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Företal

Åke Sandströms avhandling “Mellan Torneå och Amsterdam” om stock

holmshandeln regionalt och med utlandet 1600— 1650 är den andra som gene

rerats av projektet “Stockholm blir huvudstad” vid Stockholms universitets

historiska institution. Den 29 januari 1980 föreslog professor Herman Schiick

kommittén att gå in som samarbetspartner i detta projekt kring Stockholms

historia under 1600-talets första hälft, en avgörande period i Stockoims för

vandling till modern förvaltningshuvudstad. Kommittén för stockholmsforsk

ning beslöt också den 12 februari 1980 att medverka som part och ekono

miskt understödja projektet under i första hand fem år, ett beslut som god

kändes av kommunstyrelsen den 21januari1981.

Det är med tillfredsställelse som kommittén kan bringa till tryckning det

andra resultatet av projektet, en avhandling som inom kort kommer att följas

av flera med skilda aspekter på samma skede. 1 en tidigare volym, nr 53, har

stockholmshandeln under senmedeltiden och Gustav Vasa (huvudsakligen

med det bottniska och finska omlandet) behandlats av professor Nils Friberg

i samarbete med Inga Friberg.

För kommittén för stockholmsforskning

Beatrice Ask Göran Söderström
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Förord

Det är visserligen sant att forskarutbildningen ofta är ett ensamgöra. Men
när jag ser tillbaka på den tid det har tagit att få detta arbete färdigt är det
inte svårt att hitta personer och institutioner som varit till stor hjälp. Det är
dessa jag nu vill tacka.

Professor Herman Schuck har varit min handledare allt sedan 1983, då jag
antogs till forskarutbildningen. Det är till Herman som mitt första tack rik
tas. Det kanske kunde uttryckas så, att om jag tvingades börja om från
början skulle jag garanterat byta ämne, men inte handledare.

Med projektmedlemmarna inom projektet “Stockholm blir huvudstad”
har jag haft ett stimulerande samarbete. Robert Sandberg och Lars Ericson
har båda läst avhandlingen i manuskript och kommit med värdefulla syn
punkter. Tillsammans med Linné Forsberg, Arne Jansson och Gun Lund
gren har de dessutom på såväl specialseminarier som allmänna seminarier
bidragit med sina specialkunskaper. Docent Göran Dahlbäck vill jag tacka
för all praktisk hjälp som han har lämnat vid avhandlingens utformning —

med figurer, tabeller och kartor — vid sidan av värdefulla synpunkter på
sakinnehållet.

Professor Christer Winbergs genomläsning av avhandlingen i manuskript
har inte bara varit värdefull för alla viktiga påpekanden, utan också för att ha
varit en bedömning av en sakkunnig utanför projektets krets.

Lennart Åkman har tecknat omslagsbilden och Dieter Schoenhals har sva
rat för översättningen av den tyska sammanfattningen. Maria Börjesson på
Stockholms historiska databas har offrat tid och kraft på att hjälpa till med
att rita ut cirkeldiagrammen.

Personalen på Stockholms stadsarkiv och på riksarkivet har varit mycket
hjälpsamma. På stadsarkivet vill jag särskilt tacka Magnus Åberg, som åtskil
liga gånger följt mig ned i magasinen när arkivförteckningarna inte har räckt
till.

Min tacksamhet till kommittén för stockholmsforskning grundas dels på
de ekonomiska bidrag man lämnat under åren, dels på ett gott samarbete vad
gäller produktionen av avhandlingen — ofta under stark tidspress.
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Ekonomisk hjälp till mina arkivgenomgångar i Helsingfors har mottagits

från Letterstedtska föreningen, Humanistiska föreningen vid Stockholms

universitet (Run-Jannes stipendium) och Kulturfonden för Sverige och Fin

land. Från den sistnämnda fonden erhölls förmånen att få bo på kulturcentret

Hanaholmen i två veckor.

Svenska institutet bidrog tillsammans med Historiska institutionen att 1986

möjliggöra en termins studier vid Georg-August Universität, Göttingen, där

stora delar av slutkapitlet utarbetades.

Slutarbetet på avhandlingen har kunnat genomföras utan större ekonomis

ka problem tack vare generösa bidrag från Stockholmsgillet. Jernkontoret

och Gyllenstiernska Krapperup-stiftelsen.

Avhandlingsarbetet hade varit avsevärt mer påfrestande utan den trevliga

arbetsplats som Historiska institutionen utgjort. Mycket av den positiva

stämning som råder där utstrålar utan tvivel från de som har arbetat och

arbetar på expeditionen: från Ulla Graveleij, Kerstin Israelsson och Kerstin

Norberg. Tack för den här tiden!

Genom arbetet i Historiska föreningen vid Stockholms universitet har jag

lärt känna och blivit vän med många historieintresserade vid sidan av stu

dierna. Det är många glada minnen från våra sammankomster, från före

dragsaftnar, pubar, resor och inte minst bandymatcher med “Ranke Roc

kets” under Per-Arne Karlssons fasta ledning. Tack ska ni ha!

En av dessa vänner från Historiska föreningen är Tony Lindqvist. Han har

inte bara läst igenom manuskriptet i dess helhet, utan också bidragit med

noggranna detalj genomgångar av en årgång av slottstullens och norrlandstul

lens material. Tack Tony!
Jag vill också tacka de som betytt så mycket under de senaste åren utan att

ha deltagit i några seminarier. Jag tänker på mina föräldrar, som alltid har

funnits till hands och ställt upp. vad det än har gällt. Jag vill också tacka

Lasse och Neta för att de tillåtit att jag fyllt deras finrum och strandbod med

ljusbord, datorer. penslar, linjaler och travar av papper.

Mitt sista tack går till Lotta. Trots att slutspurterna på våra utbildningar

sammanföll i tid, är det det märkligt hur lite bekymmer och problem vi har

haft. Jag tvekar inte då jag ger dig största förtjänsten av detta.

Visby i oktober 1990
Åke Sandström
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KAPITEL 1

Medeltiden och 1500-talet

Stockholm var under 1600-talet Sveriges i särklass viktigaste handeisstad.
Denna undersökning ska behandla den funktion som den svenska stormak
tens huvudstad hade för varuhandeln under 1600-talets första hälft. Avhand
lingstiteln kan nästan bokstavligt sägas beskriva innehållet: vilken roll spela
de Stockholm i det nordeuropeiska varuutbyte som sträckte sig från små
orter som Torneå i norra Bottenviken till handelsmetropoler som Amster
dam? Innan vi går närmare in på hur denna undersökning ska genomföras, är
det ofrånkomligt att teckna en bakgrund av den allmänna utvecklingen av
handelsutbytet under de sekler som föregick 1600-talet och då främst det
närmast föregående århundradet.

Den internationella handeln

1500-talet kan allmänt betraktas som en ekonomisk uppgångstid för Europa.’
De geografiska upptäckterna exploaterades allt hårdare, vilket visade sig
tydligast i Spaniens hemförande av ädelmetaller från den nya världen. Sakta
började ett handelsnät, om än med fortfarande mycket tunna garn, att om
spänna jordklotet. Iberiska halvön tappade snabbt det ekonomiska initiativet
i denna gryende världshandel till de rebelliska Nederländerna, med vilka
Spanien förde ett blodigt och kostsamt krig under senare delen av 1500-talet.
Det över Atlanten ymnigt flödande silvret blev ironiskt nog till största delen
omhändertaget av just dessa ekonomiskt driftiga rebeller i Nederländerna.

Samtidigt som det amerikanska silvret medförde en volymökning av den
europeiska penningstocken, ökade befolkningen i Europa kraftigt. Under
samma period tenderade också de europeiska staternas offentliga utgifter att
växa sig allt större. Sammantaget gav detta 1500-talet en för äldre tider
kraftig och ihållande inflation, visserligen med stora regionala skillnader,
med prishöjningar som slog hårdast på födoämnena.2
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Den främsta knutpunkten för världshandeln var till en början Antwerpen,
vars viktigaste handel var varuförmedlingen mellan England och Central
europa på den ena sidan och Asien och Amerika på den andra. Pga inre
oroligheter i Antwerpen övertog efter 1560-talet Amsterdam den ledande
ekonomiska positionen. men med ett delvis nytt handelsnät. Världshandelns

nya ekonomiska centrum baserade sin välmåga i första hand på handelsutby
tet mellan atlant- och östersjöområdena. den handel som holländarna kalla

de för “handelns moder”.
Östersjöområdets nya stora betydelse kan ses i samband med de europeis

ka stormakternas kraftigt ökande skeppsbyggnad under 1500-talet. Trycket

på Europas varv steg inte bara därför att den ökande långväga handeln
krävde större tonnage, utan också som en följd av de sjömilitära rustningarna

i samband med de allt fler och allt mer omfattande konflikterna till havs

mellan atlantmakterna Spanien. Frankrike, Nederländerna och England.
Råvaror som hampa, lm och mastvirke till fartygen kunde i allt mindre
omfattning tas från de egna redan hårt exploaterade länderna, utan fick
istället inköpas från i första hand Ryssland.

Den politiska situationen runt Ostersjön var allt annat än stabil: Danmark,
Sverige, Polen och Ryssland drevs alla av utsikterna till stora inkomster från

den blomstrande handeln att expandera längs kusterna för att kunna kontrol
lera utskeppningshamnarna.3För Ryssland gällde det i första hand att nå
Östersjöns vatten genom den barriär som Polen, Sverige och — fram till
1550-talet — även Ordensstaten utgjorde. 1 viss mån lyckades man från rysk

sida tränga ut “bakvägen” till en direktkontakt med Västeuropas handels
män genom upptäckten av Dvinas mynning i Vita havet, men någon större
betydelse jämförbar med östersjöhamnarnas fick aldrig utförselhamnarna 5: t

På 1550-talet upptäcks Dvinas mynning i Vita havet och därmed en bakdörr
till den viktiga ryska marknaden. På bilden det under 1580-talet anlagda Ar
changelsk med holländska handelsfartyg på redden. Topografiska planscher,
Krigsarkivet. Foto författaren.
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Nicolas och Archangclsk — även om deras blotta existens var oerhört irrite
rande för i synnerhet de svenska monarkerna. Det skulle dröja ända till Stora
nordiska kriget innan Ryssland slutgiltigt nadde fram till Östersjöns kust.

Kampen om östersjöhandeln kan betraktas som en av de grundläggande
orsakerna till de stridigheter som skulle rasa mellan staterna i omradet ända

till 1700-talets första kvartssekel.4

Sveriges blygsamma roll och den tyska dominansen

Sveriges del i 1500-talets framväxande världshandelssystem kan sägas ha
varit tämligen obetydlig. Den svenska utrikeshandeln var endast indirekt
kopplad till den holländska kommersen genom de nordtyska städerna — och

bland dem framförallt Liibeck.5För att bättre förstå de ekonomiska relatio
nerna mellan Sverige och de nordtyska städerna kan det vara motiverat med
en tillbakablick på den medeltida utvecklingen.

Ungefär samtidigt med Stockholms grundande slöts två traktater mellan

Birger Jarl och Löbeck. 1 dessa fastställdes att Lubeck helt tullfritt och utan

andra pålagor ägde rätt att handla i Sverige. Avtalen hänvisar till ett ännu
äldre avtal mellan hertig Henrik av Sachsen och Sveriges kung Knut, som
ocksa det troligtvis innebar tullfrihet för Lilbeck i Sverige.6Avtalen innebar

ömsesidig tullfrihet, något som i praktiken var mest fördelaktigt för Lubeck

eftersom dess köpmän i långt större utsträckning än svenskarna bedrev aktiv

handel.
Förhl1andet mellan Sverige och Löbeck kom efterhand som den hanse

atiska organisationen tog form att gälla också de övriga städerna i det tyska
stadsförbundet. Tyskarnas tullfrihet och andra förmåner tvingades ofta ige

nom med maktspråk och väpnade konflikter, där Sverige och de övriga nor
diska rikena — och senare unionen — inte förmådde hävda sig. Under medel

tiden var alltså större delen av den svenska utrikeshandeln undandragen från

beskattning i form av tullar.
Kristian II — med Erik av Pommern som en föregångare — satte unionen

på kollisionskurs mot Liibeck och Hansan med planerna på ett mot Hansan
riktat nordiskt handelskompani. Kristians fientliga politik fick Löbeck att

stödja Gustav Vasa i upproret mot unionen. Den blivande monarken lovade

tullfrihet och förbud för svenskar att delta i seglationen västvart genom Öre

sund.7Dessa löften lyckades Gustav Vasa slingra sig ifrån liksom större delen

av de Ian som han hade tagit upp i Liibeck för att finansiera upproret.

Lubecks försök att under grevefejden på 1530-talet än en gång med vapen

makt tvinga fram rättning i ledet bland de nordiska staterna misslyckades

totalt. 1500-talets bleka avbild av medeltidens mäktiga hansaförbund förlora

de därmed slutgiltigt sina handelsprivilegier i Sverige.
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Ändå var Sveriges ställning på den internationella marknaden under 15(X)-
talet svag. Landet exporterade råvaror som hade bearbetats måttligt eller
inte alls, främst metaller och hudar. till kontinentens manufakturer. samt
livsmedel som smör och fisk. Exporten av dessa varor gick till största delen
på utländska kölar. och befraktarna var oftast köpmannasläkter bosatta i de
nordtyska städerna eller svenska borgare med släkthand dit. De varor som
Sverige under 1600-talets lopp skulle bli en av Europas viktigaste producen
ter av — stångjärn, koppar, tjära och beck — utfördes endast i ringa kvantite
ter under 1500-talet.

Bland importprodukterna märks främst salt och vad samtiden benämnde
“främmande drycker”, dvs öl, vin och andra alkoholhaltiga drycker.8

Det stora svenska beroendet av tyska handelsmän sågs inte med blida ögon
av kronan. Redan de yngre sturarna var av den meningen att tyskarnas
monopolställning var skadlig för prisbildningen på de svenska varorna, och
gjorde därför vissa försök att knyta närmare kontakter med holländarna.9

Narva

Riga

Königsberg

Stettin

Antwerpen

Figur 1. De viktigare nordeuropeiska handeisstäderna under 1500-talet.

18



Gustav Vasa var inne på samma handelspolitiska linje, men tiden var ännu

inte mogen för att bryta tyskarnas dominans. Handeln låg fortfarande i nord-

tyska händer, även om tydliga tendenser pekade mot att nordsjöhamnarna

ökade i betydelse. Mellan 1571 och 1590 ökade tex Stockholms samlade

import från dessa från ungefär 5 % till ca 20 % av den totala importen, en i

och för sig inte föraktlig ökning. Den imponerar dock inte lika mycket när

man konstaterar att Ltibeck ensamt normalt svarade för ungefär hälften av

Stockholms tillförsel under samma period.’

Även om Hansan hade sin glansperiod bakom sig på 1500-talet, sa behärs

kade dess kärnområde fortfarande den svenska marknaden med dess vikti

gaste handelsstad Stockholm.

Stockholm — en medeltida köpstad

Stockholm tillhörde ännu mot slutet av 1500-talet ingalunda de större metro

polernas skara runt östersjökusten. Med sin befolkning i storleksordningen

runt 8 000 invånare med malmarna inräknade var den mest att jämföra med
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Kronborgs slott vid Helsingör under 1500-talet. Så länge Danmark helt be

härskade passagen in till Östersjön var det svårt för Sverige att utveckla han

deln med atlantkustens stater. Topografiska planscher, Krigsarkivet. Foto för

fattaren.



städer som Wismar. Rostock och Stralsund. Den stora handelstaden Lilbeck
hade redan vid medeltidens slut ca 25 000 invnare2 Men Sverige var inte
heller någon foikrik nation, så de dåvarande stockholmarna, som idag
knappt skulle fylla upp en stockholmsförort. var tillräckligt många för att
utgöra den största befolkningskoncentrationen i riket. Denna med kontinen
tala mått oansenhiga stad, med sina tranga och smutsiga gator där grisar och
getter sprang och bökade mellan de lättantändliga trähusen, var rikets i
särklass främsta handeisstad.

Det kan vara av intresse att studera några jämförande siffror från 1500-
talets slut över utrikeshandelns ungefärliga fördelning mellan den västra riks
delens viktigare hamnar. Att de finländska stapelstädernas handel inte redo
visas i tabehlen kan kanske ursäktas med att den var förhållandevis obetyd
lig.3

Stad 1590 - 1594

Import Export

Stockholm 64,1 61,3 60,0
Älvsborg 10,5 12,6 5,5
Gävle 8,1 5,1 6,8
Kalmar 6,1 8,3 7,0
Söderköping 3.6 4,8. 3,5
Norrköping 2,2 2,3 2,8

Summa 94,6% 92,4% 85,6%

Tabell 1: Utrikeshandeins värdetnässiga fördelning över några av den västra
riksdelens viktigare hamnar. Källa: Heckscher 1935, tabellbilagan tabellerna
V.4och V:6.

Stockholm imponerar onekligen genom sin dominerande ställning. Men
det kanske är riktigare att betrakta förhållandet så, att Sverige fortfarande i
stor utsträckning var en autarki, alltså till största delen självförsörjande, och
att huvudstadens stora andel av den totala utrikeshandeln endast bör betrak
tas som en stor bit av en mycket liten kaka. Ett snabbt tankeexperiment
kanske kan illustrera detta: Antag att vi skulle förvandla hela värdet av
Stockholms export från något år under 1500-talets sista årtionde till att en
bart bestå av stångjärn. Denna skulle då — mycket grovt räknat — motsvara
mellan 3 000 och 4 000 ton järn, eller lika mycket som man idag utan större
besvär kan lasta på ett enda lastfartyg av inte alltför imponerande storlek.4

När man diskuterar Stockholms utrikeshandel. är det viktigt att komma
ihåg att Stockholm varken var en gruvstad eller en metropol på en bördig
slätt med stor spannmålsproduktion. utan en stad på några öar i en skärgård.
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KareIen

StockhoIms egen upphandhng
fran de bottniska och finska
omradena

Figur 2. Den ungefärliga värderelationen av den förtullade tillförseln till Stock
holm från de olika landskapen och regionerna omkring år 1560. Källa. Fri-
berg 7983, tabell XXXVii, s. 318. Se även Dahibäck 1988, s. 74.

Detta betydde att det som exporterades från staden först fick hämtas utifrån,

från omlandet.5
Tack vare Nils Fribergs stora undersökning “Stockholm i bottniska farvat

ten” känner vi numera tämligen detaljerat till huvudstadens varuutbyte med

dess bottniska och finska omland under 1500-talet. En karta baserad på

Fribergs uppgifter över omlandets beräknade tillförsel värderad i pengar ger

en god bild av de olika landskapens varierande handelskontakter med Stock

holm.
Som Friberg själv påpekar. och som ytterligare kommer att understrykas i

denna undersökning, är dessa värden att betrakta som mycket ungefärliga.6

men de visar ändå med all önskvärd tydlighet det kvantitativa mönstret i

tillförseln till huvudstaden. Om vi tills vidare bortser frän de västerifrån

kommande leveranserna, är det slående hur stor betydelse de finska landska

pen hade, men också att de landskap som ligger längst bort från Stockholm

på båda sidor Bottniska viken bedrev en mer omfattande handel än betydligt

mer närliggande delar av riket.

Nyland
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Det ska dock framhållas att tillförseln från bl a Roslagen i Fribergs siffer
uppgifter endast är en mycket liten del av den reella. Detta hänger samman
med att roslagshorna och en del ålänningar normalt var fria från tull ända till
Karl IX:s tid, men mer om detta senare.

Den markerade uppdelningen av de olika landskapens handelskontakter
med huvudstaden äger, fortfarande enligt Friberg, många förklaringsgrun
der: olika befolkningstäthet och näringsstruktur är naturligtvis två viktiga
faktorer, men också tillgången till alternativa marknader, som t ex Reval för
Nyland och Gävle och Korsmässomarknaden på Härnön för Ångermanland.7
Varuleveranserna till huvudstaden från de bottniska och finska områdena
kan under 1500-talet sägas ha utgjort en av hörnstenarna i Stockholms han
delsnäring. Friberg menar att “det bottniska och finska handelsområdet kun
de svara för furneringen av 50—60 % av huvudstadens icke-metalliska ex
port,.. . dessutom lämnade (de) staden synnerligen viktiga bytesvaror i inri
keshandeln och svarade för en väsentlig del av stadens födoämnesbehov.”8
Samtidigt får man anta att stockholmsseglationen var en viktig del i de olika
landskapens ekonomier, genom att man via stockholmsmarknaden kunde
föra hem nödvändighetsvaror som salt, spannmål och järn, och ibland kanske
också reda pengar.

Att segla en båt till -Stockholm med traktens produkter var ofta en angelä
genhet för hela socknen (jfr fig. 3). Det kunde röra sig om ett trettiotal olika

Figur 3. Fördelningen av varuleverantörerna till två fartyg i Mustasaari och
Vörå socknar i Österbotten 1556. Sammanlagt 57 personer deltog i att fylla
dessa båda fartygs lastrum med varor till huvudstaden. Källa: Friberg 1983,
s. 15!.
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leverantörer och delägare i båten från ett tiotal byar i socknen, som svarade

för lasten.9
Om tillförseln från det finska och bottniska området utgjorde en av hörn-

stenarna i huvudstadens ekonomi, så var leveranserna från mälarsidan ur den

synpunkten ännu viktigare, vilket också tydligt framgår av figur 2. Det var

här, “på bron västantill”, som metallerna landades för vidaretransport mot

utländska hamnar, och här inskeppades en stor del av den spannmål som

täckte stadens och dess bottniska omlands behov. Vi är tyvärr betydligt

sämre underrättade om detaljerna i den aktivitet som utvecklade sig i staden

“västantill” i samband med ut- och införsel av varor till och från Mälardalen

och Bergslagen.1Detta hänger samman med att källäget för denna handel är

betydligt sämre än för den “östantill”. 1 längderna efter den inrikestull som

togs upp vid Stockholms slott, slottstullen, registrerades endast de varor som

skeppades till Stockholm eller in i Mälaren österifrån, de angränsande land

skapen borträknade, aldrig de som kom till eller passerade staden väster

ifrån. 1 den mån varutransporterna västerifrån till staden alls varit tullbelag

da, har detta inte avsatt några spår i arkiven.

Det låg naturligtvis i stockholmsborgarnas intresse att en så stor handels-

volym som möjligt skulle passera staden. Geografiskt låg Stockholm mycket

väl till för att fånga upp varor mellan såväl olika regioner inom landet som

mellan stadens omland och utlandet. Men alternativa hamnar och utförselvä

gar saknades inte, och under medeltiden och 1500-talet löper stadens strä

vanden att behålla det stapeltvång för omlandet som Magnus Erikssons

stadslag föreskrev som en röd tråd i förhållandet mellan staden och kronan.2

Om det är lätt att definiera stadens intressen i den av kronan förda han

delspolitiken, så var kronans egna intressen av mer komplicerad natur. Sam

tidigt som det ur uppbörds- mässig synvinkel var fördelaktigt för kronan om

handeln koncentrerades till Stockholm, var det förmodligen problematiskt

att ha en såpass ekonomiskt mäktig stad inom landets gränser, en stad som

heller inte var sen att agera politiskt på eget bevåg för att värna sina intres

sen. Att det också innebar risker att tillhöra borgerskapet i rikets främsta

handelsstad visar det faktum att det i Stockholms blodbad i första hand var

stadens borgerskap i allmänhet och magistraten i synnerhet som förlorade

huvudena, och inte adeln.3 Stockholms uppslutning bakom sturepartiet visa-

de sig i efterhand vara lika ödesdigert som dess stöd till Sigismund ett sjuttio

tal år senare, även om det vid det senare tillfället inte kom att kosta stockhol

marna några huvuden.
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KAPITEL 2

1600—1650 — Expansion och
omorientering

Efter att hastigt ha tittat på den allmänna utvecklingen under 1500-talet är
det nu dags att teckna en bild av den tid som undersökningen behandlar.
Denna bakgrund får samtidigt uppgiften att föra fram de frågor som det är
undersökningens syfte att besvara.

Det europeiska inflytandet

Det har sannolikt aldrig intill senaste tid funnits en period, där Sverige varit
så nära förbundet med kontinentens stater och dessas utveckling i så många
avseenden som under 1600-talet. Ett flertal välkända exempel kan ges för att
illustrera detta. Den svenska bergverksindustrin och de svenska manufaktu
rerna togs under 1600-talets första hälft mer eller mindre över av holländare
och flamländare, som införde nya metoder tillsammans med utbildad arbets
kraft. Holländare togs in i landet för att lära ut de senaste metoderna inom
jordbruket. 1 det nygrundade Göteborg satt fler utlänningar än svenskar i
magistraten för att underlätta den internationella handelns utveckling i sta
den. Ekonomiskt kom Sverige att knytas allt hårdare till Amsterdam; det var
t ex från denna stad som en stor del av medlen frigjordes till det kostsamma
företaget att lösa ut Älvsborgs fästning från danskarna under 1610-talet ge
nom lån med säkerhet i kommande kopparleveranser. Det var först nu. i
början av 1600-talet. som de yngre sturarnas och Gustav Vasas handelspoli
tiska ambitioner att frigöra Sverige från den nordtyska ekonomiska intresses
fären började förverkligas.

Listan över det europeiska inflytandet skulle kunna göras mycket längre; i
snart sagt varje skrymsle av den svenska ekonomin kunde man vänta sig att
finna utländska intressen. Men om medborgare från kontinentens stater var
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ofta förekommande gäster i Sverige, var också svenskarna flitiga resenärer i

Europa under denna tid. Svenskar fick genom Sveriges mycket aktiva utri

kes- och bildningspolitik inte bara möjligheten att dö på slagfältet eller i de

epidemier som härjade härarna, utan också möjligheten att genom studiere

sor som aldrig förr ta del av de idéströmningar som inom en rad samhällsom

råden var aktuella i Europa.4Den svenska strävan att se det kraftigt expan

derande stormaktsväldet som en del av en europeisk gemenskap tog sig också

många underliga uttryck, som t ex den uppblomstrande och in absurdum

nationellt självhävdande göticismen, med dess hävdande av det svenska språ

kets ställning såsom jämbördigt med de större europeiska.

Michael Roberts framhåller en tänkvärd aspekt inom detta område. Han

menar att det svenska intresset i så hög grad var centrerat på Europa och de

jämförelsevis obetydliga besittningarna i norra Tyskland, att de i riket betyd

ligt mer integrerade och ekonomiskt viktigare baltiska hesittningarna glöm

des bort, och att Ryssland i lugn och ro kunde reorganisera sina väldiga

reurser inför den slutliga framstöten mot Östersjön.5

Amsterdams hamnområde 1597. Stockholms och Sveriges ekonomiska förbin

delser med Amsterdam korn att öka kraftigt under 1600-talets första hälft.

Topografiska planscher, Krigsarkivet. Foto författaren.
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Det svenska samhället var alltså på ett påtagligt sätt öppet för impulser
utifrän. Man ville inte finna sig i att Sverige var en relativt obetydlig utkant i
Europa. Vaksamt följde rikets ledande de större staternas projekt inom en
rad områden —. inte minst ekonomiska — för att med betydligt klenare resur
ser försöka kopiera dessa med i de allra flesta fall uteblivna resultat eller
stora förluster som följd. Exempel på sådana företag är t ex det på 1620-talet
grundade Söderhavskompaniet, som närmast hade det stora Ostindiska kom
paniet i Holland som förebild, och grundandet av den svenska kolonin i
Delaware på 1630-talet, vilken skulle vara ett svar på Hollands och Englands
koloniala företag.

Om 1500-talet allmänt kan betraktas som en tid av ekonomiskt uppsving.
kan det motsatta påstås om århundradet som följde. Sverige skilde sig dock i
detta avseende under perioden från många andra av Europas stater under
1600-talet. De flesta historiker är idag överens om att den period som här
behandlas kännetecknades av en allmän ekonomisk stagnation eller tillbaka
gång i Europa. Produktion och handelsvolym stagnerade eller krympte i
förhållande till 1500-talets, liksom befolkningstalen. Även om denna utveck
ling var så utbredd att man funnit det rättvisande att tala om en “allmän
kris”, förekom det stora regionala skillnader. Sverige — och följaktligen
också huvudstaden, som i handelssammanhang p g a sin dominerande ställ
ning ofta kan sättas lika med riket i sin helhet — gick intimt sammanbunden
med den expanderande nederländska ekonomin emot denna nedåtgående
trend.6

Vissa regioner i Europa, såsom södra Europa och den gamla Hansans
kärnområde i norra Tyskland, förlorade alltså mark, medan de expansiva
områdena återfanns i Nederländerna och i Englands kustområden.

1 det föregående har vi tittat något på det inflytande som kontinentens
stater, fr a Nederländerna, utövade på det svenska näringslivet och på stat
maktens ambition att styra och ordna detta. På ett annat, och kanske mer
lättgripbart plan finner vi den europeiska efterfrågan på svenska varor, vil
ken mer direkt styrde handeln ifråga om varuslag, priser och kvantiteter.
Riket hade naturligtvis inte kunnat öka sin handelsvolym om landet inte hade
haft attraktiva varor att erbjuda. Spannmåls- och textilproducerande områ
den i Europa drabbades i allmänhet hårt av 1600-talets minskande befoik
ningstal. De varor som Sverige i första hand producerade var däremot sådana
som inte var lika känsliga för ekonomiska svängningar men som krävde
naturtillgångar som vid 1600-talets ingång hade blivit allt ovanligare i Väst
europa. Därmed avses i första hand skogar till de kraftiga virkesuttag som
krävdes för dåtidens metaliproduktion, och i än högre grad vid framställning
en av tjära och beck — två produkter som var nödvändiga varhelst det fanns
fartyg.

1 Sverige fanns också stora brytbara malmfyndigheter. Metall från Koppar
berget kom under 1600-talet att bli en allt viktigare källa för tillfredsställan
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det av den europeiska efterfrågan på koppar efter det att brytningen i Mans
feld-distriktet i Sachsen allt mer kommit att minska i betydelse.7Den ekono
miska nisch som Sverige kunde verka i under 1600-talet, med produktion av
varor nödvändiga för de växande varvs- och rustningsindustrierna. verkar ha
varit en viktig bakgrund till att landet kunde uppnå en ekonomisk tillväxt i en
tid av allmän ekonomisk nedgång i Europa.

Den expanderande stadens drivmedel

Som redan antytts ökade Stockholms handel kraftigt under 1600-talets första
hälft. Denna ökning gick hand i hand med en mycket kraftig befolkningstill
växt; 1580-talets ca 8 000 invånare hade förmodligen redan 1629 ökat till det
dubbla. 1663 hade stadens befolkning stigit till närmare 40 000.8 Bakom
denna ökning låg bl a de centraliserande strävandena, där allt fler myndighe
ter och statliga funktioner kom att förläggas till huvudstaden. En ökande
skara adelsmän knutna till förvaltningen flyttade till Stockholm och med dem
kom deras familjer och ofta mycket stora hushåll.

Staden var för utrikeshandeins del totalt beroende av tillförseln från sitt
omland, och för livsmedels- försörjningen till en helt övervägande del.
Bränslet till stadens våldsamma befolknings- och handelsexpansion fick alltså
tas utifrån — från det som här kallas Stockholms omland. Om utrikeshandeln
och befolkningen skulle kunna öka, måste leveranserna från omlandet också
göra det.

Kronans förhållande till varuhandeln

Näringslivet har knappast under någon period i vår historia hållits i så strama
tyglar av statsmakten som under 1600-talet. Utan att göra sig skyldig till
någon större överdrift kan man påstå att det inte fanns något område i det
ekonomiska livet som var för litet för att utsättas för kronans regleringsiver.
Ambitionen var knappast ny, men medeltidens och 1500-talets monarker
ville ofta mer än de kunde på detta område, medan 1600-talets allt starkare
och mer centraliserade statsmakt kom att förfoga över en betydligt mer
ändamålsenlig och effektiv kontrollapparat. 1600-talets första hälft var en
period som såg särskilt många yttringar av statliga regleringar av ekonomin,
inte bara på handelns område, utan även inom varuproduktion och hantverk.
Stapelstadspolitiken. dvs regleringen av de svenska städernas inbördes för
hållanden till handeln, fick nu sin medeltida dräkt utbytt, eller i varje fall
omsydd, mot den som skulle bli den gällande till omkring 1700-talets mitt.
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Som vi senare kommer att se, använde kronan flitigt men utan större konse
kvens tullarna för att skaffa sig välbehövliga inkomster, men också för att
tillsammans med allmänna och riktade exportförhud, exportlicenser och mo
nopolrättigheter styra handeln i önskvärda banor.

Något om den tidigare forskningen

Vår kunskap om handelns utveckling i huvudstaden under 1600-talets första
hälft är mycket bristfällig. Det är mig veterligt endast Eli Heckscher som
gjort någon större genomgång av stora sjötullens (utrikestullens) primärma
terial, men då endast vissa år stickprovsvis.9Samme forskare har tillsammans
med Bertil Boethius givit ut den samtida handeisstatistiken för utrikeshan
deln 1637—1737, där alltså de tidigaste åren faller inom denna undersöknings
tidsramar.1Kjell Kumlien har i sin undersökning “Sverige och hanseaterna”,
vars tyngdpunkt egentligen ligger på medeltiden, vid ett antal tillfällen
sträckt ut den undersökta perioden till 1620-talet.2 Det är dock närmast
omöjligt att genom dessa tidigare undersökningar skaffa sig en rättvisande
bild av stockholmshandeln under den halvsekellånga period som här ska
undersökas.

Stockholms regionalhandel har av den tidigare forskningen uppmärksam
mats än mindre. De enda som gjort någon närmare genomgång av 1600-talets
stockholmsmaterial är makarna Nils och Inga Friberg, som använt sig av det
när 1500-talets tullängder saknats. Även om Fribergs nedslag i 1600-talet är
mycket punktvisa och rör begränsade geografiska områden, har de här varit
av stor nytta, särskilt vid genomgången av de bevarade längderna efter lilla
tullen, dvs den inrikestull som i början av 1620-talet ersätter slottstullen.

Det går också i vissa fall att genom lokalhistoriska arbeten komma åt
Stockholms handel med dess omland så att säga “bakvägen”. De undersök
ningar som finns att tillgå är dock, om än av god kvalitet, få och ger samman
taget inte på något sätt en helhetsbild av Stockholms regionalhandel.3
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KAPITEL 3

Undersökningens ramar

Frågeställning

Under ett århundrande präglat av kriser inom de europeiska staternas eko

nomier. växte Stockholms betydelse som handeisstad kraftigt. Under samma
tid befästes också Sveriges position som en europeisk stormakt. 1 det expan
derande svenska riket ägde Stockholm rollen som den i särklass viktigaste

staden, både ekonomiskt och politiskt. Denna ekonomiska och politiska

ställning vilade i hög grad på stadens viktiga funktion som transitplats för

regional- och utrikeshandel. Att våra kunskaper om hur handeln i Stockholm
utvecklades under 1600-talets första hälft är så begränsade, kan alltså betrak

tas som en olycklig lucka i förståelsen av det svenska stormaktsväldet. Un
dersökningens tyngdpunkt måste därför bli en kartläggning av varuström

marnas sammansättning, storlek och riktning genom huvudstaden, eftersom

dessa inte är kända. Av dessa varuströmmar prioriteras de som ryms inom
perspektivet Stockholms omland — — —> Stockholm — — —> Stockholms av

nämare i Europa, alltså huvudstadens import från det egna omlandet och

export till centralorterna på kontinenten. Även om denna varuström utgör

undersökningens huvudobjekt, så kommer också den motsatta varuström

men att beröras åtskilliga gånger. Vi ska snart återkomma till varför denna

rangordning kommer att göras. En fråga som direkt hänger samman med den

föregående är hur de olika delarna av Stockholms handelsomland var knutna

till staden, och hur Stockholm i sin tur var knutet till kontinentens marknader

samt hur dessa båda bindningar förändrades under 1600-talets första hälft.

För denna kartläggning är det nödvändigt att använda tullängder. hamnav

giftslängder och andra kamerala käLlgrupper. men också material som tull

ordningar, förbud och påbud från kronan liksom fullmakter och instruktio

ner för kronans ämbetsmän. För att kunna rätt utnyttja detta källmaterial

mste man hela tiden fraga sig vad det speglar, men också vad som inte finns

med i det. En inte sä liten del av undersökningen kommer därför att vara en

kälikritisk utvärdering av det kamerala källmaterialet. Intimt sammanbundet
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med detta ämne är kronans regleringsiver. Myndigheterna satte upp spelets
regler, och det är samma myndigheter som efterlämnat det källmaterial som
undersökningen bygger pa Fn av undersökningens uppgifter blir därför att
se vilka villkor som gällde för handelns bedrivande, vilka intressekonflikter
som uppstod, och hur stort utrymme det fanns utanför de uppdragna regler
na. Med det sista avses ä ena sidan hur långt kronan kunde röra sig utanför
de regler som av hävd reglerat handeln eller som kronan själv ställt upp, och
å andra sidan vilka möjlighter det fanns för de handelsidkande att genom
smuggling, olaga handel och allmän olydnad kringgå det regelverk som om
gärdade handeln.

När så konturerna av handeln börjar framträda, kommer denna att ställas
mot Stockholms befolkningsmässiga och ekonomiska expansion: Hur reage
rade Stockholms omland på stadens ökade behov av tillförsel av varor för
konsumtion och export? Ytterligare ett perspektiv med liknade innebörd
kommer att beröras, nämligen vilken europeisk utveckling som låg bakom
förändringen av Stockholms utrikeshandel. Dessa båda sista frågor motiverar
att tyngdpunkten läggs på import från Stockholms omland och export från
Stockholm till Europa.

Vad hamnar utanför?

Något bör dock sägas om de frågor som inte finns med ovan, och som alltså
heller inte kommer att ges något större utrymme i undersökningen. En sådan
är t ex olika intressegruppers agerande bakom handelspolitiska processer och
beslut, och deras därmed sammanhängande påverkan på handelns utveck
ling; i vilken utsträckning kan man t ex påstå att det fanns adliga intressen av
betydelse för stockholmshandelns utveckling?

Ett annat intressant problem, som i stor utsträckning hänger ihop med det
föregående, är hur det handlande borgerskapets sociala och ekonomiska
positioner förändrades under en tid av kraftig handelsexpansion. För Stock
holms del skulle dessa båda frågor kunna besvaras — till skillnad från de
flesta andra städer i Sverige och Europa — med hjälp av ett ovanligt välbeva
rat, innehålisrikt och välordnat källmaterial, som detaljerat belyser enskilda
personers handeisverksamhet. Trots detta kommer dessa områden att läm
nas åt sidan — varför? För det första skulle en sådan inriktning av undersök
ningen i sig gott och väl vara tillräcklig för att fylla en avhandling; för det
andra skulle en sådan undersökning förmodligen främjas åtskilligt av att
handelsutvecklingen och handelns allmänna villkor i Stockholm redan vore
kända, vilket de alltså ännu inte är. Den del av undersökningen, som med
den av mig valda uppläggningen går utöver det rena kartläggandet av han
delns kvantitativa och kvalitativa utveckling, hänger pä ett mer naturligt sätt
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samman med denna kartläggning än vad t ex en socialhistoriskt upplagd un
dersökning skulle göra. Om jag t ex vill undersöka kopparexportens utveck

ling. får jag direkt uppgifter om destinationsorter som kan vara värda att titta

närmare pa, medan det skulle innebära ett väldigt arbete att försöka isolera

olika exportörer och följa deras ekonomiska verksamhet över tid i kombina
tion med undersökningar av deras politiska aktiviteter i handelspolitiska frå

gor. En sådan undersökning skulle som sagt låta sig göras med det material

som finns tillgängligt, men knappast då i kombination med någonting annat.

Med ett rikligt och tidigare i ringa grad utnyttjat källmaterial krävs det

med andra ord ganska kraftiga begränsningar för att inte riskera att under

sökningen blir en vad tyskarna kallar “eierleiende Vollmilchsau”, dvs nå

gonting som ska vara bra till mycket, och därför inte duger till något.

Jag kommer alltså att studera vissa faktorers inverkan på och betydelse för

handelsutvecklingen i Stockholm, och likaså endast vissa av de konsekvenser

som stockholmshandelns utveckling fick utanför stadens gränser.

Tidsramen

Varför då undersöka just ett jämnt halvsekel? Ingenting av fundamental

betydelse för stockholmshandeln inträffade precis åren 1600 och 1650. Det

har redan framgått att avhandlingen koncentrerar sig på utvecklingstenden

ser och förändringar relaterade till handeln. Redan detta, i kombination med

ett källmaterial som erbjuder en allt annat än säker grund att stå på, kräver

en förhållandevis lång undersökningsperiod. Som vii avsnittet om källmate

rialet här nedan kommer att se, finns en lucka i materialet under ett drygt

årtionde från 1620-talets mitt. Ett sätt att så att säga bygga en bro över

denna, är att ha en god tidsmarginal på båda sidor om den. Men det kanske

viktigaste skälet till att lägga undersökningen till 1600-talets första hälft, är

att det förmodligen var den period under 1500- och 1600-talen, ja kanske

under stadens hela äldre historia, som medförde den mest fundamentala

förändringen i stadens ekonomiska liv. Att gränsåren sedan inte har satts till

exempelvis 1604—1656, får nog förklaras med att det då om inte förr hade

blivit svårt att motivera tidsramens gränser.
Ytterligare en anledning till att välja ett så pass långt tidsperspektiv som ett

halvsekel är att finna i källmaterialets beskaffenhet. 1 vissa frågor går det

nämligen inte alls att fastställa några säkra utvecklingslinjer. Den långa tids

perioden har då den fördelen att den genom åtminstone några få nedslag ger

en aning om de förhållanden som gällde, där en kortare period endast skulle

bidra med tystnad.
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Handel?

Som redan avhandlingens undertitel anger, kommer undersökningens tyngd
punkt att ligga på Stockholm som transitplats för varuhandel. dvs stadens
roll som förmedlare av varor producerade på annan ort och avsedda att
konsumeras på annan ort. Huvudstaden kommer alltså att ses som ett slags
filter för varor, och de värden de representerade, pa deras väg frän produ
cent till konsument: filter för varor genom att ägarförhällandet ofta ändrades
efter ankomsten till staden, och genom att de varor som behövdes för stadens
försörjning här avlänkades fran varuströmmen: filter för varornas värde ge
nom olika fiskala ingripanden från såväl kronan som lokala myndigheter,
som båda såg varuhandeln i staden som ett medel att hjälpa upp ansträngda
finanser.

Varorna kommer på detta sätt övervägande att betraktas frän vad man
skulle kunna kalla ett “kaj kantsperspektiv”. vilket också medför att vad som
rent konkret hände med de varor som inte fördes vidare mot utlandet eller
andra svenska orter, dvs de som efter minuthandel konsumerades i staden,
inte kommer att undersökas i detalj. Dessa varor kommer att betraktas som
försörjningsvaror för stadens behov, oavsett under vilka former eller av vilka
de konsumerades eller användes.

Med minuthandeln i staden borträknad. återstår så utrikes- och inrikes-
handeln. Jag har valt att kalla den sistnämnda för “regionalhandel”. efter
som långt ifrån alla delar av riket bedrev handel med huvudstaden; Stock
holm hade, som vii det föregående har sett för 1500-talet, ett väl definierat
omland. Inom begreppet regionalhandel inryms all varutillförsel till och ut
försel från såväl de mest avlägsna som de mest närliggande socknarna, även
om varken undersökningens uppläggning eller källmaterialets beskaffenhet
kommer att tillåta att alla dessa socknar behandlas med samma utförlighet.
Särskild tonvikt kommer t ex att läggas på de finska socknarna, vilkas bety
delse för huvudstaden under äldre tid alltid varit stor, medan t ex de för
Stockholms handel mindre viktiga, om än mer närliggande östgötasocknar
na, kommer att ges betydligt mindre utrymme.

Det behöver väl knappt sägas att termen “utrikeshandel” inrymmer export
och import över Stockholm till och från utländska hamnar. Ett problem som
dock kommer att uppstå är att det faktiskt kan vara svårt att avgöra vad som
är utländska hamnar under denna tid av svensk våldsam territoriell expan
sion runt östersjökusten. Någon logisk uppdelning i främmande och svenska
hamnar bjuder inte tullängderna på; i införsellängderna kan man t ex se
Göteborg sida vid sida med den portugisiska och kanske något mer exotiska
staden Cetubal. Detta problem är svårt att ta sig runt med mindre än att man
faktiskt betraktar alla de hamnar som står upptagna i Stora sjötullens längder
som utländska. 1 de allra flesta fall antyder importvarorna också att fartygen
från början har haft utländska avgångshamnar. Besvärligare blir det natur
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ligtvis när utförsellängderna anger tex kopparlast till Helsingfors. Att avgöra

om kopparen ska stanna där eller om den ska skeppas vidare utomlands är

uiriojligt. Likaväl som att kasta tärning får anta att missvisningen blir minst

om denna typ av frakter läggs till de exportvaror som var destinerade till

utlandet. Även de baltiska provinsernas städer får räkna med att i summe

ringarna hamna på utrikeshandelns lista, även om de efter stor tvekan huvud

sakligen kommer att behandlas under regionalhandelns rubrik.

Vi ska längre fram titta närmare pä det här problemet. men grundläggande

för det är förmodligen att samtiden inte tänkte så mycket i termer av utrikes-

och inrikeshandel. Om utrikes- eller inrikestull skulle erläggas berodde mer

på om det var fråga om köpmanna- eller bondehandel.

Centralortsteori eller inte?

Av frågeställningen framgår att Stockholm kommer att betraktas både som

centralort för ett eget omland (huvudsakligen Mälardalen, Norrland och

Finland) och som en del i andra centralorters omland (såsom Danzig. Lubeck

och Amsterdam). Med en sådan utgångspunkt känns det motiverat att något

utveckla varför jag inte kommer att arbeta med den klassiska och på senare

år bland historiker så populära centraLortsteorin.4
Först av allt kan man slå fast att centralortsteorin med eller utan den av

hexagoner uppbyggda modellen är konstruerad för stadsgeografisk tillämp

ning. Redan här antyds teorins begränsade användbarhet för historikern;

medan geografen ofta har möjlighet att med penna, anteckningsblock och

måttband göra de nödvändiga undersökningarna i den fysiska verkligheten,

kan historikern ofta bara beklaga luckorna i arkivbestånden. Centralortsteo

rins grundare, Walter Christaller, använde t ex telefontätheten i sydvästra

Tyskland när han ville spåra de lagar som gällde för städernas antal, storlek

och placering.5Andra variabler som geograferna använt är t ex antal telefon

samtal och deras riktningar mellan städer, liksom bageriers eller försäkrings-

bolags leverans- respektive verksamhetsomrden.6Gemensamt för alla är

dock att de alltid konstruerar och definierar de undersökta orternas influens

fält på ett sådant sätt att de med hjälp av mer eller mindre avancerade

formler kan motivera en orts ställning i centralortssystemets hierarki. Proble

met för historikern blir att det ofta helt enkelt saknas lämpligt källmaterial

för att skapa en centralortsmodell. Ur en vetenskapsteoretisk synvinkel kan

detta förhållande ses som exempel på en av de större skillnaderna mellan

historie- och samtidsvetenskaperna: möjligheten för dem som arbetar med

problem i nutiden att upprepa undersökningar i empirin. och avsaknaden av

samma möjlighet för historikern.
Om det skulle finnas ett källmaterial som trots allt lämpade sig för tillämp
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ning av centralortsteorin i en äldrehistorisk, handelsinriktad undersökning,
kan det hävdas att åtminstone vissa pedagogiska vinster skulle kunna uppnås.
Men även här finns det anledning att ställa sig tvivlande. Om förhållandena
under 1600-talet betraktas, upptäcks snart att samtiden hade ett eget mdcl
ningssystem eller hierarki med stapelstäder och uppstäder, där de förra skul
le svara för utrikeshandeln och de senare förse stapelstäderna med varor
efter att ha handlat med sitt eget omland. dvs den omkringliggande lands
bygden. Denna arbetsdelning skulle enligt statsmakten råda mellan städerna.
Naturligtvis har det aldrig renodlat sett ut på detta vis i verkligheten, men det
kan lätt slås fast att samtidens egen modell av stapelstäder och uppstäder
tydligare och enklare beskriver relationerna mellan städerna under 1600-talet
än vad ett centralortssystem kan göra.

Centralortsteorin kommer alltså inte att tillämpas här, och detta beroende
pä att den alltså inte kan sägas erbjuda en hjälp till att bättre förstå förhållan
det mellan 1600-talets handeisstäder, och heller inte bistå med med analytis
ka verktyg som effektivare skulle kunna peka ut och förklara intressanta
problemområden.
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KAPITEL 4

Allmänt om källmaterialet

Källkritiska problem med kameralt material

Det material som huvudsakligen kommer att användas för undersökningen

är tullängder och annat kameralt material. Ett fundamentalt problem med

sådant källmaterial är att det sällan tillkommit i samma syfte som historikern

använder det i. Låt oss ta en tuiljournal som exempel: Historikern vill kanske

ur denna utläsa hur stor andel av den totala in- eller utförseln som en speciell

varugrupp utgjorde. eller vilken de olika mottagarhamnarnas andel av den

totala exporten var. Det beklagliga med denna historikerns önskan är att den

sällan eller aldrig sammanfaller med den ambition som var den tjänstgörande

tullskrivarens. Denne var i första hand direkt eller indirekt ansvarig för att

rätt tull uppbars, och den journal han förde fungerade för honom enbart som

verifikation vid den kommande revisionen. Detta innebar i praktiken att en

skeppare eller exportör, som kunde visa upp klara papper på att hans gods

skulle få in- eller utföras tullfritt, inte kom in i tulljournalen — om det inte

fanns instruktioner att handla annorlunda. Tullskrivaren klarade sig igenom

revisionen med huvudet i behåll. Historikern däremot, med sina till synes

exakta procentuppgifter, får problem med sin ursprungliga föresats att re

konstruera varors eller mottagarhamnars fördelning.
Det måste alltså understrykas, och det kraftigt, att det är omöjligt att få

fram annat än ungefärliga siffror för den tidsperiod som undersökningen

behandlar. Detta faktum kan också vara nyttigt att hålla i minnet när man

läser de mer grundläggande verken om Sveriges äldre ekonomiska historia av

forskare som Hans Forssell och Eli Heckscher, för det är inte alltför ofta

förekommande att detta påpekas av dessa forskare själva.

35



Ett heterogent källmaterial

Det kamerala arkivmaterial som ligger till grund för undersökningen av re
gionalhandeln är i huvudsak uppdelat på tre grupper. För tiden fram till och
med 1622 finns längder bevarade i Riksarkivet efter de tullar, slottstullen och
norriandstullen, som togs upp från skutor och båtar till och från Norrland och
Finland. Mellan 1622 och 1643 finns endast fragment bevarade av slottstul
lens ersättare lilla tullen, med några få men viktiga undantag, tex en väl
bevarad och utförlig längd från Blockhusudden 1624, också den förvarad i
Riksarkivet. Det material som belyser handeln från Mälardalen över Stock
holm är mycket bristfälligt bevarat. Längder från lilla tullen på 1620-talet
finns, men dessa är illa lämpade för bearbetningar p g a allt för många felande
ortsangivelser.

Från och med 1643 går det återigen att följa den regionala trafiken i
Stockholms hamn. Istället för tullmaterial får man nu nöja sig med längder
över de farkoster som betalat hamnpenning vid stadens kajer. Ur detta mate
rial i Stockholms stadsarkiv kan man få fram uppgifter om de olika farkoster
nas storlek och avgångsorter. Vad för varor som fanns ombord går dock inte
att komma åt; i gengäld erbjuder hamnpenninglängderna ett underlag för att
bedöma trafiken från Mälardalens städer och landsbygd, något som för tiden
före 1643 är mycket svårt att göra.

Utrikeshandeln låter sig beskrivas genom två olika materialgrupper. Fram
till och med 1622 finns längder efter stora sjötullen bevarade, och från och
med 1636 finns material efter stadens egen, av kronan donerade, tull på
utrikeshandeln, tolagen. Inte heller dessa båda materialgrupper, där den
förra förvaras i Riksarkivet och den senare i Stockholms stadsarkiv, låter sig
utan vidare jämföras med varandra eftersom de förts med delvis olika syften
och uppburits under olika förhållanden. För tiden 1623—35 saknas källmate
rial; stora sjötullen var under perioden utarrenderad.

För åren från 1637 finns också en värdefull tryckt sammanställning av
samtida statistik över Stockholms utrikeshandel under vissa år. Denna kom
mer att användas som ett komplement till de egna uppgifterna.7

Med tanke på den ganska problematiska källsituationen kommer det ge
nomgående målet vara att urskilja trender och utvecklingslinjer över längre
tidsperioder — och ibland räcker källmaterialet inte ens till för det. Vad som
sagts ovan om svårigheterna vid användandet av äldre kameralt material är
ändå på intet sätt unikt för just stockholmskällorna. Tvärtom är dessa — trots
alla de brister som nämnts — av ovanligt god kvalitet vid en jämförelse med
vad som finns bevarat från andra städer i Sverige och Europa.
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II. Handelns förutsätt
ningar och villkor — och
historikerns

Denna avdelning ska främst ägnas åt det regelsystem som omgärdade Stock
holms handel och som i praktiken yttrade sig i form av tvång eller förbud att
bedriva olika sorters handel. Men den kommer ocksa att handla om det som
ofta var ändamålet med detta regelsystem, nämligen att genom uppbörd av
tullar och andra avgifter på handeln förstärka kronans och stadens finanser.

Det är kronans bemödanden kring dessa medel — handeisregleringar av
olika slag — och mål — beskattningen av handeln, som avsatt arkivmaterial

och därför möjliggjort denna undersökning. Det känns därför motiverat att i
denna avdelning också ta upp de förutsättningar och villkor som gäller för
denna undersökning. Var går den gräns som källmaterialet sätter för den
kunskap som går att nå i detta ämne?
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KAPITEL 1

Handeisregleringarna

Det är betydligt lättare att hitta likheter med den kontinentala utvecklingen i

det mönster av handels- regleringar som växte fram i Sverige från 1300-talets

mitt, än drag som var unikt svenska. De flesta komponenter i 1600-talets

handelslagstiftningar känns t ex med lätthet igen i de tyska stadsrätterna från
1100-talet och framåt.

Syftet med att handeln överhuvudtaget reglerades var ursprungligen två

faldigt. Dels ville man därigenom trygga städernas råvaruförsörjning, dels

ville man ha möjlighet att beskatta handeln. något som enklare lät sig göra

om handeln koncentrerades till särskilda orter.8
Stapelstad kallades under 1600-talet en stad med ensamrätt till utrikesex

port av ett avgränsat områdes produktion. Man skilde mellan rätten för

stapelstadens borgare att själva segla utrikes, sk aktiv seglation. och rätten

att endast ta emot de “främmande” fartygen, sk passiv seglation. En stad

belägen inom en stapelstads handelsområde kallades uppstad. Uppstaden

hade aldrig andra städer inom sitt handelsområde, utan hade till uppgift att

handla med den omkringliggande landsbygdens allmoge och med stapelstä

derna.
Inom detta stapelstadssystem vävde myndigheterna ett finmaskigt nät av

mer eller mindre klara regler för hur handeln skulle bedrivas. Under 1600-

talets första hälft drevs dessa handelsregleringar längre än någonsin tidigare.

1 detta kapitel ska vi se vilka konsekvenser det fick för de inblandade parter

na, dvs för Stockholm, dess omland och de köpmän som var involverade i

handeln i eller med huvudstaden.
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De tidiga handeisregleringarna.

Bjärköarätten och Magnus Erikssons stadslag

Några spår av seglationstvang till eller för vissa orter inom riket i den äldsta
av stadsrätter rörande Stockholm, Bjärköarätten, kan inte med säkerhet
fastställas vare sig för Mälardalen eller Stockholms bottniska och finska om-
land.9

Man kan däremot på denna punkt konstatera en stor skillnad mellan Bjär
köarätten och den efterföljande, i huvudsak för Stockholm författade, Mag
nus Erikssons allmänna stadslag från tiden kring 1300-talets mitt. Medan
Bjärköarätten egentligen inte alls reglerar olika orters eller regioners segla
tions- och handelsrättigheter, är sådana bestämmelser rikligt förekommande
i stadslagen. Här kan man tydligt utläsa föregångaren till det som senare
skulle benämnas “det bottniska handelstvånget”. 1 köpmålabalkens flock
34:3 heter det att: “Alla män från Finland, utom Åbo borgare. från Nyland,
Roden, Hälsingland eller Gästrikland, skola ingenstädes driva sin handel
med skepp utom i Stockholm, vid bot av fyrtio marker till konungen och
staden såsom deras ensak.” Någon motsvarande bestämmelse för Mälarda
len finns inte. 1 princip ägde alltså allmogen där rätt att segla vart som helst
inom riket.

Stockholmsborgarnas rätt att handla med allmogen begränsades i stadsla
gen, något som kan vara värt att lägga på minnet. När de besökte uppstäder
na utanför marknadstiderna hade de endast rätt att handla med städernas
invånare (flock 20). Vidare förbjöd stadslagen all handel utanför städer och
marknader (flock 22 och 23). Dessa förbud skulle under de kommande sek
lerna visa sig vara betydligt lättare att utfärda och upprepa, än att få underså
tarna att efterleva.

Inte heller mälarstädernas rätt till aktiv utrikesseglation ifrågasattes. Hal
var Sundberg påpekar dock att stadslagens utformning antyder att svensk
aktiv seglation i allmänhet knappast kan ha varit särskilt utvecklad, eftersom
de flesta lagrummen behandlar de främmandes besök i Sverige, medan en
dast ett fåtal berör svenskars utrikesseglation.2Iakttagelsen stämmer helt
med vad som är känt om den svenska handelns passiva karaktär ända in på
1600-talet.

De gästande köpmännens handel i de svenska städerna var alltså hårt
reglerad i lag. De var tvingade att acceptera att kronan förbehöll sig förköps
rätt till de medförda varorna under de första dagarna de var i hamn; de fick
endast sälja sitt gods i parti, inte i minut; de som inte kom iväg före jultid fick
betala skatt som stadens övriga borgare. Dessa bestämmelser i stadslagen
tillsammans med flera andra återfinner vi i liknande eller snarlika former i
1600-talets handelslagstiftningar.
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Man kan skönja tva ledmotiv i stadslagens reglering av de främmandes
handelsrättigheter. Återigen det fiskala motivet: det gällde att låta handeln
bedrivas inom lättöverskådliga banor, för att göra uppbörden av de olika
pålagorna effektivare. Inte på landsbygden utan i städerna, och i städerna pa
noga specificerade platser, och på dessa platser i partier och inte i otaliga
småposter. Det andra motivet kan härledas till ett intresse att kunna kontrol
lera prisbildningen. Genom hävdandet av förköpsrätten tillförsäkrade sig
kronan möjligheten att slippa priskonkurrera om varor på den öppna mark
naden. Den begränsade liggetiden var också en press på köpmännen att inte
vänta för länge på en köpare om de ansåg att de anbud de fått var för dåliga.
Omvänt kunde de inte vänta hur länge som helst på att fylla det egna fartyget
med uppköpta varor, eftersom de då riskerade att frysa in över vintern och
därmed att få dra samma borgerliga tunga som borgarna i staden.

Såväl inrikes- som utrikeshandeln i Stockholm var alltså, redan när staden
bara var omkring ett sekel gammal, omgärdad av en omfattande lagstiftning.
Stadens omland vari denna grovt sett uppdelat i två stora områden: Mälarda
lens med omkringliggande bergslag, och det finskbottniska med bakomlig
gande produktionsområden. Dessa båda områden hade gentemot huvudsta
den helt olika status. Medan lagstiftarna i fråga om Mälardalen hade äldre
städer och dessas privilegier att ta hänsyn till, fanns inga sådana i de bottnis
ka och finska områdena, med undantag för Åbo. Den bottniska och finska
allmogen knöts hårt till huvudstaden. Mälardalens allmoge och borgare
åtnjöt betydligt lösare tyglar.

Friberg menar att bestämmelserna i stadslagen rörande handeln i det bott
niska och finska området snarare innebar en beskrivning av redan rådande
förhållanden än ett ingrepp i dessa.3Mot detta kan man resa den principiella
invändningen att lagar snarare ska ses som normativa, inte deskriptiva; man
bemödar sig i allmänhet inte om att lagstifta mot företeelser som inte existe
rar, utan mot sådana som lagstiftarna håller för skadliga eller ogynnsamma
på något sätt. Jag tror inte att man behöver betvivla att den bottniska och
finska allmogen besatt en sjöfartsteknik och kunskaper fullt tillräcklig för att
bedriva handel med såväl de baltiska som de nordtyska städerna. Visserligen
sviker källorna för denna tidiga period, men under 1600-talet är det inte alls
ovanligt att man från städernas sida harmas över bönder som med sina skutor
smiter förbi rikets städer till de tyska städerna. 1616 besvärade sig t ex Rau
mo till kronan över att kallais-, letala- och vemobor samt “bönderna i skär
gården boendes” (min kursivering) seglade till Tyskland och sedan bedrev
landsköp med varorna de förde in därifrån.4Mycket talar för att det som
många hundra år senare kom att kallas det bottniska handelstvånget, redan
under 1300-talets mitt var att betrakta som ett centralt påtvingat påbud.
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Mellan Magnus Eriksson och hertig Karl

Monarkerna kände sig dock inte mer bundna till stadslagen än att de kunde
göra tillägg till den, vilket de också flitigt gjorde genom olika stadsprivilegier,
stadgar och förordningar. Det bottniska och finska omlandet var betydligt
mer utsatt för sådana modifieringar av lagen än Mälardalen, där påbuden
mest innebar ett förstärkande och förtydligande av de redan uppdragna rikt
linjerna.5De olika berörda objekten för denna regleringsiver — stockholms-
och uppstadsborgare, utländska köpmän och den handelsdrivande allmogen
— hade ganska klara intressen att agera för, såsom största möjliga frihet att
själva få bestämma avyttringsort för sina varor till minsta möjliga avgifter,
medan sådana möjligheter beskars i största möjliga utsträckning för konkur
renterna.

Kronans, lagstiftarens, intressen var däremot mer splittrade. Ur både för
sörjnings- och fiskal synpunkt var man beroende av en väl fungerande han
del. En sådan främjades av städer som var tillräckligt stora och ekonomiskt
bärkraftiga att kunna locka köpare och säljare från såväl övriga delar av riket
som utlandet. Genom borgerskapets kapitalstyrka kunde den nödvändiga
kreditmarknaden fungera, vilket i sin tur var en förutsättning för att handeln
skulle fungera i en ekonomi med begränsad penningstock. Men ekonomisk
styrka är ofta politisk styrka, och rädslan att få denna vänd mot sig var
förmodligen orsak till den vacklande handelspolitiska hållning som de rela
tivt svaga medeltida regenterna intog gentemot Stockholm. Denna rädsla var
inte obefogad. Stockholmarna visade vid ett flertal tillfällen att de både
kunde och ville agera med stor självständighet, och inte alltid efter de riktlin
jer som var kronans.

Under 1400-talet var Stockholm inte längre ensam avnämare av de bottnis
ka och finska varorna. Städer som Gävle, Raumo, Östhammar, Öregrund
och Ulvsby fungerade nu som konkurrerande marknader till den stockholm
ska, trots stadslagens bestämmelser. Dessa i och för sig anspråkslösa stads-
bildningar, som stockholmarna med viss rätt såg som olagliga, var mycket
effektiva spelbrickor i händerna på monarkerna när stockholmsborgarna av
en eller annan anledning behövde sättas under press. Mot en större penning
försträckning förbjöd t ex Kristian 11461 handeln på och i de unga städerna
norr om Stockholm-Åbo, samtidigt som Stockholm tillförsäkrades samma
rätt att köpslå i Dalarna som mälarstäderna. Osäkerheten i den bottniska
handeispolitiken framgår extra tydligt av det faktum att Östhammar och
Gävle bara ett par decennier tidigare hade utrustats med utrikes seglations
rättigheter. Raumo hade dessutom bara en månad före det att dess handel
helt förbjöds fått sina inrikes och utrikes seglationsrättigheter bekräftade!6

Kristian II hade storslagna planer på att organisera handeln i sina nordiska
riken i ett mot hansan riktat kompani. Stockholm skulle i detta spela rollen
av omslagsplats för den svenska marknaden. De bottniska städernas handel
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förbjöds följaktligen än en gång. Man kan anta att Kristian i sina försök att
krossa det svenska upproret ansåg sig sia tva flugor i en smäll da han 1521
avsände en flottexpedition som avbrände Öregrund och anföll Gävle.7

Ett annat tillfälle då Stockholms och de bottniska städernas privilegier
uppenbarligen fungerade som slagträ i rikspolitiska motsättningar, var i kam
pen mellan Sigismund och hertig Karl. Stockholm hade här tagit Sigismunds
parti. ett ställningstagande som förmodligen underlättades av ett tämligen
generöst privilegiebrev 1594, där bl a utskeppningen över hertig Karls Söder
tälje förbjöds liksom all aktiv och passiv utrikesseglation norr om Gävle-
Åbo.8 Städerna norr om denna linje skulle hädanefter alltsa fungera som
uppstäder i inrikeshandeln. Också för Sigismunds korta tid kan det påvisas
hur osäker tillvaron måste ha varit för rikets handelsstäder: knappt fyra
månader före utfärdandet av detta Stockholms privilegiebrev gavs Björne
borg fullständiga seglationsrättigheter. .

.

Det kan inte nog understrykas att denna osäkerhet i hög grad också gällde
Stockholm, något som staden fick erfara sedan det stod klart att man i
tronstriden hade satsat på fel man. Hertig Karl svarar 1595 pa en förfrågan
från staden, där man ville få bekräftat att Sigismunds privilegiebrev skulle
respekteras i dennes frånvaro, att privilegierna inte är så “välfångna” som
stockholmsborgare tycks vilja tro, eftersom inte hertigen blev tillfrågad vid
dess utfärdande som han enligt Sigismunds kröningsed borde ha blivit.1 Att
samme hertig inte varit tillfrågad vid privilegiebrevs tillkomst hade uppen
barligen inte någon större betydelse när härnösandsborna 1597 klagar hos
Karl att stockholmsborgarna hindrat dem att segla till Tyskland med sina
varor. Karl svarar Härnösand att så länge det inte finns någon “viss ordning”
mellan städerna, så gäller fortfarande Johans privilegier och Sigismunds krö
ningslöfte att dessa privilegier ska respekteras. Härnösand får alltså segla
obehindrat med sina varor till “Tyskland och andra främmande land”, feta
varor undantaget, “såväl som andra riksens inbyggare”.2Tre år senare får
härnösandsborgarna veta att man inte längre får segla till Tyskland, utan
endast till Stockholm: “Så efter vi gärna se, att Stockholm, som rätta huvud
staden här i riket är, måtte med handel och vandel förmerat och förbättrat
bliva och andra städer icke desto mindre vid makt hållas .

Hertig Karis handelspolitiska agerande uppvisar sammanfattningsvis en
lika “medeltida” karaktär som hans föregängares under de två tidigare år
hundradena. Stadslagen var visserligen hela tiden den juridiska ramen för
handelns bedrivande, men dess bestämmelser kunde genom regentens beslut
upphävas eller modifieras. Att en gång ha utrustats med ett fördelaktigt
privilegiebrev betydde ingalunda att handeln kunde bedrivas i enlighet med
detta till nästa privilegiebrevs utfärdande; det egna privilegiebrevets giltighet
kunde upphävas genom utdelandet av ett motstridigt brev till en konkurre
rande stad eller genom någon allmän stadga eller förordning, allt efter regen
tens realpolitiska möjligheter och gottfinnande.
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1614 års handelsordinantia

Av vad som i det föregående sagts om Karl IX:s “dynamiska” inställning till
handelslagstiftningen kan man ledas tro att monarken hade intresse av att
ingen fastlagd ordning mellan städerna skulle existera, så att han därigenom
fick friare händer i det maktpolitiska spelet. Denna bild är både riktig och
felaktig. Riktig pa det sättet att han för sina syften faktiskt utnyttjade osäker
heten i motstridiga privilegiebrev, liksom lagrum i stadslagen som i praktiken
blivit obsoleta: felaktig därför att samtidigt som denna politik bedrevs, före-
lag en önskan att mycket hårt reglera städernas inbördes handelsförhållan
den. Denna önskan uttrycktes starkt i 1595 års betänkande om städernas
inrättning.4

1595 års betänkande — ett förspel

11595 års betänkande, som aldrig förverkligades, framhölls Stockholm som
den idealiska platsen för ett nederlag (stapel). Dit skulle all inrikeshandel om
möjligt koncentreras, och därifrån skulle sedan stockholmsborgarna på egna
skepp segla på hela världens hamnar. Eftersom Stockholm gavs en sådan
förmånlig ställning skulle stockholmsborgarna avskäras från uppstädernas
marknader och från att bedriva handel i Bergslagen. Uppstäderna och Stock
holm skulle förbjudas att segla på Norrland och Finland, och allmogen och
skärgårdsbefolkningen där skulle förbjudas den hävdvunna rätten att segla
Stockholm förbi och in i Mälaren.

1 betänkandet framförs samtidigt två motstridiga förslag, som vållat många
tidigare forskare huvudbry: dels skulle Stockholm ges ensamrätt på utrikes
handeln, dels skulle denna handel delas med sjöstäderna söder om Stock
holm. Robert Sandberg betonar att Karl tydligt markerar denna Stockholms
centrala roll som önskvärd, men också att detta var förhandlingsbart (som för
övrigt hela betänkandet ju var).5 Även om det alltså i betänkandet framgår
att Stockholm i praktiken inte alls skulle bli ensamt om utrikeshandeln, var
det som skulle bli över mycket nog jämfört med de rådande förhållandena.
Som om Karl i förväg anade kritiken mot förslaget, avslutar han: “Men att
några städer skulle för Stockholms stads skull ödeläggas, det kan H.F.N. icke
giva råd och samtycke till, medan den förmodan är, att när allt blir lagt i god
ordning, så skole och städerna på alle sidor väl kunna vid makt behållna
bliva.”

Reaktionerna ute i landet på betänkandet är dåligt kända. Stockholmarna
avgav av allt att döma ett negativt besked. 6 Vilken hållning som uppstäderna
och allmogen kan ha intagit är inte svårt att föreställa sig.

De flesta av betänkandets komponenter kom igen i 1600-talets handels
lagstiftningar. De problem som kronan fick vid genomdrivandet av dessa gör
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Gustav II Adolf drev tillsammans
med Axel Oxenstierna igenom 1614
års handelsordinatia i stadgeform. På
det viset undveks de fruktlösa riks
dagsförhandlingar som präglade Karl
IX.s regeringstid. Foto Svenska Port
rättarkivet.

det fullt förståeligt att betänkandet rann ut i sanden. Dock skulle delar av det
komma att dammas av inför åtskilliga riksdagar och handeisdagar under Karl
IX:s fortsatta regim. Det stapelstadssystem som framträder var alltför stel
bent till sin uppbyggnad och tog ingen hänsyn till den svenska fattigdomen på
såväl kapital som stadsbefolkning.

Genomdrivandet av handelsordinantian

Hertig Karl misslyckades med att driva igenom sitt betänkande 1595. Detta
är med tanke på utformningen ingenting att förundras över, men han misslyc
kades likaledes med att driva igenom mindre långtgående delförslag som
grundade sig på eller bar likheter med betänkandet.

1614 presenterades på en riksdag i Örebro en handelsordning som i sina
huvuddrag är mycket lik 1595 års betänkande, om än inte lika vittgående och
konsekvent i sin uppdelning av handeln. Det som Karl IX slösade över ett
decennium på utan resultat, postulerades nu av den unge Gustav Adolf och
Axel Oxenstierna genom en stadga, utan ständernas medgivande.7

1 bilaga A presenteras ett sammandrag av 1614 års handelsordinantia till
sammans med de förändringar som de följande två ordningarna innebar
(vilka kommer att beröras i nästa avsnitt). För utrymmets skull har ordning
arnas punkter förkortats och ibland förenklats. Dessutom har bötesbeloppen
utelämnats, liksom de punkter som inte direkt berör handeln. 1 den fortsatta
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framställningen kommer alla hänvisningar till handelsordningarna att refere
ra till denna uppställning. När det i texten tex hänvisas till “1617:4” betyder
det alltsa punkt 4 11617 ars handelsordinantia.

Liksom i betänkandet 1595 koncentreras nu utrikeshandeln till ett begrän
sat antal sjöstäder, även om det 1614 tillats fler städer att segla utrikes.
Tanken att centralisera stora delar av handeln till huvudstaden finns också
här: de norrlandsstäder som inte tillats att segla utrikes ska segla till Stock
holm (1614:5). Liksom i betänkandet avskärs uppstäderna från egen segla
tion på utlandet (1614:7), och Stockholm förbjuds att handla pa uppstäder
nas frimarknader och i Bergslagen (1614:8 och 9). Man gar dock inte lika
långt när det gäller sjöstädernas rätt att segla upp i Bottenhavet, det är
fortfarande tillåtet så länge landsköp inte bedrivs, dvs handel utanför städer
na (1614:3). Likaså får skärgårdsbefolkningen behalla rätten att dra in i
Mälaren för att byta sin fisk mot spannmål (1614:5).

1614 års handelsordinantia kom att utgöra själva stommen för de komman
de handelslagstiftningarna under 1600-talets första hälft. 1617 och 1636 års
handelsordningar ska endast ses som tillägg till den tidigare, om än viktiga
sådana.

Jämkningar och tvång — de efterföljande ordningarna

Genom 1614 års handelsordinantia och de två kompletterande handelsord
ningarna 1617 och 1636 slöts cirkeln. Efter medeltidens och 1500-talets tvära
handelspolitiska kast var man nu i många avseenden tillbaka till bestämmel
serna i Magnus Erikssons stadslag. Att handelsordningarna uppfattades som
ett avsteg från den praxis som under århundradenas lopp utvecklats är en
sak, att de faktiskt i sina grundläggande principer bygger på stadslagens
bestämmelser är en annan. Att också samtiden kunde uppfatta saken så,
visar ett uttalande av änkedrottningen Kristina, som annars inte gått till
historien som en beundrare av handelsordningen: “... samma ordning (1614
års handelsordinantia) är befunnen vara högvisligen, berömligen och väl
uppå Sveriges lag och urminnes statuter grundad, sammansatt och författad
och för den skull skall bliva hållen uti alla sina punkter De stora
skillnaderna för Stockholms båda omland är att mälarstäderna degraderas till
mellanhänder utan monopol i inrikeshandeln mellan Stockholm och allmo
gen i mälarbäckenet och Bergslagen, och att den allmoge 1 Finland och
bottenviksområdet som vid 1300-talets mitt avstängdes fran utrikeshandeln
nu hade fått sällskap av stadsborgare där.

Omedelbart efter det att 1614 års handelsordinantia trädde i kraft gavs
instruktioner till en nytillsatt kommission under den tillförordnade inspek
torn Axel Hanssons ledning. Kommissionens uppgift var att se till att han
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delsordningen efterlevdes.9Att rikskanslern var en stark pådrivande kraft
bakom handelsordningen framgår av att denne 1614 gav kanslisekreteraren
Jonas Bureus i uppdrag att försöka förhindra kungen att ge dispenser från
handelsordningen till dem som vände sig direkt till honom.’

Jämfört med hur handeln i praktiken fungerade, och hur den till största
delen hade reglerats av ett ständigt föränderligt lapptäcke av förordningar
löst vilande på stadslagen, var 1614 års handelsordning för långtgående och
vidlyftig för att utan vidare kunna börja fungera friktionsfritt. Allt för många
avskars med omedelbar verkan från invanda marknader utan att få ersätt
ningar för dessa. Kronan var följaktligen, trots kanslerns försök till ståndak
tighet, tvungen att backa på åtskilliga punkter.

Reaktionerna mot 1614 års handelsordinantia

Åtskilliga sidor skulle kunna fyllas med hjärtskärande klagoskrin från borga
re som ansåg sig ha blivit ruinerade genom den skadliga handelsordningen.
Stockholmsborgarna reagerade naturligtvis häftigt över att se sig avskurna
från direkta affärer med allmoge och bergsmän i sitt omland. Stockholmarna
förebar också handelsordningen för att förhala betalning av skatter och andra
avgifter. När de tex i september 1615 uppmanades att betala sin del av
Ålvsborgs lösen, svarade de att de inte kunde på grund av att handelsord
ningen gjort dem utfattiga. De lät också förstå att flertalet av stadens köp
män inte hade tjänat en enda penning sedan handelsordningen infördes, och
att många hade blivit tvingade att förpanta både hus och egendom för att
kunna betala sina skatter och skulder.2Ytterligare ett exempel av ett flertal
på samma tema kan ges. Gustav Adolf begärde vid ett tillfälle tolv hästar av
staden till en resa han skulle företa. Borgarna svarade att de var utblottade,
eftersom handeln har tagits ifrån dem, och att om handelsordningen bestod
skulle detta armod bli än större. “Desslikes sade de, att uti denna staden är
sådant jämmer och veklagan, om deras fattigdom som staden övergår, i det
de handeln mist hava, att många av sorg och försoffan önska sig döden och
jorden... “ De gick dock med på att “förära” kungen trehundra daler,
eftersom de inte hade så många hästar.3

Stockholmarnas böner om befrielse från handelsordningens ofördelaktiga
bestämmelser och deras dramatiska demonstrationer av yttersta armod i
samma syfte, lämnades i stort sett obeaktade under tre år. På ett direkt
besvär riktat till kungen mot handelsordningen i slutet av 1614, där stock
holmsborgarna vill att deras gamla marknader i omlandet släpps fria, svarar
Gustav Adolf på ett sätt som ganska väl belyser problematiken, att “... då
måste hela ordinantian falla, i det att uppstäderna strax skulle begära deras
fria seglats igen och således sjöstäderna, som är byggda på seglationen, och
uppstäderna, som är byggda på landshandeln, sins imellan (blir) samman
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blandade, och den ene hindrar den andre i sin näring, som här till skett är”
Dessutom skulle man då också få släppa marknaderna fria för de andra
sjöstäderna4

Dispenserna

Ett flertal dispenser utdelades dock till andra städer: Åbo, Björneborg och
Raumo gavs tillåtelse att 1614 ut bedriva handel som vanligt med allmogen i
Österbotten.5På liknande sätt tilläts 1616 borgarna i Vasa och Uleåborg att
under följande sommar göra en resa till Tyskland med tjära, tran och hudar
för att betala skulder. Efter denna enda resa skulle de dock rätta sig efter
handelsordningen.6Dessa dispenser innebar dock snarast att man tillät om
ställningen till de nya förhållandena att ta lite tid.

De “dispenser” som så att säga fanns inbyggda i de båda tidiga handelsord

ningarna i form av norrlandsstäders rätt till utrikesseglation (1614:2 och
1617:3 och 4), ska inte tillmätas alltför stor betydelse. Man kan på goda
grunder anta att dessa undantag gjordes i syfte att stimulera sådan handel

som var eftersatt av de större städerna och inte kunde utgöra ett hot mot
dessas näringar, men kanske ändå en ekonomisk stimulans åt städerna efter
norriandskusten. Detta förhållande illustreras ganska väl redan 1596 av her

tig Karl i dennes meningsutbyte med borgmästare och råd i Stockholm angå
ende det osäkra privilegieläget. Karl låter förstå att han liksom i fjol kommer

att låta en befallning utgå om förbud att segla utrikes för städer byggda norr
om Gävle; men dessa ska dock ha rätt att segla “trävirke” utrikes, och
synnerligen västvart, “medan 1 icke samma seglation bruka vele”.7

Till och med bönder kunde tillåtas att segla utrikes, men då bara med varor
som inte var attraktiva i de större städernas handel. 1 svaret på Raumos
besvär över de bönder i Egentliga Finland som bedriver utrikeshandel, ges
beskedet att dessa får fortsätta med sin utrikesseglation, men de ska komma
till “ett visst rum” på både ut- och inresan för kontroll. De får vidare endast
föra ut träkärl och inte köpmannavaror. De får också föra in salt till husbe
hov, men tillåts inte att sälja det vidare.8

De stora och betydelsefulla undantagen från såväl handelsordningens an
demening som bokstav medgavs, som vi snart ska se, för Stockholm. Men
innan vi tittar närmare på dessa kan det vara nyttigt att påminna om att
stapelstadssystemet i det svenska 1600-talets tappning redan frän början var
byggt på ett sätt som kan liknas vid en pyramid, där allmoge och landsortsstä
der i basen skulle, i det att de samtidigt lyfte sin mellanhandsvinst, forsla
varorna uppåt mot pyramidens topp, Stockholm, varifrån varorna skulle
sändas vidare mot utlandet. De från utlandet mottagna varorna skulle förde
las efter samma banor, fast den omvända vägen. Genom handelsordningar
nas utformning var inte ens Åbo likställt med Stockholm längre. De föränd
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ringar och tillägg till 1614 ars handelsordinantia som gjordes under undersök
ningsperioden syftade till att ytterligare förstärka denna hierarkiska upp
byggnad.

Stockholm och den stora eftergiften 1617

Den stora förändringen i 1617 ars handelsordinantia var just att stockholms
borgarna gavs tillåtelse att återigen aktivt bedriva handel på uppstädernas
marknader, och detta utan att uppstadsborgarna kompenserades på något
sätt. 1617 års ordning måste betraktas som en stor eftergift åt Stockholm.
Rätten att bedriva handel på uppstädernas frimarknader gällde förvisso
också andra sjöstäder, men i praktiken var det bara Stockholm som genom
sitt omland med dess flertaliga uppstäder kunde utnyttja bestämmelsen fullt
ut.

Man kan utan överdrift påstå att det inte fanns någon utanför regerings-
kretsen som var nöjd med 1614 års handelsordinantia; 1617 kan man i alla fall
peka ut Stockholm som den part som borde ha varit minst missnöjd. 1636 års
handels- och seglationsordning innebar härvidlag bara ett förstärkande och
befästande av redan fastslagna bestämmelser.

Efter 1617 är eftergifternas tid slut. Tänkeboksnotiser om ovilja hos stock
holmarna att erlägga försträckningar och andra hjälper med motiveringen att
handelsordningen ruinerar dem, letar man efter 1617 förgäves efter. Stock
holm slutar klaga på handeisbestämmelserna — tullar och andra avgifter
givetvis undantagna.

Några som däremot inte upphör med sina klagomål är städerna i Stock
holms omland. Det är lätt att förstå detta missnöje; det kapitalstarka Stock
holm har givits en mycket stor ekonomisk rörelsefrihet, medan de mindre
och fattigare städerna i princip får nöja sig med de smulor som faller från
bordet. Stapelstadssystemets princip bygger, som tidigare nämnts, på att
varorna passerar ett antal mellanhänder, som alla tar sin näring av handeln
innan varorna når den slutliga konsumenten. 1 och med 1617 års bestämmel
ser ges Stockholm rollen som sin egen mellanhand, i konkurrens med dem
vars levebröd var att vara just mellanhand mellan allmogen och Stockholm.
Om allmogen i en sådan situation gavs valmöjlighet, är det inte svårt att gissa
vilka den hellre handlade med.

1 ett odaterat besvär, antagligen från tiden runt 1617, klagar Strängnäs och
Torshälla att bönderna i trakten för allt gods de har på lager till Stockholm,
och att stockholmsborgarna köper upp allt gods p uppstädernas frimarkna
der.9

Stockholmarna hade det lätt att hävda sig på uppstädernas marknader:
uppstadsborgarna skulle här priskonkurrera om samma varor som de sedan
tvingades sälja vidare till de köpmän som redan befann sig på marknaden!
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1 december 1618 klagar västeräsborgarna hos rikskanslern att bergsmän

nen mycket hellre säljer sina varor direkt till stockholmarna, eftersom de

själva är tvingade att endast sälja vidare till Stockholm. De hävdar vidare att

om de nu får tag på ett parti järn och far iväg med detta till Stockholm.

erbjuder borgarna där så låga priser att det knappt täcker kostnaderna,

eftersom de vet att västeråsborgarna är förbjudna att handla med några

andra. Varor som västeråsborgarna vill köpa i Stockholm sätts däremot hut

löst dyrt under förevändning att det inte är stockholmarna så viktigt om de

köper eller inte, eftersom det ju ändå är stockholmarna fritt att sälja direkt

till allmogen, utan några uppstadsborgare som mellanhänder. Allra helst vill

de ha sin utrikesseglation tillbaka. Om detta inte är möjligt vill de ha tillbaka

ensamrätten att köpa upp järnet på marknaderna: “... ty här i vår stad är

större fattigdom och armod än någon människa tro kan.”1 Detta problem för

städerna i Stockholms omland existerar undersökningsperioden ut.

Uppstäderna och “kompensationen” 1636

Inrättandet av frimarknaderna i Stockholm och Åbo genom 1636 rs segla

tionsordning (1636:6 och 7) motiverades bl a med att uppstäderna skulle

kompenseras för stapelstädernas utvidgade rättigheter. 1636:6 inleds på föl

jande sätt: “Men efter(som) vi härmed märkligen beneficerar (gynnar) våra

huvudstäder Stockholm i Sverige och Åbo i Finland, och vi icke mindre...

(bekymrar oss) ... över de andra våra städers och undersåtars redeliga

näring och uppkomst... “, varefter frimarknaderna presenteras. Men i de

frimarknader som härigenom inrättades i Stockholm och Åbo förbjöds upp

stadsborgarna att handla med de utländska köpmännen direkt, trots att mot

svarande förbud inte gällde mellan stapelstadsborgarna och allmogen på upp-

städernas marknader. Den senkomna kompensationen för stockholmarnas

friheter på uppstädernas marknader stannade alltså i praktiken vid en tom

gest.
1646 är frågan återigen aktuell, då uppstäderna hade sina utskickade re

presentanter hos drottningen för att beklaga sig över att sjöstäderna, och då

särskilt Stockholm, hade rätt att i marknadstider obehindrat bruka handel i

uppstäderna, medan uppstädernas borgare inte ägde rätt att handla med de

främmande i sjöstäderna. Uppstäderna begärde att antingen sjöstäderna

skulle utestängas från uppstädernas marknader, eller också att uppstädernas

borgare tilläts att såväl utskeppa gods utrikes som att handla direkt med

utlänningar. Kristina meddelade att hon tagit del av Stockholms borgmästare

och råds mening i denna fråga (!) och kommit fram till att marknaderna på

båda håll ska brukas efter bestämmelserna. Uppstädernas vågar förbjuds

dock för stockholmsborgarna, vilket betyder att dessa inte får användas vid

handel med allmogen.2
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Under drottning Kristi-
nas och hennes förmyn
dares regering stabilise
rar sig vad som av efter
världen har ko,nmit att
kallas “det bottniska
handelstvånget”. Den
påtagligaste effekten av
detta tvång blev de
nordliga landskapens
stora ekonomiska bero
ende av Stockholm. Fo
to Svenska Porträttarki
vet.

Att stockholmarna förbjuds använda uppstädernas vagar ska dock inte ges
alltför stor betydelse. Det gick säkerligen alldeles utmärkt att bedriva handel
utan dessa, 1 den mån behov av att väga uppstod, fanns ofta möjligheter att
väga på andra vågar än de officiella, något som myndigheterna var medvetna
om. 1 ett påbud 1637 förbjuds nämligen all vägning utanför stadsvågarna på
följande sätt: “Vi Christina etc. göre veterligt, att, efter vi är i förfarenhet
komna, huruledes såväl köpmän som några andra haver tagit sig en stor
ovana före, i det de låter väga deras ut- och ingående gods på sina egna eller
andra olagliga vågar, gåendes sålunda stadsvågarna förbi, på vilka dock god
set med rätta vägas borde . .

.

De punkter där handelsordningarna verkligen gynnade uppstädernas in
tressen gentemot stockholmarnas blev i praktiken verkningslösa. 1 1614:8
och 1617:10 förbjuds stockholmsborgare och andra som åtnjuter fri seglation
att handla i Bergslagen. Denna handel ska vara förbehallen uppstadsborgar
na. Verkligheten såg dock annorlunda ut. Det var inte bara på handelns
område som stockholmskt kapital gjorde sig gällande under undersöknings
perioden; det finansierade ocksa Bergslagens metallproduktion i en allt stör
re utsträckning. När produktionen mer och mer föll i händerna på Stock
holms köpmän, var det naturligtvis i praktiken oerhört svårt för uppstadsbor
garna att hävda sin ensamrätt till metalluppköpen vid de stockholmskontrol
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lerade hyttorna och bruken. Carl-Fredrik Corin menar att “en känsla av
vanmakt gentemot skaror av främlingar (ett i dessa sammanhang synonymt
begrepp med stockholmare, enligt Corin), som oavlåtligt flyttar fram sina
ekonomiska positioner i Bergslagen, präglar alltmera Arbogas jämte andra
uppstäders skriftväxling med myndigheterna fram emot och efter mitten av
1600-talet.”4

1641 inlämnade borgmästare och råd i Arboga en skrivelse till hovkans
lem, där man beklagade sig över stockholmsborgaren Lukas Hedding. Den
ne bytte varor, som han själv hade importerat från Holland, mot järn i
Bergslagen. Eftersom han var stockholmsborgare utskeppade han sedan jär
net själv till utlandet. Summan av det hela blev att leverantörerna i Bergsla
gen av honom kunde få bättre betalt än av andra. Om inte arbogaborgarna
erbjöd samma villkor som Hedding fick de varken köpa eller sälja något.5

Stockholms frimarknad i 1636 års tappning hade ingen lättnad att erbjuda
uppstädernas borgare när verkligheten såg ut som den gjorde. Frimarknaden
kunde genom sin utformning snarare tolkas som ett sätt att ytterligare dra
varor och handel till huvudstaden. Axel Oxenstierna försäkrar brodern och
riksdrotsen Gabriel Gustafsson i ett brev, att frimarknaden tillsammans med
ett förbud för Södertälje — staden som kanslern vid ett annat tillfälle kallade
tjuvehåla — att bedriva utrikeshandel skulle nära nog göra underverk för
kronans inkomster och landets varuförsörjning: “... och försäkrar jag dig,
att, där Stockholm bliver populerat och rätt formerat och riksens kraft dit in
dragen, att de andra städerna därav skola växa och riksens räntor mera
genom Stockholm förmeras än med allt vårt åkerbruk. .. . frimarknaden (i
Stockholm) skall giva gott köp och solagera och lätta hela landet mer än
någon ännu tror.” 6

Det fanns alltså ett mycket starkt och utbrett missnöje riktat mot handels
ordningarna, ett missnöje som på olika sätt kanaliserades till kronan. Visst
medgavs dispenser från bestämmelserna, särskilt under de första åren, men i
den mån dessa i praktiken inte var värdelösa, visar ändå en jämförelse med
medeltidens och 1500-talets vankelmodiga handelspolitik att handelsordning
arnas principer betraktades som nästintill heliga av kronan under 1600-talets
första hälft.

När missförhållandena blev alltför uppenbara tillgreps istället en metod
som var avsedd att både dämpa missnöjet hos de handelsidkande undersåtar
na och förstärka stapelstadssystemet — man grundade städer och öppnade
marknader.
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KAPITEL 2

Nya städer och marknader

Om undersåtarna tog sig före att handla var de ville och med vem de ville,

kunde de ofta nog göra en bättre affär själva, medan kronan led ekonomiska

förluster genom uteblivna tullar och andra avgifter. Att inom ramarna för

stapelstadssystemet fånga in “landsköpet”, dvs den oorganiserade och

okontrollerade handeln på landsbygden och i förbjudna hamnar med varor

utöver det egna hushållets produktion, var därför ett av de handelspolitiska

problem som sysselsatte kronan mest.

Städerna

Under 1600-talets första hälft ansåg kronan att det främsta vapnet mot lands-

köpet var grundandet av nya städer och frimarknader. Det var främst i

Stockholms bottniska och finska omland som detta togs i flitigt bruk, men

också i Bergslagen. Många av dagens norrländska och finländska städer är

tillkomna just för att få landsköpet under mer kontrollerbara former. Princi

pen var att grunda en stad under vilken man lade ett antal socknar eller ett på

annat sätt avgränsat område som handelsområde. Det föll sedan på staden

att ombesörja såväl uppköp av de varor området producerade som att försör

ja allmogen där med de varor som behövde hämtas utifrån.

Jag vill med detta naturligtvis inte hävda att alla stadsgrundningar i riket

under perioden kom till på handels- och försörjningspolitiska grunder. Där

emot var dessa båda aspekter viktiga och oftast avgörande för de städer som

grundades i Stockholms omland, även om det också här förekom andra

bevekelsegrunder, t ex militärpolitiska.7
1 april 1600 skickar hertig Karl instruktioner till en mäster Dirich om vad

han ska uträtta i Västerbotten. Det heter där att: “Alldenstund mycket och

stort landsköp är tillförende brukat där i landsändan av de köpmän, som upp

i landen bo, emot Sveriges lag och all god ordning. ... “ska dessa nu flytta
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ned och bli boende vid sjösidan vid följande hamnar: Tornea, Kalix, Luleå,
Pitea, Skellefteå. Lövanger. Bygdea och Umea. Dessa hamnar ska sedan
utrustas med stadsprivilegier, och ska sedan handla med allmogen uppe i
landet. Varorna ska de sedan segla med till de andra städerna i riket, “dock
synnerligen till Stockholm, men ingalunda av riket.”8 Fem är senare är fra
gan åter aktuell: mot landsköpet ska städer grundas i” Mussar. Ula. Torne,
Kinn och Ume”. dvs Mustasaari (1611 Vasa). Uleåhorg, Torneå. Kemi och
Umea.9 1 april 1617 ges Nystad sina första privilegier med följande mälande
och öppenhjärtiga ingress, som ganska oförtäckt belyser kronans förvänt
ningar på de nya stadsgrundningarna: “... att efter vi gärna se och vill, det
detta vårt arvrike måtte icke allenast med torpeställen och hemman utan ock
med städer på lägliga orter bliva förmerat. pa det att våra undersåtar pa
landsbygden boendes ma uti sådana städer bekomma till köps, vad de behö
va, och åter kunna det föryttra, vad de hava till att sälja, och således var och
kronans inkomst alltid förmeras och tillväxa,...”.’

En olaglig hamn i Stockholms närhet som kronan länge hade haft problem
med var Norrtälje. Orten brukades nämligen som handelsplats av roslagsbor
na, och som sådan var den svårkontrollerad för kronan. 1622 anser man sig
kunna lösa problemet genom att ge den illegala hamnen stadsprivilegier.
Man ger till och med de nyblivna borgarna där rätt att med egna skepp och
skutor för en tid segla utrikes, fiendelandet Polen undantaget.2Privilegiet för
utrikesseglation bör dock mer ses som en starthjälp, liksom den skattelind
ring på sex ar som också beviljades de blivande norrtäljehorgarna, än som en
spricka i det bottniska handelstvånget. Jag tror heller inte det är för djärvt att
påstå att den unga stadens antagligen inte alltför välbeställda invånare hade
större praktisk nytta av skattereduktionen än av tillståndet att på egna skepp
segla utrikes. Kronans målsättning att genom Norrtäljes grundande koncent
rera, öka och kontrollera handeln i staden, framgår också av privilegiebre
vets tredje punkt, som föreskriver att marknaderna som arligen hålls i de
närbelägna Länna och Karlskyrka socknar ska flyttas till den nygrundade
staden.

Ett memorial 1618 till sändebudet Philip Schedingh, vars egentliga uppgift
var att i Norrland och Österbotten handha utskrivningarna av knektar, visar
den i det närmaste obegränsade tilltro man från kronans sida hade till nya
stadsgrundningar. Schedingh skulle med hjälp av fogdar, birkarlar och borg
mästare fran norrlandsstäderna uppteckna de geografiska betingelserna för
nya marknadsplatser, men också för nya städer i Norrland och Österbotten.
Han skulle vidare registrera namnen på alla som brukar seglats “till Stock
holm eller andra orter” och uppmana dessa att slå sig ned i städerna om de
ville fortsätta att bedriva sin handel. Därpå följer något märkligt, något som
närmast kan tolkas som ett stadsprivilegium in blanco: “Och må de för den
skull samsätta sig (gå samman) och med första sända deras bud till H.K.M:t
att anamma privilegium på de orter och hamnar, där de mena sig bäst och
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bekvämligast kunna sitta . Av memorialet framgår tydligt att det vikti

gaste motivet till denna i det närmaste inflatoriska stadsgrundnings- politik

var att få in handeln i kontrollerbara och beskattningsbara banor.

De nya städerna fick ofta snabbt ekonomiska problem. De fick svårt att på

ett framgångsrikt sätt fungera som de mellanhänder mellan allmogen och

Stockholm som de var tänkta att göra. En rubrik i riksregistraturet ger ett

ganska talande exempel på tillståndet i de unga städerna efter norrlandskus

ten: “Brev till Christoffer Wernstedt, att han efterlåter västerhottenkarlarna

att besöka Härnösands marknad, alldenstund de nya funderade städerna icke

än är s förmögna, att de landet med alla nödtorfter uppehalla kan” .

1617 begärde allmogen i Österbotten att själv få segla till Stockholm efter

som borgarna i Vasa och Uleåborg inte hade råd att köpa deras varor.

Begäran avslogs — situationen skulle räddas genom inrättandet av nya mark

nader.5Allmogen gavs inte tillåtelse att fara till Stockholm, men stockholms

borgarna gavs tillåtelse att besöka allmogen. De ekonomiska konsekvenser

detta bör ha medfört för de österbottniska städerna behöver här inte kom

menteras. Parallellerna till utvecklingen i mälarområdet är slående.

Marknaderna

Därmed har vi kommit in på den andra av de båda metoderna som användes

för att betvinga landsköpet och därmed hålla stapelstadssystemet under ar

marna, nämligen inrättandet av marknader ute i landsbygden.

1 princip förekom det två typer av marknader under undersökningsperio

den; frimarknader och enskilda marknader. Med frimarknader ska inte för

stås att dessa var tull- och avgiftsbefriade, utan att borgare från vilken stad

som helst ägde rätt att handla där. De enskilda marknaderna var endast

tillåtna för vissa bestämda städers borgare att besöka. Funktionen kan be

skrivas som att dessa marknader skulle fungera som uppstädernas uppstäder i

stapelstadssystemet. För huvudstadens räkning kan man konstatera att allt

fler marknader öppnades för stadens köpmän under perioden. 1617 släpps,

som vi redan sett, mälarstädernas marknader fria för StockhoLm, med allvar

liga ekonomiska följder för dessa städer. Men redan ett år tidigare avgörs ett

ärende på ett märkligt sätt till Stockholms förmån: Åbo, Raumo och Björne

borg hade genom 1614 års handelsordning avskurits från sina gamla handels-

områden i Österbotten. Man beklagar sig över att man inte kan klara sig utan

sin österbottniska handel. Kronan svarar med en märklig terminologi att man

ska öppna två frimarknader, en i Pedersöre och en i Salo, för “Stockholm,

Åbo och Björneborg”. från olofsmässodagen och fjorton dagar framat varje

ån’ Man kan utan vidare anta att beskedet inte väckte några varmare känslor

hos de klagande städerna. Visserligen fick man nu segla upp i Österbotten
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med sina varor, men man var tvungen att göra det i konkurrens med de
kapitalstarka stockholmsborgarna.

1 mälarstädernas handelsområden fanns det enligt handelsordningarnas
bokstav vissa områden som var förbjudna för stockholrnshorgarna, t ex Berg
slagens hyttor. Vi har i det föregående sett hur man från huvudstadens sida i
praktiken kringgick dessa bestämmelser. 1 det bottniska och finska området
fanns liknande fredade områden, t ex enskilda marknader under vissa städer,
men också liknande möjligheter att kringå bestämmelserna.

Under försommaren, när fisken gick till, sände stockholmarna ut fiskebå
tar till norrlandskusten och den finska sidan. Istället för att gå ut med tomma
båtar lastade man dessa med allehanda varor som man sedan använde i
handeln med allmogen. För att inte bryta mot lagen var stockholmarna
tvungna att segla till någon stad, där varorna kunde förtullas och säljas. Av
lätt förståeliga skäl var det mycket lätt att glömma denna detalj och istället
sälja varorna direkt till allmogen utanför städerna. 1647 påbjuder därför
Kristina öppnandet av frimarknader i varje “nordstad” fjorton dagar före
och efter midsommar, där det ska vara stockholmsborgarna fritt att handla
med bönderna.71 praktiken innebar denna handling endast en utvidgning av
redan gällande bestämmelser. 1 1614:3 och 1617:5 ges sjö- och uppstadsbor
garna rätten att byta spannmål mot fisk med allmogen i norrlandsstäderna;
nu fick de dessutom handla obehindrat med dessa på frimarknaderna. Om
landsköpet längs den långa norrlandskusten därmed upphörde är mer än
osäkert.

Exemplen på inrättandet av marknader skulle kunna göras längre. Jag tror
ändå att det redan sagda är tillräckligt för att ge en samlad bild av utveckling
en. Ett primärt motiv vid de många stadsgrundningar som har berörts här var
att få bukt med landsköpet, att göra det olagliga lagligt och beskattningsbart.
När de nygrundade städernas ekonomiska styrka inte räckte till för att fullgö
ra deras plikter i stapelstadssystemet, inrättades marknader där kapital ut
ifrån fick hjälpa till. Ett stort antal sådana tillkom under undersökningsperio
den för att rädda landsbygdens försörjning utan att underminera stapelstads
systemets principer. Också efter 1600-talets mitt fortsatte man att skapa nya
marknader. Mot 1700-talets slut, då antalet marknader var fler än 500 i riket,
ansågs de vara så många att de förhindrade stadsnäringens utveckling. 1788
togs därför ett beslut att avskaffa städernas enskilda marknader, men fortfa
rande ansåg man det inte möjligt att avskaffa marknaderna på landsbygden i
de områden där städerna var få och/eller avståndet mellan städerna stort.8
Det i stapelstadssystemet inbyggda försörjningsproblemet är alltså efter mer
än ett sekel fullt igenkännbart.

Att huvudstaden ofta gynnades kraftigt i samband med inrättandet av nya
marknader runt om i landet, ska inte ses som något större avsteg från stapel
stadssystemet, snarare en förstärkning av det: målet var att rikta och öka
varuströmmen uppåt i handeishierarkin, mot huvudstaden. Möjligen kan
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detta gynnande ses som ett avsteg från den princip om arbetsdelning som

inrymdes i systemet. De som var bestämda att dela den mindre kakan fick

inte ens behalla den för sig själva. Handelsordningarnas reglering av handeln

kom att likna ett membran vars porer släppte igenom huvudstadens kapital

och varor åt alla håll, medan de mindre städernas och allmogens endast tilläts

att gå i en riktning, mot Stockholm. Detta avsnitt inleddes med frågan, om

nygrundade städer och öppnandet av nya marknader löste alla problem, och

med problem menade jag då dem som var sammanhundna med stapelstads

systemets funktion, dit landsköpet också kan räknas. Som vi kommer att se i

det kommande avsnittet om smugglingen, var kampen mot landsköpet ojämn

och hade varierande framgång. Visst kunde man inrätta marknader för att

göra det bekvämare för undersåtarna att handla på laglig väg, men det gjorde

knappast handeln billigare så länge kronan höll uppsyningsmän och tullnärer

där, varför marknaderna inte ersatte den största fördelen med landsköpet.

Även om alltså landsköpet fortsatte också efter de stora handelsreglering

arna, så lyckades kronan strama upp handelslagstiftningen p ett nytt sätt.

Handelsutbytet inom riket gavs fastare ramar med mindre utrymme för tolk

ningar, till skillnad mot vad som gällt under medeltiden och 1500-talet. Det

är troligt, om än svårt att leda i bevis, att kronans mer konsekventa sätt att

agera i handelsfrågor trots alla svårigheter gav centralmakten bättre förut

sättningar att fortsättningsvis styra handeln, även om kronans uppenbara

favorisering av huvudstaden väckte ont blod i landet i övrigt. Vid seklets mitt

låg riket i praktiken öppet för huvudstadens köpmän, både med och utan

lagens och handelsordningars hjälp. Även om det är svårt att isolera och

kvantifiera enstaka faktorer bakom Stockholms handelsuppsving under pe

rioden, kan man nog utan vidare påstå att de fria ekonomiska tyglar som

staden åtnjöt är en av de viktigare förklaringsgrunderna.

Kronans kontrollfunktion och fiskala intressen har i det föregående varit

en ledstjärna i framställning. Hur utnyttjade då kronan sina möjligheter i

praktiken? Hur såg verkligheten ut för dem som bedrev handel i och med

huvudstaden? 1 följande avsnittet kommer jag att belysa några utvalda delar

av denna verklighet.
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KAPITEL 3

De enskilda köpmännens villkor

Den svenska utrikeshandeln var under medeltiden och 1500-talet övervägan
de passiv till sin karaktär. Detta sågs av regenterna ingalunda som något
negativt, tvärtom menade man att det stimulerade en för den inhemska
marknaden fördelaktig prisbildning. 1600-talets handeispolitik skilde sig i det
avseendet från den äldre, genom att de styrande nu ansåg det fördelaktigare
med egen utrikesseglation. Därför gavs de inhemska köpmännen fördelar
gentemot de utländska. Detta i sin tur ledde till att utlänningar använde
svenskar som bulvaner, för att på s sätt komma i åtnjutande av de lägre
avgifterna.

Bulvanhandeln och favoriseringen av inländska köpmän

Det är för 1600-talets del inte lätt att avgöra proportionerna mellan den
passiva och den aktiva handeln för Stockholm och Sverige. Genom olika
stimulansåtgärder såsom lägre tullavgifter och förtur till utrikes befraktning
ar försökte man underlätta undersåtarnas egen utrikesseglation. Särskilt från
och med 1613 års tullordning kostade det väsentligt mer för de främmande
att bedriva utrikeshandel i Sverige jämfört med vad det kostade svenskarna.
(Se avsnitt 11:5.) Om man vid uppgörelsen av ett köp i Stockholm också lät
slutsumman inbegripa att den svenska säljaren eller köparen skulle stå som
exportör eller importör av de aktuella varorna, påverkade detta utan tvivel
varans totaipris. Om detta inte var möjligt kunde någon annan borgare i
staden övertalas att stå som befraktare.

De främmande köpmännen sparade inte bara tullutgifter genom ett sådant
förfarande. Genom att leja inhemska borgare kunde de också driva en han
del som annars inte var dem tillåten, vilket också handelsordningarna vittnar
om.9 Allra lönsammast blev det givetvis om en adelsman kunde övertalas att
stå som befraktare av varorna, då han oftast var befriad från tull.
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Följande rättsfall fran 1605 speglar tydligt hur det kunde ga till: Stadens

kämnärer kom till rädstugan för att klaga pa tva skottar som bedrivit olaglig

handel i staden. De hade köpt några läster smått osmundsjärn av Hans
Hövisk. Olagligheten bestod i att Hövisk var nvköpingshorgare. Hans Hö

visk svarade att han alls inte handlat med dessa skottar, utan med Carl Littz,

borgare i Stockholm. Littz skulle utvälja järnet och betala Hövisk 49 daler

lästen. Om det sedan var Littz’ eller skottarnas pengar, hade han ingen aning

om. men det var Littz som var Hövisks handelspartner. Littz’ hustru, som var

i rådstugan för att svara för sin make, vilken påpassligt nog var bortrest.

förklarade att de hade varit skyldiga skottarna pengar, vilka de skulle ha

betalat med järnet, och av den anledningen hade skottarna varit med när

järnet utvaldes. Kämnärerna menade, att om allt gått rätt till skulle Littz ha

vägt järnet åt sig från nyköpingsborgaren, vilket inte skedde. De påpekade

också att alla kände till att Littz inte var av den förmögenheten att han kunde

köpa upp åtta läster järn i ett parti, utan att han hade tingat järnet för

skottarnas räkning och med deras pengar. Målet avdömdes så. att Littz tilläts

behålla de två läster som han redan hade valt ut och även att leverera dessa

till skottarna. men det järn som återstod måste Hövisk efter lag sälja till

borgarna i staden eller själv skeppa ut.1 Den milda domen visar på svårighe

ten att föra de främmandes bulvanhandel i bevis.

Kjell Kumlien anger några sifferuppgifter ur Stockholms tullängder, som

han menar visar fördelningen mellan svenska och utländska importörer. 1613

anges den svenska andelen till 14,7 % av importens värde, en andel som till

sin storleksordning är tämligen representativ för tiden tillbaka till sekelskif

tet, med undantag för 1601 då förbudet mot handel med Lubeck gjorde att

siffran gick upp till ca 30 %. Kumliens närmaste nedslag i källmaterialet efter

1613 är 1617. Den svenska andelen har nu ökat till 41,5%. Året därefter nås

rekordet 61,7 % av de inhemska importörerna.2
Kumlien tolkar den fantastiska uppgången så, att handeisrelationerna mel

lan Stockholm och Lubeck nu förskjuts till Stockholms fördel. Han antar
vidare att en närmare undersökning skulle komma att visa att allt fler utlän

ningar, inte minst löbeckare, flyttade till Stockholm för att därifrån bedriva

handel. Huvudstaden skulle därigenom ha upplevt en “tysk renässans”

Det är mer troligt att förklaringen till stockholmarnas till synes enastående

ökning av sin handelsverksamhet finner sin förklaring i 1613 års tullordning. 1

den närmast föregående tullordningen från 1612 stadgas att det av alla inför

da varor ska betalas två ungerska gyllen för var hundrade dalers importvär

de, vilket ungefär motsvarade en tullsats på 6 %,4 1613 differentieras tullarna

kraftigt: de inhemska köpmännen får nu sin tullsats sänkt till 1 1/2 ungersk

gyllen, medan de utländska får sin höjd till 3. 1 procent fick de inhemska nu

en tullsats på ca 4,5 %, de främmande det dubbla.5
Denna skillnad i tullsats sammantagen med de relativt enkla arrangemang

som krävdes för att sätta upp de främmandes handel på stadens borgares
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räkning, gör att det inte finns mycket fog för antagandet om någon “tysk
renässans”. Hade Kumlien använt exportlängderna istället för importläng
derna så hade han fått fram ännu fördelaktigare resultat för stadens borgare;
1622 svarade dessa för närmare 90 % av värdet på all export fran Stockholm,
en siffra som trots sin storlek inte imponerar med tanke på tullarnas utform
ning.6

Det fanns således goda möjligheter för de främmande att klara sig undan
allför stora utgifter i samband med besök i huvudstaden. Därmed är inte sagt
att de hade fritt spelrum att bedriva handel som de ville. Handelsordningarna
reglerade i åtskilliga punkter vad de främmande fick och inte fick göra. Vi
ska här titta närmare på några av de inskränkningar som de gästande köp
männen fick känna av, och vad de betydde för dem.

De främmandes liggetid

De ekonomiska spelregler som gällde för den som var involverad i stadens
handel framgår redan av liggetids- bestämmelserna, dvs de regler som fast
ställde hur lång tid de främmande köpmännen var tillåtna att stanna i staden
efter ankomsten utan att behöva börja betala stadsskatt som borgerskapet.

1 handelsordningarna 1614 och 1617 fastställs liggetiden till sex respektive
åtta veckor.7Den som låg längre tid fick böta 40 mark till kronan och staden
vardera för varje vecka över tiden.

Enligt den hårda linje som kronan intog mot överträdelser mot handels-
ordningen bötfälldes verkligen också de som bröt mot liggetidsbestämmelser
na, vilket gav Stockholms stad ett icke föraktligt tillskott till den kommunala
kassan.8Man kan fråga sig vad för slags attraktioner det fanns i den svenska
huvudstaden som inte återfanns på kontinenten? Varför stannade de främ
mande köpmännen över liggetiden?

1 augusti år 1600 påpekar hertig Karl i ett brev till borgmästare och råd i
Stockholm att det har blivit en stor osed med köpmän som ligger kvar över
sin liggetid, inte bara ett, två eller tre år, utan för alltid, till stort men för det
inhemska borgerskapet. Vill de stanna på detta sätt över tiden, så ska de bli
bofasta i staden och betala borgerlig tunga, menar hertigen.9

Hertig Karls brev antyder alltså att de främmande stannade i staden för sin
snöda vinnings skull. Även om det mycket väl kan ligga någon sanning i
detta, kan man istället ta fasta på Karls iver att få iväg utlänningarna från de
svenska städerna från en annan synvinkel än omtanke om undersåtarna. Ett
halvår efter detta brev rannsakas i Stockholms rådhus 18 köpsvenner som
legat över tiden i staden om orsaken till detta. Av dessa anger åtta att de
väntar på betalning av obetalda skulder från “hans furstliga nåde” och kro
nan. Andra anger obetalda skulder från borgare, att de varit sjuka, att de
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faktiskt betalar skott efter lagen, eller att de frusit inne och inte hunnit ut.1

På våren 1603 är det dags för en ny rannsakning om överskriden liggetid.
Denna gang förhörs ett drygt tiotal köpsvenner om orsakerna. Av dessa
anger tre att de väntar på betalning från kronan, medan de övriga anger
skulder från övriga borgerskapet och andra orsaker.2

Rikets ansträngda ekonomi ställdes under hård press genom Karls krigfö

ring i Baltikum. Liksom sina bröder fick han finansiera många av de nödvän

diga utläggen på kredit. Tänkeböckernas notiser antyder att Karl levde under
en press att betala skulder till främmande köpmän, som påminde om förhål
landena under Johan III:s tid, även om Johan satte många och svårslaghara

rekord på de misskötta statsfinansernas område.3 Genom bestämmelserna

om begränsad liggetid kunde krediterna förlängas — om än inte bortglömmas
— genom att de främmande tvingades bort från staden. Självfallet var inte

kronan i den positionen att den kunde bygga upp en lagstiftning helt utifrån
kronohandelns behov — då hade handeln snart upphört. Men kronan hade
lättare att hävda sina handelsintressen så länge dessa sammanföll med det

inländska horgerskapets. Birgitta Odén hävdar att kronans och borgerska

pets handelsintressen under Erik XIV i stort sett sammanföll: “De åtgärder

som vidtogs inom handelspolitiken — både inom landet och gentemot utlan

det — gagnade som regel både kronans handel och de svenska köpmännens

affärer. Endast någon gång kom kronans konsumentintressen att korsa bor

gerskapets handelsintressen.”4En liknande situation kan sägas ha gällt under

hertig Karls regeringstid: genom att hålla hårt på liggetidsbestämmelserna
kunde kronan åtminstone temporärt slippa sina fordringsägare och borger

skapet sina utländska konkurrenter. Så länge kronohandeln (som kommer

att behandlas i ett eget avsnitt längre fram) var av betydelse gällde det för

kronan att hitta det optimala läget, där de främmande köpmännen kunde
vara behjälpliga att lösa akuta ekonomiska problem — t ex genom förlängda

krediter genom tillämpandet av liggetidsbestämmelserna — utan att man
nådde den punkt där samma köpmän fann de svenska städerna så outhärdliga

att driva handel i att de helt undvek dem. När kronohandeln minskade i
betydelse kunde kronans handelspolitik förskjutas mot att mer sörja för att

utländska varor i större utsträckning skulle söka sig till landet. Redan i

samband med 1614 rs reglering av handeln kan man spåra en viss förståelse

för de främmandes situation. 1 ett brev till Svea hovrätt av den 16/8 1614

svarade kungen på klagomålen från de främmande köpmännen i Stockholm.

Dessa hade hävdat att sex veckors liggetid var en alltför kort tid att kräva in

skulder på. Kungen uppmanar därför Svea hovrätt att hjälpa de främmande

på den punkten, så att dessa inte under förevändning att de hade skulder att

kräva in låg för länge och bedrev handel.5
Ett kvarts sekel efter avskaffandet av varuhusen, kronans handelsdepåer,

har vi kommit så långt bort från hertig Karls beredvillighet att köra iväg de

främmande från staden som bara är möjligt. Borgerskapet har på en riksdag
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köpmän på en kaj i
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1647 besvärat sig över att de främmande köpmännen ligger över tiden i
städerna och att de för sina varor i land. Regeringen svarar i en resolution att
köpmannen visserligen inte ska få ligga över tiden i hamnarna, men om han
ligger där för att vänta på sin betalning. ‘så synes det oskäligt, om honom
intet förunnas skulle att avvänta sin betalning ... och faller för den skull K.
M:t något betänkligt bemält främmande i det fallet någon viss liggetid att
determinera och föreskriva . Vad gäller de främmandes benägenhet att
vilja föra sitt gods upp på land och i bodar och källare, mot stadslagen och
handelsordningen, svarar regeringen att om de inte tilläts göra detta, skulle
det innebära att de främmande fick nöja sig med den betalning som borgarna
fann för gott att erbjuda dem, eller fick skeppa tillbaka godset. “vilket icke
allenast vore en tvungen handel, där igenom den främmande icke allenast
skedde förnär, utan och bleve därmed alldeles bortjagad och konsekvensen
k. M:tz toll och intrader märkligen förminskat ... “Vidare är det borgarnas
eget fel att de främmande för varorna iland, eftersom det är de som hyr ut
bodarna och källarna till de främmande.6Detta uttalande att man finner det
betänkligt att bestämma någon särskild liggetid är mycket intressant, efter
som ju liggetiden genom lag och handelsordningar var bestämd. Vad rege
ringen gör är i själva verket att blunda för paragraferna och låta den utveck
lade praxisen gälla, när de främmande hade skulder att kräva in. Det råder
på denna punkt ingen tvivel om att kronans och de inhemska köpmännens
intressen inte längre sammanföll.

Vi har nu bl a granskat de främmande köpmännens möjligheter att klara
sig undan alltför höga tullavgifter, liksom deras svårigheter att driva in skul
der. Avslutningsvis ska vi se på de gästande köpmännens fartyg och gods.
Vilken var deras rättsliga ställning i händelse av konflikter och i tider av
skrala statsfinanser, jämfört med svenskarnas?
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Beslag av skepp och last

Att beslagta eller tvängsförskriva både fartyg och last fran såväl inhemska

som utländska köpmän var inte främmande för det tidigmoderna Europas

regenter. När behoven var skriande kunde de välfyllda handelsfartygen

ibland utgöra en oemotständlig frestelse. För dem som tex seglade på det

ständigt konkurshotade habsburgska väldets hamnar var risken att få lasten

heslagtagen en realitet att räkna med.7
1631 drabbade detta också svenska köpmän, då det nyligen grundade

svenska skeppskompaniet sände fyra av sina fartyg fullastade med koppar

och trävaror till Spanien, där de togs i beslag. Högriskföretaget att sända

svenska handelsfartyg till kejserliga domäner under det tyska krigets inled

ningsskede ledde till långa och svåra processer, men fartygen var ändå för

alltid förlorade 8

När det gällde beslagtagande och tvångslån av last och fartyg i Sverige, var

de främmandes ställning säkrare än invånarnas. Särskilt under fälttågen på
andra sidan Östersjön togs stockholmsborgarnas fartyg flitigt i anspråk.

1616 t ex beklagade sig borgerskapet i Stockholm över att kronan beslagta

git deras skutor. Kronan svarar att man i denna fejdetid inte kunnat göra

annorlunda: det kan dock ske bättring om en viss ordning görs upp över hur

många skutor och farkoster som rekvireras från Stockholm och andra städer,

så att man inte som nu — eftersom ingen ordning finns att följa — måste ta

upp alla som man kommer över. En sådan ordning ska dock övertänkas.9

Lika lättvindigt kunde inte de främmandes fartyg hanteras, i varje fall inte

i fredstid. Under krig och konflikter blev tillvaron osäkrare. Erik XIV:s

kaperier i Finska viken var av stor ekonomisk betydelse för finansieringen av

hans baltiska politik. Under åren 1562—64 drog kaperierna in gods som till

sitt värde motsvarade mer än den dubbla årliga räntan av riket.’ Häri ligger

också förklaringen till att en viss återhållsamhet i regel måste iakttas: värdet

av ett fullastat utländskt handelsfartyg var enormt med tidens mätt mätt.

Värdet kunde motsvara tiotals procent av rikets uppbörd av de ordinarie

jordskatterna. Ledde inte konfiskationerna till krig, så ledde de i varje fall till

att andra utländska köpmän i fortsättningen aktade sig mycket noga att segla

till hamnar där de visste att de kunde bli av med skepp och last.
Under hertig Karls konflikt med Lubeck i början av 1600-talet var handel

med hansestaden förbjuden. Trots detta vittnar tom tullängderna öppet om

att sådan handel förekom, om än långt ifrån i normal utsträckning. Att

hertigen verkligen beslagtog lybskt gods framgår av en notis i Stockholms

tänkebok från april 1602; han ger dock tillbaka varorna. Notisen antyder att

det inte var första gången som gods från Läbeck tagits i beslag, och heller

inte första gången som det släppts fritt igen.2
1624 sänder Axel Oxenstierna ett brev till Paridon von Horn och Christian

Wilshusen, arrendatorer av stora sjötullen: Eftersom Peter Spiering (mannen
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som ett drygt decennium senare sågs som det stora hoppet vid reformerandet
av det svenska tullväsendet) inte fått ut sitt arv fran Danzig, befaller kanslern
att alla skepp som kommer därifrån ska tas i beslag tills Spiering fatt ut sitt
arv.3 Att åtgärder verkligen vidtogs framgår av ett brev fran ståthållaren
Gabriel Oxenstierna till brodern rikskanslern. Lakoniskt beskriver han följ
derna: skeppen från Danzig skyr staden för “arrestens” skull.4 Thompson
noterar samma sak för det habsburgska Spanien: handelsfartygen skydde de
hamnar där risken för konfiskationer var stor.5

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att de främmande, genom att de
inte var kronans undersåtar och — paradoxalt nog — genom att de ofta
fraktade stora värden, var mer fredade för direkta beslag än de inhemska
borgarna, mot vilka ingrepp inte behövde leda till internationella förveck
lingar eller nedgång i utrikeshandeln. Rikets undersåtar däremot fick finna
sig i att se utskrivna trupper lastas ombord på sina fartyg.

Sådana friheter som kronan tog sig under Johan III:s sista år förekommer
dock inte under den period som här undersöks. 1592 bestämde sig stadsskri
varen Hans Bilefeldt för att låta riksamiralen Klas Fleming gå till historien
med ett tvivelaktigt rykte i bagaget. Anledningen var att kronan genom
riksamiralens försorg hej dade de inkommande fartygen vid Vaxholm, där
deras last utan betalning lättades på kläde till krigsfolkets löner. Fleming
gjorde att mången fattig borgare fick betala varor som han aldrig fick, skriver
stadsskrivaren i en mångordig och dramatisk utläggning, och han avslutar
bittert: “Gud löne den gode herren (Fleming) för mången man han hugnade
till mången djup hjärtans suck, så att tårarna runne mången neder åt kind
backen.”6
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KAPITEL 4

Tullar och tullängder

1 slutändan av all den omsorg som lades ned från myndigheternas sida för att
föra in handeln i kontrollerbara banor fanns de olika tullarna i riket. Tullarna
är här inte bara intressanta som en viktig del av de kostnader, och därmed
begränsningar, som lades på handeln. De är väl så intressanta därför att det
material som de avsatt till stor del bildar underlag för denna undersökning.

Slottstullen och norriandstullen

Slottstullen infördes 1556 av Gustav Vasa. Till en början utgjorde tullsatsen
1/5 av värdet på de varor som infördes på de båtar och skutor som kom från
det bottniska och finska området. 1560 stabiliserades tullsatsen till 1/16 för
alla farkoster anländande norr- och österifrån med undantag för de från
Roslagen, vilka efter det första verksamhetsåret var undantagna från tullen.7
Denna tullsats gällde sedan ända till dess att slottstullen upphörde vid 1620
talets början.

Slottstullen var av allt att döma en tull som inte bara till namnet var
kopplad till Stockholms slott. Användandet av prepositioner av typen “tullen
vid slottet” anger också tydligt tuilens fysiska placering till slottet Tre Kro
nor. De inländska skutorna låg alltså som regel vid bryggorna under slottets
östra fasad vid nuvarande Skeppsbrons norra del, medan de utländska farty
gen angjorde den södra delen.

De bondeseglare och inrikes skutor som fram till 1620-talets början angjor
de Stockholm norr- och österifrån, lade sig således vid bryggorna under
slottet för att invänta tullvisitation. Om de kom från någon stad eller socken
som av en eller annan anledning var helt eller delvis befriad fran tull, maste
de förevisa skeppshandlingar som angav deras avgångsort. Vikten av att ha
riktig dokumentation även för skutorna i inrikestrafiken framgår av en för
frågan från det nygrundade Uleåborg 1606. Man undrade vad man skulle ta
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sig till med sådana som inte kunde visa upp tullsedel från den ort de kommit
ifrån. Kungen svarar att dessa måste finna sig i att betala hel intull, men halv
tull för de varor som fördes därifrån (med tillägget att dessa varor skulle föras
till Stockholm och ingen annanstans).8De sporadiska förekomsterna av ros
lagsskutor i slottstullängderna — trots att roslagsborna var befriade från tull
— hänger antagligen samman med svårigheter för skepparna att visa upp
korrekta skeppshandlingar med vilka de kunde styrka varornas ursprungsort.
Vid sidan av detta är det naturligtvis också möjligt att skutorna från Roslagen
var befraktade från andra tullpliktiga orter.

1 några fall finns dokumenterat att österbottniska skutor 1602 erlagt tull
redan vid Korsholms slott, vilket de för tullnären vid Stockholms slott kunde
visa tullsedlar på. Dessa sedlar från Korsholms slott finns ännu i behåll och
visar hur komplicerad bokföringen ibland blev: i slottstullängden från Stock
holm står t ex Mats Eriksson från Mustasaari upptagen för att i Stockholm ha
betalat tull för strömming, torrfisk och smör; efter denna längd återfinns
dock samme man med samma varor på en tullsedel som klart visar att tull
redan erlagts vid Korsholm.9Även om Mats alltså finns dubbelt registrerad,

1.
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1 längderna efter slottstullen infördes också sådana som var befriade från
tullavgifter. Fotot visar rubriken för Vasas införsel till Stockholm 1615: “Vasa
borgare. Tullfri efter kon: Mttz privilegier.” Hans Olsson, som anlände den 25
september, medförde typiska varor från Österbotten: tjära, tran, smör, bo
skap, m m. Lokala tullräkenskaper, Stockholm, Riksarkivet. Foto författa
ren.
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kan man nog utgå fran att han inte betalat dubbel tull. Exemplet visar hur lätt
det bör ha varit för fel att uppstå i räkenskaperna.

Det var alltså tullnären eller någon av dennes medhjälpare som utförde
själva tullvisitationen. vilket innebar att man efter — förmodligen — en hel
del köpslående om varornas värde, slog fast hur stor del av lasten som skulle
anses motsvara tullsatsens 1/16. Så länge det rörde sig om smördrittlar och
fisktunnor, jämt delbara med 16, var väl inte problemen särskilt stora. Men
långt ifrån alla varor kunde delas på det sättet. Da fick istället varorna lösas
med pengar om sådana fanns till hands, eller, och det var mycket vanligare,
fick andra varor lösa tullavgiften genom s k förbytning. Efter själva längden
följer oftast en särskild uppställning med denna förbytning, där det angavs
vad som inte kunnat utgå direkt av olika varor, och vad som istället uppbu
rits. Många gånger ger längderna intrycket att det inte bara var omöjligheten
att ta 1/16 av en ko som föranledde förbytning, utan att det ofta kunde vara
bondens önskan att behålla ett varuparti orört och istället betala med någon
annan vara.

När tullnären och skepparen kommit överens om en tullavgift, skrevs tull
sedlarna ut — en för skepparen som kvittens på betald tull, och en som gick
till tullskrivaren, vilken alltid tycks ha varit en annan person än tullnären.
Från 1618 finns en brandskadad volym med sådana tullsedlar bevarad. Sed
lama innehåller precis det underlag som krävdes för slottstullängdernas upp
gifter, dvs uppgifter om namn på skepparen, eventuella delbefraktare, av
gångsort, varor och tullavgift. När det gäller avgångsorten, är det tydligt att
tullnären frågat den inkommande skepparen vilken socken han kom ifrån.
Ett språkligt problem som tydligt avspeglar sig i källmaterialet är att den
tillfrågade svarade på sin hemorts dialekt eller språk, vilket tullnären efter
bästa förmåga återgav fonetiskt på sin lilla sedel. Det här för med sig att de
mest fantastiska varianter på ortsnamn förekommer, inte minst på de finska.
1 en del fall har den tillfrågade skepparen istället för sockennamnet uppgivit
bynamn, eller ibland det landskap han kom ifrån.

När tullnären överlät tullsedeln till skrivaren i tullhuset, sorterade denne i
bästa fall in den tillsammans med övriga liknande sedlar efter datum och
landskap, för att på så sätt underlätta den slutliga sammanställningen av
räkenskapen efter seglationssäsongens slut. Det är i en del fall helt uppenbart
att den ansvarige för räkenskaperna inte haft särskilt god ordning på tullsed
lama: en del har förts in efter det att de letats fram, andra har så att säga
“legat i fel hög” och således fått följa med under ett annat landskap i läng
den. Det primära för den ekonomiskt ansvarige var ju att få den uppburna
tullsumman, med alla tillhörande små förklarande lappar och sedlar, att
stämma med de belopp som under årets lopp levererats till olika ändamål i
kronans verksamhet, leveranser som också de redovisas i slottstullens räken
skaper. Denna uppgift framstår för en nutida betraktare som nagot av en
mardröm.
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1620, när slottstullen bara har nagot verksamhetsar kvar, förändras situa
tionen satillvida att tullvisitationen och även tulluppbörden nu förläggs till
Vaxholm) Av en av de yngsta bevarade längderna från slottstullen, från
1620. framgår att övergången från staden till Vaxholm skedde under hand
skutorna och båtarna förtullades detta år pa bada platserna.2

Norriandstullen var slottstullens motsvarighet pa gods utgaende öster- och
norrut fran Stockholm.3 Tullen omtalas som beslutad första gangen i ett
“öppet brev om tullen” den 5 juni 1605, där det heter: “...sa skall ock givas
tull av det gods, som föres hädan ifrån Sverige och åt Finland och Norrbot
ten.”4 Av de bevarade längderna framgår att tullsatsen även här har varit 1!
16 av varuvärdet. Den tidigaste bevarade längden är från 1609; den är ihop-
bunden med exportlängden över gods till utlandet.5 Efter 1609 finns åtta
bevarade årgångar fram till 1619. Av alla längder lämpar sig bara ett fåtal
(1615, 1617 och 1618) för närmare bearbetningar. Liksom slottstullen ersätts
norrlandstullen 1621 av lilla tullen.

Längderna efter norrlandstullen är i ett avseende mindre användbara än de
efter slottstullen: en mycket hög andel av destinationsorterna saknas. Man
kan också på goda grunder anta att det var betydligt lättare att smuggla gods
ut ur staden än in. 1 ett annat avseende är längderna efter norrlandstullen
mer användbara än slottstullens: i uttullens längder har också upptagits de
kategorier som var tullfria, tex adeln, prästerskapet och kronotjänarna.
Dessa finns inte registrerade i slottstullängderna.

Eftersom undersökningen främst inriktar sig på de varor som fördes in i
staden fran dess omland, kommer norrlandstullen i första hand att användas
som stödmaterial där slottstullens längder brister i precision.

Hur pass väl speglar då slottstullängderna den verkliga tillförseln? Friberg
tillmäter längderna ett högt källvärde. Genom att jämföra längderna med ett
antal köphandelsregister från 1540-talet och en ovanligt detalj rik vågbok från
1548, där registren fördes på Gustav Vasas uppdrag i handelsstatistiskt syfte,
kommer Friberg fram till slutsatsen att slottstullängdernas källvärde bör vara
gott.6 Han menar vidare att längdernas tillförlitlighet avtar med tiden enligt
en regel att skatte- och registreringslängder från äldre tid med ökad ålder
undergår en successiv försämring som statistikmaterial.7Att längden från
slottstullens första verksamhetsår anger mycket högre kvantiteter varor än de
närmast följande åren, trots att uppbörden då påbörjades först den 8 augusti,
ses dock inte i detta perspektiv, utan förklaras med att nationens livsmedels-
tillgångar uppbådades under det ryska kriget och att tullnären då arbetade
synnerligen noggrant.8

1 en uppsats om Stockholms finska omland under 1600-talet, påvisade jag
att det fran 1606 går att fastställa att kreatur plötsligt började föras till huvud
staden på köl. Jag övervägde om detta kunde bero på att kreatur tidigare var
befriade från tull, men förkastade detta eftersom ingenting tydde på att
någon särskild varugrupp var befriad; istället pekade omständigheter pa att
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tullen tvärtom var generell och gällande all införsel.9Pa denna punkt måste
jag idag ändra mig. Vissa uppgifter antyder att boskap inte var underkastad
tull, men att den i fiskala frågor så uppfinningsrike Karl IX ändrade detta.
För att belysa problemet måste vi dock undersöka en tidigare inte uppmärk
sammad tull som utgick under Karl IX:s sista år vid makten, för att därefter
återkomma till slottstullen.

Lilla båttullen

Om lilla båttullen är nästan ingenting känt. Vore det inte för ett tiotal blad av
en ursprungligen mer omfattande längd, så hade den antagligen heller aldrig
uppmärksammats. 1 en fullmakt daterad den 2 maj 1608 till ståthållaren på
slottet Sven Månsson nämns liksom i förbigående bland alla andra instruktio
ner följande: “Vi haver ock givit förbenämnde vår tjänare Sven Månsson
härmed i fullmakt och befallning, att han skall taga tull, av allt det som
skärjekarlarna för in till Stockholm att sälja, både fisk, ved, oxar, får, höns,
gäss, eller vad det kan vara, nämligen var sextondedel därav.”1Den 18 juni
samma år läses fullmakten upp på rådstugan i Sven Månssons närvaro.2
Någon kommentar eller diskussion om tullen av skärkarlarna nämner inte
tänkeboken, och förklaringen till det kan vara enkel. “Skärkarlar” eller
“skärjekarlar” är ett vittomspännande begrepp. 1 den form det användes i
Sven Månssons fullmakt, tillsammans med uppmaningar att hålla ögonen på
allsköns andra ordinarie tungor och skatter i staden, är det nästintill omöjligt
att tolka meningen om tullen annorlunda än att det rör sig om en rutinartad
uppmaning att hålla ögonen på slottstullen, som ju också utgick med 1/16,
inte om inrättandet av en ny tull. “Skärjekarlar” kallades bl a de bönder från
Åland och Åbolands skärgård som sedan Gustav Vasas tid hade varit tull
pliktiga i slottstullen.

Sven Månsson skulle dock få anledning att ångra den luddiga fullmakten. 1
januari 1612 kräver änkedrottningen Kristina att Sven Månsson ska ställas till
svars inför riksrådet: “Att efter icke allenast stockholmsborgarna utan alla
både av adeln, präster och bönder både från Uppland och Södermanland
som till denna riksdag hava blivit kallade, beklagat sig över den tull som uti
Stockholm på några år haver varit pålagd, av allehanda persedlar, som dit
föres både kvickt och dött, så vill vi veta med vars tillstånd Sven Månsson
sådan tull pålagt haver, såsom och vill där för hava en klar och riktig räken
skap, var sådan tull är kommen.”3Två saker är särskilt värda att uppmärk
samma här. För det första undran om med vems tillstånd tullen har utgått,
vilket tydligen upplevdes som långt ifrån klart utifrån den fullmakt Sven
Månsson utrustats med. För det andra betoningen på “både kvickt och dött”,
dvs både levande och dött gods, där det levande i detta sammanhang avser
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boskap och andra djur. Fullmakten hade kraftigt betonat att tullen ocksa
gällde levande djur: “... att sälja både fisk, ved, oxar, far, höns. gäss. eller
vad det kan vara..

Fullmakten och besväret antyder att levande djur tidigare och enligt hävd
inte varit tullpliktiga.

Halvannan månad efter änkedrottningens krav på räfst mot Sven Månsson
ställs denne också till svars på rådstugan med flera personer ur riksrådet
närvarande. Nu har man tydligen radfrågat arkivet om ansvaret för den
ovanliga tullen och kommit fram till att det var den “salige konungen” som
skapat “bondetullen”, som man nu kallar den. Men inte desto mindre undrar
man var uppbörden från den tagit vägen; “därpå refererade han (Sven Måns
son) sig, både inpå räkenskaperna, såväl som på fogden och skrivaren.”4

Av de räkenskaper som Sven Månsson hänvisade till finns idag bara en
längd som sannolikt täcker vintermånaderna 1609—1610 bevarad. Längden
är trots sina begränsningar intressant. Den utgör vid sidan av några få år
gångar av längder efter den senare lilla tullen det enda användbara material
som visar handelskontakterna med allmogen i de närmast belägna landska
pen, främst Uppland. 1 avsnittet om Uppland kommer längden att granskas
närmare ur källkritisk synvinkel (s. 169).

Tillbaka till slottstullen

1606 börjar de första kreaturen i liten omfattning att framträda i längderna
efter slottstullen. 1608 betonar Karl IX med särskild emfas att den nyinrätta
de bondetullen också ska omfatta levande djur, något som att döma av
änkedrottningens begäran om utredning inte ansågs normalt. Det är troligt
att Karl, på ett lika smidigt och ljudlöst sätt som han inrättade lilla båttullen
1608, såg till att slottstullen från 1605 eller 1606 även skulle omfatta den
boskap som allmogen i sina skutor förde till huvudstaden.

För denna undersökning betyder detta att den plötsliga boskapsinförsel
som längderna speglar inte kan användas till att påvisa ett allt större efterfrå
getryck från den växande staden mot dess omland. För Fribergs undersök
ning om Stockholms bottniska handelsfält innebär det att uppgifterna om
omlandets tillförsel till huvudstaden vid 1500-talets mitt är ofullständiga.

Det kan tyckas exceptionellt att normerna för tulluppbörden kunde för
ändras under en sådan tystnad som här är fallet. Men som vi ska se under
avsnittet om tullnärerna var detta ingenting ovanligt också under senare
regenter.

Jag önskar att man hade kunnat stanna här medan längderna efter slotts
tullen fortfarande kan tyckas gå att använda till nagonting, men tyvärr finns
det flera egenheter hos dem som i högsta grad påverkar undersökningen.
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Vi erinrar OSS det tidigare exemplet med de österhottningar som 1602 hade
erlagt tull vid Korsholms slott. Deras varor registrerades denna gång också i
stockholmslängden. Under 1600-talets två första decennier verkar det som

om allt fler erlagt sin tull redan vid avresan till huvudstaden. Detta gäller
framförallt de österbottniska farkosterna. 1 Österbottens nygrundade städer

fanns möjligheter att klara av förtullningen för att sedan inskränka ärendet
vid stockholmstullen till uppvisande av tullsedel och en eventuell visitation.

En notis i riksregistraturet visar att det i Uleåborg redan 1606 fanns en
tullstation.5

Lyckligtvis finns det faktiskt material bevarat som på ett tydligt sätt be
skriver förhållandet mellan redan förtullat gods och huvudstadens tullkon
troll. Serien Finska kameralia i svenska riksarkivet innehåller en hel del
material från tullens verksamhet i de finska städerna under den tid som här
behandlas. För det mesta rör det sig om fragmentariska lämningar i form av
något enstaka blad ur någon större räkenskap, kvittenser på betald tull eller
rester av någon längd o s v. 1 några fall har dock hela längder lyckats överleva
till vår tid. Så är tex fallet med volym 90, innehållande redovisningar av
handeln mellan de österbottniska städerna och socknarna och övriga inrikes
orter under åren 1615—1619. Längderna ger ett mycket märkligt intryck
genom det sätt på vilket de är förda. Man kan direkt slå ur hågen att genom
dem försöka skaffa sig en helhetsbild av den österbottniska handeln med
övriga riket, eftersom de uppenbarligen är förda selektivt. Införseln till Ös
terbotten 1615 gäller tex endast Åbos handel med landskapet, medan utför
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Figur 4: Jämförelse av tjära registrerad i slotrstullen och tjära registrerad i stora
sjötullen 1600—1622 i antal tunnor.
Källor: Slottstullen: LTr vol 367:111, 373:11, 379:11, 380:1, 387:11, 390:111,
394:11 och 400.11. Stora sjötullen: LTr vol 367:1, 375:1, 381:111, 387:1, 400.1
och 404.4. Lilla tullen: L Tr vol 415:11.
Anin: Markeringen för slottstullen 1624 är egentligen tjäran registrerad i läng
den efter lilla tullen detta år.
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seln från samma år upptar många av de österbottniska hamnarnas export till
ett flertal inrikes orter — utom Stockholm.6Att österbottningarna 1615 inte
skulle ha besökt huvudstaden motsägs kraftigt av slottstullängdens vittnesmål
som anger 39 skutor som ankommande från landskapet detta år. Först i 1617
ars längd dyker stockholmshandeln upp, om än i blygsam skala,7 för att i de
följande två längderna vara betydligt större. Vi ska senare, när det bottniska
handelsområdets utbyte med huvudstaden undersöks, återkomma till de va
ror som dessa längder innehåller, här ska bara konstateras att den trafik som
i längderna 1617—1619 finns registrerad som destinerad till Stockholm inte
registrerats i det bevarade stockholmsmaterialet. Godset hade förtullats i
Österbotten, och därmed kunde skepparna passera slottstullens kontroll ge
nom att endast överlämna de i Österbotten upprättade och förseglade
skeppshandlingarna till tullnären. Denne företog sedan i mån av tid och ork
en besiktning av lasten för att kontrollera att allt var i ordning.

Det är ju gott och väl att kunna konstatera att slottstullängderna inte
redovisar huvudstadens hela handelsutbyte med sitt omland. Men hur stor
del går då utanför redovisningen? Tjäran erbjuder ett bra mått på storleks
ordningen på varukvantiteterna som förtullades i Stockholm respektive stä
derna i omlandet. Den tjära som enligt exportlängderna fördes från Stock
holm mot utlandet måste ju en gång kommit in i staden. Det som kom in i
staden skulle registreras i slottstullängderna — om tullen inte redan var be
tald på annan ort. Skillnaden mellan slottstullens kvantiteter och stora sjötul
lens utgående utgör alltså ett ungefärligt mått på det som redan var förtullat
när det nådde Stockholm, den tjära som blev kvar i landet dock oräknad.

Även om nedslagen i figuren inte är från samma år, framgår det ändå att
differensen mellan de båda materialgrupperna är betydande. Det ungefärliga
tidsskede där linjerna särar sig sammanfaller ganska väl med den tid då de
österbottniska städerna själva kunde börja ta hand om förtullningen av den
utgående tjäran och andra varor.

Slottstullängderna omfattar alltså endast de varor som förtullades i Stock
holm. Dessa varor utgjorde endast en del av den totala varuvolym som
transporterades till staden från den del av omlandet som var tullpliktigt i
huvudstaden.

De tullfria

Det har tidigare framhållits att längderna efter norrlandstullen här i första
hand har till uppgift att fungera som stödmaterial när längderna efter slotts
tullen inte räcker till. Detta gäller i hög grad för det problem som står på tur
för behandling, nämligen hur stor andel av regionalhandeln som var befriad
från tull, och vilka som åtnjöt detta privilegium.
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Spannmål

Figur 5 och 6: Exporterad spannmål och salt i antal tunnor 1617 och 1618 till
det finskbottniska området, fördelade på olika kategorier exportörer. (Se tex
ten angående dessa.)
Källor: L Tr vol 394:1 och 397:1, längderna efter norriandstullen.

1 längderna efter norriandstullen från 1610-talets andra hälft finns ett antal
volymer där man tagit sig besväret att göra sammanställningar över dem som
fraktat ut varor tullfritt till orter i det finskbottniska området. Även om det
besvärande sällan framgår exakt vart lasterna är destinerade. kan det ändå
avgöras hur exporten fördelade sig mellan de olika kategorierna av exportö
rer.

De olika kategorier av exportörer, som separata längder fördes över, var
adel, kronotjänare. präster, städer som erhållit privilegier på tullfri handel.
skärkarlar som bytt till sig spannmål mot fisk på kronans anläggningar i
mälarområdet, och sådana som själva importerat varor från utlandet och
betalat tull för dessa i samband med importen.8Därtill kunde mindre partier
varor förekomma som undantagsvis tillåtits att föras ut tullfritt.

Figurerna 5 och 6 illustrerar andelen av de i särklass viktigaste utförda
varorna, spannmål och salt, 1617 och 1618, fördelade på de ovan uppräknade
kategorierna.

Den exporterade spannmålen var till 65 % tullpliktig, medan motsvarande
andel för saltet var 69%. Skärkarlarna, vilka längre fram ska ägnas ett eget
avsnitt, förde ut 18 % av den totala registrerade spannmålen, men tilläts inte
föra ut något salt tullfritt. Med skärkarlarnas spannmålsutförsel borträknad,
så var det adeln som stod för de största kvantiteterna tullfri export, eller 11 %
av spannmålen och 13 % av saltet räknat i antal tunnor under de båda åren.

Den tullfria andelen varor i norriandstullen är intressant bl a därför att den

/ Präster
110/0 / 90/

Kronotjänare
2

O/

Salt
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kan tas som ett ungefärligt mätt på hur stor andel som också i slottstullen var
tullfri. Den stora skillnaden låg närmast i att skärkarlarna knappast tilläts
fara upp med sin fisk i Mälaren tullfritt under löfte att leverera den till
kronans anläggningar: spannmålen som hämtats i betalning för fisk på kro
nans anläggningar var tullfri i norrlandstullen; fisken var det säkerligen inte i
slottstullen.

Behöver man då befara att ungefär en tredjedel av de till Stockholm anlän
dande varuvolymerna tilläts passera utan att registreras. 1 så fall är det vid det
här laget inte mycket kvar av slottstullängderna som källa. Så illa är det
lyckligtvis inte.

Adelns egen import från omlandet har dock oregistrerad förts in i staden.
Inga anteckningar rörande adelns införsel har påträffats. Däremot har man
ibland upplyst om att tulipliktiga personer fraktat på adelns skutor, som tex
borgaren i staden Jakob Olofsson, som 1608 införde 160 lispund tran på en
skuta tillhörande Axel Ryning.9 Vad riksrådet själv fraktade nämns inte.
Uppskattningsvis bör adelns andel ha legat på den nivå som utpekats i läng
derna efter norrlandstullen, eller ca 10—15%.

Inte heller kronotjänarna finns som regel upptagna i slottstullängderna.
Om deras andel av det införda godset var av samma storleksordning som det
utförda, rör det sig inte om några betydande mängder. Samma sak gäller för
prästerna: de finns inte med i längderna, men man behöver inte befara att
deras handel var av någon större omfattning.

Städer, vars privilegier medgav en tids tullfrihet, finns dock registrerade i
slottstullängderna. De enda avvikelserna mot den normala bokföringen låg i
att det bredvid städernas namn noterades att de var tullfria; följaktligen finns
inte heller några tullsatser antecknade bredvid varuposterna.

Den kategori personer som var tullfria med anledning av att tull redan
betalats på de varor de själva importerat från utlandet. belastar av naturliga
skäl inte intullen vid slottet.

För att summera: norriandstullen har ett betydligt högre mörkertal bero
ende på oregistrerade tullfria varor än slottstullen. 1 slottstullen försvinner
egentligen endast tre kategorier, nämligen adeln, kronotjänarna och präster
na. Om förhållandena från norriandstullen förs över på slottstullen — och
alternativ till detta förfogar vi inte över — befinns endast adeln ha bedrivit en
handel av någon större betydelse. De tre tullfria kategorierna svarade till
sammans för ett mörkertal som kan uppskattas till ca 15 % av den totala
införseln.

Slottstullens täckningsgrad av den faktiska varuinförseln från den tullplik
tiga delen av Stockholms omland varierar också från år till år och är olika för
olika orter och regioner. Av den anledningen kommer längdernas källvärde
också att undersökas i de enskilda fall då det kan anses påkallat.
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Lilla tullen

Lilla tullen infördes i riket genom ett riksdagsbeslut i maj 1622, men började
antagligen uppbäras i full skala först under nästkommande år.’ Samtidigt
upphörde slottstullen. Lilla tullen skulle utgå enligt en fastställd taxa på alla
“ätliga, slitliga och förnötliga varor, som föras till torgs och marknad, eller
föras till köpstad, där att förtäras, läggas och utgivas.” För sadana varor som
inte fanns listade i taxan skulle 1/32 av värdet tas i tull. De varor som belas
tats med tull i stora sjötullen gick fria från lilla tullen. Införandet av lilla
tullen i riket innebar att tullstaket sattes upp runt städer och marknadsplat
ser. 1 tullstaketens öppningar bars tullen upp.

För Stockholms del innebar detta väldiga projekt att staden både till lands
och till sjöss omgavs av tuliplatser, och att staket uppfördes på båda malmar
na. Tullpiatserna och deras ungefärliga placering var följande:2

• Blockhusudden på Djurgården för österifrån inkommande sjöväga trafik.
• Långholmen i Mälaren för västerifrån inkommande sjöväga trafik.
• S:ta Klara vid barnhuset på Norrmalm för norrifrån inkommande trafik

över land.
• Ladugårdsgrinden på Östermalm, huvudsakligen för vintertrafik.
• Kapellporten i närheten av den nuvarande korsningen Östgötagatan-Bon

degatan på Södermalm för inkommande trafik från Södertörn.
• Åkermyran på västra Södermalm, sannolikt i närheten av nuvarande Zin

kensdamm, för västerifrån inkommande trafik, huvudsakligen på vintern.

Längre fram i undersökningen kommer vi att få anledning att gå in på hur
lilla tullens taxa förändrades under perioden, liksom de olika tullstationernas
inbördes betydelse för uppbörden.

Det har redan påpekats att längderna efter lilla tullen är betydligt sämre
bevarade än de från slottstullen. En av de få användbara bevarade längderna
är från Blockhusudden 1624. Denna tullstation kom att inrymma hela den
gamla slottstullens upptagningsområde och dessutom områden som tidigare
inte varit tullpliktiga vid slottet. Längden från Blockhusudden omfattar
åtskilliga tusen farkoster (det exakta antalet är svårt att fastställa av skäl som
kommer att framgå i avsnittet “Skutor eller delbefraktare?”), vilket ska
jämföras med slottstullens 350—550 under den föregående tjugoårsperioden.
En majoritet av det registrerade tonnaget var dock småfarkoster från det
närmaste området. Förutom denna längd finns en som av allt att döma förts
vid tullen på Långholmen under 1620-talet. Längdens värde är dock mycket
begränsat. Där anges t ex långt ifrån genomgående vilka orter de anländande
kommer från. Därtill kommer att det är osäkert vilket år längden avser, och
att den kanske intressantaste varugruppen västerifrån, metallerna, inte finns
registrerad annat än om det är fråga om mindre, bearbetade varor för stock
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holmsmarknaden som kittlar, pannor etc. Detta p g a uppbördsbestämmel
serna för lilla tullen där varken koppar eller stångjärn sågs som “ätligt, slitligt
eller förnötligt. ‘

Problemet med redan förtullat gods, som därmed inte registrerades i
Stockholm, vidhäftar inte längderna efter lilla tullen. Enligt de regler som
gällde för uppbörden skulle endast inkommande gods förtullas.4Detta av-
speglas också i figur 4, där den registrerade mängden tjära vid Blockhusud
den blir av en helt annan storleksordning när lilla tullen efterträder slottstul
len.

Förutom dessa längder finns också sammanställningar av den totala tull
uppbörden från samtliga tullstationer bevarade från ett antal år i slottshuvud

böckerna på Stockholms slottsarkiv. Ur dessa kan man utläsa den totala
införseins storlek vid de olika tullstationerna, liksom det anländande tonna
gets säsongsvariationer. Däremot kan man inte med hjälp av detta material

få fram uppgifter om vad för slags varor som fördes in i staden.

Hamnpenningen

Hamnpenningen var, som namnet antyder, en hamnavgift. Den uppbars av
staden för att hålla bryggor och kajanläggningar i skick. Eftersom lastens
kvantitet och sammansättning saknade betydelse för avgiften, var den ingen
tullavgift i egentlig mening. Den är snarare att räkna till kategorin skeppsum
gälder, dvs övriga kostnader i samband med handeisfartygens resor. Ändå
är det befogat att ta upp avgiften under tullarnas rubrik, eftersom längderna
efter hamnpenningen här måste ersätta de inrikes tullängder från 1640-talet
som gått förlorade. Några motsvarande längder för de utländska besökande
fartygen finns inte bevarade från denna tid — men sådana bör ha förts.

Enligt förmyndarstyrelsens privilegiebrev 1636 skulle hamnavgiften utgå
med 16 öre för var tionde lästs lastkapacitet hos de inländska fartygen. För
utländska farkoster var kostnaden satt till det dubbla.5Kostnaden var nomi
nellt den dubbla mot de avgifter som hade gällt enligt Johan III:s och Sigis
munds privilegiebrev.6

1 hamnpenninglängderna anges farkosternas hemmahamn, skepparens
namn, datum för ankomst och den hamnavgift som erlades. Genom avgiftens
storlek är det möjligt att komma åt storleken på farkosterna, något som ska
ägnas ett särskilt avsnitt längre fram. För första gången är det nu möjligt att
med ett och samma källmaterial följa trafiken vid “broarna” på båda sidor
om stadsholmen. Den första användbara längden i serien är från 1643.
1602—1620 finns visserligen ett antal längder över “pålepenningen”, ett an
nat namn på samma avgift, som erlagts av de främmande fartygen i staden.7
Materialet är dock inte av så stort intresse här, eftersom det från samma tid
finns längder efter stora sjötullen bevarade.
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Avgiften har i regel varit utan tidsgräns. Den har betalats vid angöringen

av hamnen innanför den avspärrning av pålar som omgav staden, den sk

“paikransen” eller ‘hommarna”. och har sedan gällt för hela vistelsetiden i

staden. På ett ställe antyds dock att dc av stadens egna invanare som använt

sig av stadens hamn betalat en avgift på årsbasis.5Hamnpenningen betalades

både östan- och västantill. 1643 och 1644 är de båda sidorna särredovisade,

vilket alltså möjliggör en jämförelse av det inkommande tonnaget västerifrån

och österifrån. Därefter uppbars avgiften under den gemensamma rubriken

“Hamnpenning östan- och västantill.”
På åtskilliga ställen anges att avgiften gällt för flera uppehåll i staden.

Detta har ofta markerats enligt formeln “NN 2 R(esor)”. Detta antyder att

en mindre del av avgifterna inte kom in under den tid som anges i längderna.

Dessa restantier ger emellertid intryck av att vara av marginell betydelse

totalt sett. De försenade avgifterna ska heller inte förknippas med de skeppa

re som anlöpte staden med fler än en farkost, vilket inte var helt ovanligt.

Detta har i regel också markerats i längderna på något sätt.
Hamnpenninglängdernas källvärde måste, trots reservationerna ovan, be

dömas som högt i jämförelse med de andra materialgrupperna. Hamnavgif

tens storlek kan inte ha upplevts som särskilt betungande i förhållande till de

praktiska fördelar som det innebar att ligga vid kaj i staden. De österbottnis

ka skutorna med lastrummen fulla av tjärtunnor brukade få erlägga ett par

daler i hamnavgift, en summa som var försumbar jämförd med avgifterna i

lilla tullen.
Helt vattentätt är emellertid inte detta resonemang. Om uppsåtet var att

slippa uppvaktning av tullpersonalen och man av den anledningen lade till

någon annanstans, undkom man naturligtvis också hamnpenningen. Detta

försvårades dock av att lilla tullen bars upp redan vid Blockhusudden, något

som i förening med tullportarna runt staden gjorde det svårare att smuggla

varor förbi tullen.
Tyvärr kan man inte bortse från att det kunde anses vara värt besväret att

lägga sig någon annanstans än just där hamnpenningen bars upp. Även om

avgiften var liten i förhållande till lasternas värde, var den i inbesparad form

säkerligen användbar för andra ändamål i rikets största stad. 1642 klagade

magistraten över att många skutor lade till vid Norr- och Södermalm, samt

vid Ladugårdslandet, för att därmed dra sig undan hamnpenningen. K m:t

svarade på detta att det vilade på ståthållaren och magistraten sj älv att rätta

till den saken på bästa sätt.9
Allvarligare är då det faktum att allmogens småbåtar tycks ha varit helt

befriade från hamnavgift. Om detta säges ingenting i 1636 års privilegiebrev

eller i något av de tidigare breven, men det framgår klart när man jämför

antalet anländande farkoster vid Blockhusudden 1624 med dem i hamnpen

ninglängderna. Särskilt tydligt visar sig detta för de uppländska farkosterna.

1624 upptas i längden över lilla tullen flera tusen båtar från den uppländska
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landsbygden medan dessa endast förekommer sporadiskt i hamnpenning
längderna. Den lägsta hamnavgift som tycks ha erlagts var 4 öre, även om
också 3 öre har påträffats vid något enstaka tillfälle. En hamnavgift om 4 öre
motsvarade en båtstorlek om ca 2,5 läster. Huvuddelen av den närmast
boende allmogens flytetyg var alltså i allmänhet mindre än så och aterfinns
endast i längden efter lilla tullen 1624.

När det gäller en kategori av farkoster. mälarstädernas, framträder ett
annat problem. nämligen vilket deras ärende i staden var: skulle de bara
passera, eller skulle de stanna för att bedriva handel eller uträtta några andra
ärenden? En hastig jämförelse mellan slusspenninglängderna och hamnpen
ninglängderna ger dock intrycket av att det knappast alls förekom att skutor,
som kort efter ankomsten till Stockholm skulle fortsätta till sina hemmaham
nar eller till destinationsorter andra än huvudstaden, betalade både hamn-
penning och slusspenning. De farkoster som betalade hamnpenning hade
alltså normalt ärenden att uträtta i staden, medan de som bara skulle passera
genom strömmen normalt inte betalade hamnpenning.

Strömpennmgen

Strömpenningen var den avgift som betalades till staden vid passage upp eller
ned genom Söderström mellan Mälaren och Saltsjön. 1 förmyndarstyrelsens
privilegiebrev till Stockholm 1636 framgår de bestämmelser som kronan ville
skulle ligga till grund för avgiftens storlek. Tariffen framstår där som ganska
invecklad med varierande avgifter beroende på om bron över strömmen
behövde vindas upp eller om det bara räckte med att låsa upp den kedja som
spärrade strömpassagen mot olovlig trafik. Dessutom avgjorde farkosternas
storlek och den medhavda lastvolymen hur stor avgiften blev, eftersom man
för större och tyngre skutor var tvungen att använda ett grövre tåg.’ Att
avgiften även tidigare beräknats efter snarlika former visar de längder som
finns bevarade från uppbörden av strömpenningen under 1500-talets slut och
1600-talets början, där det ibland fogats förklarande kommentarer till varför
avgiften blev som den blev, som att båten det gällde var liten, att bron
behövde vindas upp, eller att stadens tåg hade använts.2

Dessa lösa regler lämnade naturligtvis vägen öppen för konflikter mellan
stadens tjänare vid strömmen och de passerande. 1 ett brev till Stockholms
ståthållare Sven Månsson 1609 låter Karl IX Sven veta att strängnäsborgarna
hade klagat över att stockholmarna satte strömpenningen som de själva ville
och alldeles för dyrt. Hädanefter skulle avgiften sättas till tv runstycken
(ören) per läst, varmed sannolikt farkosternas dräktighet avsågs.3Karls för
sök till reformering av strömpenningen verkar dock inte ha haft någon varak
tig verkan.
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Sättet att bestämma strömpenningens storlek efter ett flertal ganska opre

cisa kriterier innebär att det inte gär att fastställa vare sig de passerande

farkostens storlek eller laster. Vad som anges är datum för passage. namn.

hemmahamn — ofta på bynivå, och avgiftens storlek.

Materialet efter strömpenninguppbörden kan kanske tyckas oviktigt med

tanke pa att undersökningens inriktning är handeln med, inte förbi Stock

holm. Tråkigt nog måste emellertid strömpassagen i vissa fall användas för

att förklara annars svårförklarliga skillnader mellan längderna efter slottstul

len, lilla tullen och hamnpenningen. Dessa skillnader slår dock endast mot

vissa geografiska områden, varför det är lämpligare att stanna vid denna

begränsade presentation av materialet, för att istället fördjupa oss i proble

matiken där det är påkallat. (Vilket det framförallt är i avsnittet om Åland,

men också i dem om skärkarlarnas mälarhandel och om Egentliga Finland.)

Stora sjötullen

Serien av längder och räkenskaper från stora sjötullen påbörjades med inför

sellängder redan på 1530-talet i samband med upphävandet av den hanseatis

ka tullfriheten 1533. Någon uttull under mer ordnade former verkar dock

inte ha kommit till stånd förrän på 1550-talet.5 Den första tullordningen

upprättades 1536. 1 denna anges tullsatsen till 5 % av värdet på det inkom

mande godset. salt och humle undantaget; dessa varor skulle förtullas med en

fast avgift. 1536 års tullordning påbjuder markegång vid värdering av de

varor som ska förtullas: “... och skall deras gods icke annorlunda beskattas

(här: värderas) utan som det sålt blir här i landet.”61536 års tullordning kom

att vara den gällande ända fram till 1583, då Johan III i sin ekonomiskt

pressade situation såg sig tvungen att fördubbla tullsatsen.7

Om nya tullordningar var sparsamt förekommande under 1500-talet, blev

de desto vanligare under det efterföljande seklet. Under perioden

1600—1622 utfärdades nya tullordningar 1600 (som bekräftade 1591 års ord

ning), 1605, 1606, 1607, 1611, 1612, 1613, 1614 och 1615. 1622 arrenderades

sjötullarna i riket ut. Tullarna skulle förbli utarrenderade till 1634 då kon-

trakten löpte ut utan att förnyas. 1615 års tullordning kom alltså att vara i

kraft över hela denna period och fram till 1636, då kronan återigen — efter

att problemen med rikets tullar verkar ha hängt i luften under ett par år —

kopplade ett fast grepp om verksamheten. Därefter tillkommer nya tullord

ungar i samma takt som tidigare: 1637, 1638, 1640, 1643, 1644, 1645 och

1648. Som vi snart ska se utnyttjade kronan många gånger de finansiella

möjligheter som stora sjötullen bjöd utan större hämningar.

Med skeppshandlingarna som underlag upprättades utförsel- och införsel

längder vid stora sjötullen. 1 dessa längder (eller journaler) höll man noga
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isär de olika avgangs- och destinationsorterna fran varandra. Under de olika
orternas rubriker fördes de avgående och ankommande fartygen in i kronolo
gisk ordning. Exporten summerades i dessa längder noggrant i flera steg:
först fartyg för fartyg, därefter mottagarhamnarna var för sig, och slutligen
summerades ocksa den totala exporten fran Stockholm. Denna totala sum
mering saknas dock för ett antal år pa 16 10-talet. 1 varje steg angavs kvantite
ten av varje vara — men inte vad den värderats till — samt den tull den
inbringade, eller borde ha inbringat om ingenting varit tullfritt. Avsaknaden
av varuvärderingar i exportlängderna har medfört problem vid jämförelserna
över tid, men det ska vi återkomma till längre fram.

1 införsellängderna. och det fullkomliga myller av olika varor som det där
var frågan om, angavs också kvantitet och värde för varje enskild post och
skeppslast. Däremot nöjde man sig med endast en värdering av varorna i den
ortsvisa summeringen, och därefter en summering för den totala importen.
Efter denna totalsummering följde så en uträkning över hur mycket tull
varorna skulle ha inbringat — om ingenting hade varit tullfritt.

Men mycket fördes också ut och in tullfritt. 1 en särskild räkenskapsbok
listades därför de som av en eller annan anledning fått erlägga reducerad tull
eller ingen tull alls. Summeringen efter dessa drogs sedan av (avkortades)
från den tidigare bruttosumman så att man fick fram nettouppbörden.

Det är uppenbart att de längder och räkenskaper som fördes vid stora
sjötullen också hade till uppgift att förse kronan med handeisstatistiskt mate
rial. Hade tullmaterialet bara haft till syfte att utgöra verifikationer till upp
börden, hade inte den tullfria handeln behövt så omsorgsfull redovisning,
inte heller hade man behövt hålla isär de förekommande städerna och län-
dem a.

För några år runt sekelskiftet 1600 finns också några av slottsskrivarens
kegenregister (motregister — av tyskans “gegen”) bevarade.8 Kegenregis
trens uppgift var att fungera som en kronans — men också borgerskapets —

kontroll att tullen sköttes på ett korrekt sätt. 1598 svarar hertig Karl på ett
stadens besvär, att staden äger rätt att ha “några goda män bredvid tullnären
som kegenregister mot honom hålla kunna.”9Det är av kälikritiskt intresse
att jämföra kegenregistrens uppställning med tullnärens längder. Deras upp
ställning följer varandra så nära att man kan luras att tro att det är fråga om
ett original och en kopia. Små skillnader finns dock som tyder på att de förts
oberoende av varandra. Ett exempel på detta från år 1600 kan ges, då ett
skepp från Danzig löper in till Stockholm. Tuliskrivaren noterar att skeppa
ren heter “Frantz Kärickson s-5”, vilket här betydde att han hade fyra besätt
ningsmän ombord, (själv var han den femte.) Kegenskrivaren uppfattar nam
net som “Frantz Tierichsson s-5”. De varor som Frans fört med sig till
Stockholm stämmer väl överens med varandra i de båda längdcrna utom på
en punkt. Tullskrivaren har fört upp 180 “knippen” vit tråd, medan kegen
skrivaren registrerar 180 “buntar”) Av den identiska följden av varorna i de
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bada uppställningarna framgar att bada har haft skeppshandlingarna som
underlag. 1 fraga om skepparens namn är det inte otänkbart att tillvägagangs
sättet har liknat det vid slottstullen, dvs man har förhört sig om skepparens

namn och därvid uppfattat det olika. När det gäller enheten på den vita

traden. är det uppenbart att man här har översatt den tyska måttenheten —

vad den nu kan ha varit — på olika sätt.
Systemet att läta en kegenskrivare gå parallellt med, men oberoende av

tullskrivaren. tvingade dem bada att mycket troget följa skeppshandlingarna.

Detta i kombination med att tullmaterialet också hade till syfte att förse
kronan med handelsstatistiska uppgifter, ger både tullskrivarens och ke
genskrivarens längder ett mycket gott källvärde i så måtto att de båda ligger
primärmaterialet, skeppshandlingarna, nära. Detta säger dock ingenting om
skeppshandlingarnas förhållande till den faktiska utrikeshandeln i Stock
holm. Detta ska granskas närmare i avsnittet om smugglingen.

En viktig varugrupp i importen var den som samtiden benämnde “främ
mande drycker”, alltså i första hand öl, vin och brännvin. Dessa varor var
under hela undersökningsperioden föremål för en särskild varuspecifik upp
börd, accis, och bokfördes därför separat. Accislängden är i regel ihopbun
den i samma volym som all övrig införsel. Man måste för att få fram den
totala importen lägga den accisbelagda införseln till den tullpliktiga. Detta
låter sig dock lättare sägas än göras eftersom dryckerna sällan är värderade i
accislängderna.

Tolagen

“Unne vi staden uti tolag av allt inkommande gods främmande eller inländ

ske tillhörigt. en daler pro cento; item av allt utgående, såväl koppar som

andra varor, inget undantaget, en halv daler av varje hundra.”2
Tjugo dagar efter utfärdandet av Stockholms privilegiebrev 1636 klarera

des det första fartyget med utgående tolagspliktigt gods. Inkomsten från

tolagen skulle, tillsammans med andra av kronan donerade inkomster, an
vändas till byggnadsverksamheten och till avlöning av den allt mer svällande
administrationen i staden. Tolagen blev snabbt stadens viktigaste enskilda
inkomst.

Administrationen av tolagsuppbörden, som sköttes av staden, har avsatt

ett mycket stort källmaterial under åren 1636—1650, med luckor endast för

åren 1637 och 1638.
Gemensamt för de forskare som använt tolagsmaterialet är att de alla

tillmätt det ett högt källvärde. Bothius och Heckscher menar att deras
källutgåva av den samtida handelsstatistiken “erbjuder i första hand en om
än ofullkomlig ersättning för den sammanhängande bearbetning av tolagsrä
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Införsel- och utförsellängderna efter tolagen finns inbundna i stora volymer
tillsammans med andra verifikationer till stadens räkenskaper. Volymerna för
varas i Stockholms stadsarkiv. Foto författaren.

kenskaperna, som på grund av uppgiftens omfattning väl länge kommer att
framstå endast som ett önskemål.”3David Lundström menar sig med gott
samvete kunna använda sig av en privat handeisfirmas kopiebok innehållan
de extrakt av Stockholms utrikeshandel, sedan stickprov visat “att en någor
lunda god överensstämmelse råder mellan kopiebokens och tolagsjournalens
uppgifter. .

. ‘‘ Det är antagligen längdernas egenskap att andas svensk äm
betsmannaaktig petighet som gjort att forskare givit dem deras faktiskt oför
tjänt goda anseende. Ännu en sådan forskare är polskan Maria Bogucka.
Hon låter sig imponeras av att man tom söker igenom passagerarnas hand-
bagage, och att ingen pina! tycks vara för liten för att tas med i längderna.5

Boguckas observation om handbagaget är i och för sig helt riktig. Inte ens
fartygskocken slapp undan tullvisitationen. Om han ville föra ombord en
halv tunna strömming så registrerades detta noggrant under “Kocken” i
längden, med uppgift om hur mycket strömmingen värderades till och hur
mycket tolag som skulle debiteras den antagligen rätt irriterade köksmästa
ren. Men att kocken inte slapp undan med sin strömming, hindrade inte att
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336 skeppund kopparpiatar. värda ca 20 000 daler. kunde föras ut 1645 utan

att registreras i nagon tolagslängd. Att kopparen ända blir känd, beror pa att

kvittensen med den angivna kvantiteten, som också anger att den ska vara fri

fran tull, finns bevarad bland tolagsräkenskaperna.6

På två undantag när, ett från tolagens första verkamhetsär. 1636 och ett

fran 1646. tycks inte några längder över avkortningar ha förts: inte heller

tycks man ha ansett det angeläget att spara alla kvittenser pa tullfritt gods av

den typ som vi nyss sett. Det är ju förstas möjligt att fler avkortningslängder

förekommit, men att de under seklernas lopp på olika sätt försvunnit. Något

som emeLlertid talar emot detta är att tolagslängderna uppenbarligen sakna

de den funktion av handelsstatistik som längderna efter stora sjötullen hade.

något som jag snart ska återkomma till.

Formuleringen i 1636 års privilegiebrev, “inget undantaget”, får alltså inte

tas alltför bokstavligt. Det stär tvärtom klart att den i tolagslängderna regi

strerade utrikeshandeln i Stockholm inte motsvarar den totala. Frågan blir da

hur stor del som avkortades?

11636 års avkortningslängd finns ett register över 52 tolagsfria importörer

och exportörer. Här möter många medlemmar av högadeln, som Gabriel

Gustavsson Oxenstierna, Åke Tott, Jakob De la Gardie och Klas Fleming.

Dessutom finns ett antal mer eller mindre namnkunniga stockholmsborgare

upptagna tillsammans med amiralitetet, hovförtäringen, de ryska och danska

“agenterna”, Storkyrkan och Storkällaren. Tabell 2 visar en jämförelse mel

lan den toLagspLiktiga delen av utrikeshandeln och den tolagsfria.

Tolagspliktigt Avkortat Totalt Avk i % av tot

Import 456429 110845 567274 19,5%

Export 865 479 70 392 935 871 7,5 %

Tabell 2: Den tolagspliktiga och tolagsfria utrikeshandeln i Stockholm 1636.

Källa: SkA vol 1636, tolagslängderna.

Vad för slags varor som fördes in fritt från tolag är endast sporadiskt angivet,

men vin och öl tycks ha utgjort en betydande del. Den avkortade exporten

skiljer sig inte på något avgörande sätt från den tolagspLiktiga, med undantag

för att all mässing detta år lämnat staden utan att belastas av tolag. En sådan

sak skulle dock här snabbt upptäckas också utan avkortningslängd, eftersom

de svenska exportvarorna inte var fler än att en bortfallen grupp vid närmare

granskning snart märks.
Enligt 1646 års avkortningslängd är adeln också detta år befriad från to

lag.7 Till de tullfria räknas nu också Söderkompaniet och Skeppskompaniet,

där det förra importerat drygt 26 000 skålpund tobak från Holland, medan

sorgebarnet Skeppskompaniet endast importerat gods till ett värde som mot

svarade en bortfallen tolag på drygt 105 daler.
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Problemet är inte vilka varor som avkortades i tolagen, utan hur mycket.
Sainmantaget leder utvärderingen av tolagens material så här langt till att det
bör kunna låta sig användas för att få fram de olika exportvaruslagens fördel
ning på de olika avnämarorterna i Europa, men att det endast försiktigt bör
användas för att ge en bild av den totala exportens utveckling, eftersom
endast minimisiffror anges.

Tolagslängdernas tillkomst och innehåll

Tolagslängdernas uppställning varierar en hel del under den undersökta pe
rioden, både vad gäller disposition och bokföringsteknik. Det skulle emeller
tid föra alldeles för långt att här i detalj gå in på dessa variationer. Istället ska
vii det följande försöka rekonstruera en “normal- tolagslängd”, även om en
sådan alltså aldrig existerat, för att se hur längderna tillkommit och vilket
förhållande tolagen intog till stora sjötullen.

Ett från utlandet inkommande skepp, och ibland även skepp från andra
svenska städer, skulle efter 1636 kasta ankar vid den nybyggda tullstationen
vid Dalarö för att där invänta och ta ombord tullpersonalen.8En specifika
tion över fartygets last skulle sedan överlämnas till tullnären, som mot denna
kontrollerade lasten. En skrivare skrev sedan av denna rulla som underlag
för stora sjötullens bokföring, varefter last och rulla plomberades. Procedu
ren kunde sedan upprepas vid Vaxholm. Huruvida detta i praktiken skedde
och i så fall hur noggrant, är svårt att säga.

Vid Dalarö tullstation fanns också en “bokhållare” eller “tolagsassistent”
stationerad, avlönad med 225 daler om året av Stockholms tolagskammare
“för att han avskriver tullarna på stora tullen.”9Denne tolagsassistent levere
rade sedan sina avskrifter till tolagskammaren i staden, där de bildade under
lag för uppbörden. Det var också dessa avsknfter som möjliggjorde känne
dom om dem som smet ifrån tolagen. 1 sådana fall lades den av tolagsassis
tenten kopierade rullan att vila tills brottslingarna till äventyrs dök upp igen.

Vid export kunde tolagslängderna upprättas direkt vid kajen i Stockholm
med skeppsrullan som underlag.

1 tolagslängderna infördes, förutom skepparens namn och avgångs- res
pektive destinationsort, de olika befraktarnas namn och vilken del i lasten
dessa ägde samt ofta datum för klarering (åtminstone månaden). Dessa upp
gifter fylldes i av tolagsassistenten vid Dalarö eller tolagsskrivaren i Stock
holm beroende på om det var fråga om import eller export. En annan hand,
tillhörig någon tjänsteman på tolagskammaren, har sedan fört in värderingen
till varje varupost samt hur mycket tull som skulle erläggas. På grundval av
de specifikationer som på så vis uppstod över de olika fartygen genomfördes
sedan ett antal bearbetningar, vanligtvis två. Den ena bearbetningen bestod i
att man ur tolagslängderna bröt ut de olika delbefraktarna och förde dessa till
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egna uppslag. där vänstersidan reserverades för importen och högersidan för

exporten. 1 båda fallen med sidhänvisningar till fartygsspecifikationerna i

längderna. Nästa steg var att summera de enskildas totala handel under året

och föra ut dessa summor till ett alfabetiskt register, där uppgifter om de

enskilda horgarnas och de främmandes handel snabbt kan hittas. Här finns

återigen hänvisningar till fartygsspecifikationerna i längderna.

Tolagslängderna med bearhetningarna bands sedan in till mäktiga volymer

tillsammans med andra verifikationer till stadens räkenskaper, såsom längder

över slusspenningar, vågpenningar, tomtörespenningar och hamnpenningar.

Det material som bearbetats för denna undersökning är steget närmast själva

förtullningen av varorna, dv s de avskrivna fartygsspecifikationerna med

varuvärderingar och tullsatser.

En jämförelse mellan stora sjötullen och tolagen

1 den av Boethius och Heckscher utgivna samtida handelsstatistiken från

1600-talet är ett antal år företrädda med uppgifter både från stora sjötullen

och tolagen. En jämförelse visar att uppgifterna skiljer sig markant från

varandra (fig. 7).

Import tolagen

Import stora sjötullen

Export tolagen

Export stora sjötullen

1642

Figur 7: Den totala utrikeshandeln i Stockholm 1639—1645 som den är regi
strerad i tolagslängderna respektive sammanställningarna efter stora sjötullen,
i daler.
Källor: Tolagen: SkA vol 1639, 1640, 1642 och 1645. Stora sjötullen: BoH
1938, s. 20—21, 34. 58—59 och 68—69.
Anm: 1642 och 1645 års exportsiffror enligt tolagen är nedskrivna med 19 000
respektive 40 000 p g a avikande registrering av ved. Mer om detta i avsnittet
om vedexporten.
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Det framgar tydligt av figur 7 att tolagen redovisar lägre siffror än stora
sjötullen. Det hör tilläggas att allt tyder pa att varorna pa bäda kamrarna
värderats efter markegang, något som här betyder stockholmspris. Det är
alltså inte en fråga om skillnad i värderingen av varorna.

Det kan tyckas lätt att förklara differensen med tolagens avkortning. Det
är dock mycket som talar för att tolagens avkortning inte ensam är av den
storleksordning att den skulle förklara allting. 1636 är avkortningen ungefär
180 000 daler. 1646 finns avkortningen visserligen inte summerad. men en
grov uppskattning placerar värdet av den någonstans mellan 120 000 och 180
000 daler. De år dä uppgifterna frän de båda tullkamrarna sammanfaller,
uppvisar dessa skillnader av en helt annan storleksordning, ca 700 000—1 000
000 daler för den sammanlagda importen och exporten.

Den av Boethius och Heckscher redovisade samtida handelsstatistiken täc
ker den samlade utrikeshandeln väl i så mätto att såväl tulipliktigt som tull
fritt gods registrerades. Ambitionen att täcka all handel framgår av 1636 års
instruktion för generaltullförvaltaren, där det uttryckligen anges att också
tullfritt gods ska antecknas, liksom gods tillhörigt kronan själv.1 Syftet med
denna noggranna redovisningsform var att skaffa sig en överblick över utri
keshandeln.2

Efter allt som tidigare sagts om tullmatenalens ofullständighet, kan det
tyckas paradoxalt att påstå att den samtida handelsstatistiken för denna un
dersöknings syfte är alltför fullständig, men s är det faktiskt.

Den samtida handelsstatistiken upprättades med tullkamrarna som redo
visningsgrund. Dessa tullkamrars uppbördsområden täckte inte alltid endast
de städer vilkas namn de bar. 1 1636 års seglationsordnings tredje punkt
anges Gävles rätt till aktiv utrikesseglation som avhängig av att skeppen
skulle förtullas i Stockholm. Efter 1638 registrerades gävlefartygen inte på
Stockholms tolagskammare, men väl på tullkammaren.3Gävles utrikeshan
del är alltså inkluderad i det som redovisas under “Stockholm” eller “Dala
rö” i den samtida handelsstatistiken.

Det är dock svårt att få grepp om hur omfattande Gävles utrikeshandel var
under perioden efter 1636, eftersom staden från detta år förlorade rätten till
att på hemorten förtulla sina varor, vilket medförde att stadens utrikeshandel
ej längre särredovisades. 1613 var dock Gävles export den tredje största i
riket efter Stockholm och Södertälje med drygt 8%, och importen 1615 var
av ungefär samma storleksordning.4

De forskare som haft anledning att granska Gävles utrikeshandel efter
1636 har tyvärr närmat sig problemet på ett känslomässigt mycket engagerat
sätt. Att hemstaden fick sin näringsfrihet kringskuren sågs inte med blida
ögon. Att Gävlebornas del av rikets utrikeshandel sjönk till en ohetydlighet
anses klarlagt genom de samtida besvären till kronan, där stadens borgare
hävdade att man genom att tvingas angöra Stockholms tullkammare bara
hann med en resa till Holland per år, mot tidigare två eller tre. Att effekten
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blev så stor förklarade de förtvivlade borgarna med att de alltid missade de

gynnsamma vindarna när de låg i Stockholm... Gävles handelshistoria

efter 1636 väntar på att bli skriven modernt och nyanserat. Här räcker det

med att konstatera att den utrikeshandel som staden bedrev finns redovisad

under Stockholms, och att detta tillsammans med tolagens avkortningar och

ytterligare felkällor bidrar till att förklara de stora differenserna mellan tola

gen och stora sjötullen.

Men fler felkällor finns. 1641 tilläts borgerskapet i Raumo. Björneborg

och Nystad att segla utrikes med träkärl. De ålades dock att klarera i Stock

holm eller Åbo.6 Samma villkor bör ha gällt vid alla eventuella tillstånd att

segla utrikes under perioden.

Ytterligare en faktor, som i detta sammanhang bör adderas till avkortning

en och till andra städers handel, är smugglingen. När Stockholm 1636 fick en

framskjuten tullstation i Dalarö, försvårades rimligtvis smugglingen i stora

sjötullen. Det var då lättare att smita från tolagen. särskilt på utvägen. Det är

inte ovanligt att det från tolagskammaren klagas över skeppare som smitit. 1

1645 års tolagslängd står följande tillägg till summeringen av uppbörden att

läsa: “Än har hit till Stockholms stad ankommit åtskilliga skeppare ifrån

Narva och Reval som strax är bortiupna oklarerade på tolagen och fraktkam

maren, vilkas namn är tillkännagivna på rådstugan 11650 års tolags

längd framgår fenomenet ännu tydligare genom att man där upprättade en

längd över syndarna. Sammanlagt 71 fartyg anges där som smitare från tola

gens exporttull!8Även detta år spelar Reva! en huvudroll med hela 29 smita

re, följd av 9 från Danzig, 6 från Riga samt 5 från Lubeck, från vilken stad

dock samtliga fartyg anges som ballastade.

Mot slutet av 1640-talet kan man se hur det faktiskt lyckas männen på

tolagskammaren att inkräva restantier från föregående år av smitare som haft

nerver att återkomma till staden. Sådan försenad uppbörd markerades med

ett tillägg att den egentligen borde hört till ett tidigare års räkenskap.9

Restantier som man inte lyckades kräva in gjorde differensen mellan tola

gens och stora sjötullens uppgifter än högre, i den mån det inte lyckades de

hala skepparna att smita också vid Dalarö skans. vilket dock bör ha ställt sig

besvärligare.
Handeln med Ryssland utgör ännu en felkälla. 1 den samtida handeisstatis

tiken framgår att en handel bedrivits med Ryssland motsvarande ett par

procent av den totala handeisvolymen (se s. 329). Där framgår också att

denna särredovisades, antagligen pga att man från statsmakternas sida såg

på den som handelspolitiskt mycket intressant.1 1 tolagslängderna finns dock

rysshandeln mycket bristfälligt redovisad. Antingen särredovisades ryssarna

också där, eller också var de normalt befriade från tolag. 11648 års tolags

längd finns en liten notis med följande lydelse: “Ryssgods som är kommet

från Musko (Moskva) är hefallt av H. Mt och råd på tullkammaren att (det)

ska vara fritt från tolagen.”2Det har dock inte här undersökts hur generellt
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denna befallning gällde. 1647 finns sma partier varor registrerade i tolags
längderna som inkomna fran Ryssland. men det är ocksa det enda aret det
förekommer av dem som undersökts.

Rysshandelns betydelse för differenserna mellan tolagens och stora sjötul
lens uppgifter var säkert marginell. Detsamma kan kanske också sägas om
övriga faktorer tagna var för sig. Sammantaget växer de dock till en storlek
som gott och väl kan förklara de stora skillnaderna.

Ovanstaende resonemang leder till slutsatsen att det totala värdet av
Stockholms utrikeshandel under perioden ligger någonstans mellan stora sjö
tullens för höga summor och tolagens för låga. De exakta eller ens någorlun
da exakta siffrorna lär aldrig gå att få fram. När det gäller förskjutningar
mellan olika varugrupper och mellan de olika städer och länder på kontinen
ten som huvudstaden handlade med kan tolagslängdernas uppgifter dock
användas med försiktighet för att få fram förändringar över tiden.

De år fram till och med 1622 där längder efter stora sjötullen finns bevara
de är möjligheterna att komma åt Stockholms förtullade utrikeshandel bättre
än vad de senare blir med tolagslängderna. Problemet med de tidiga längder
na efter stora sjötullen är dock att det förmodligen var betydligt enklare att
smuggla då än vad det blev efter Dalarötullens tillkomst, och att denna
smuggling naturligtvis inte avspeglar sig i källmaterialet.

Vilka betalade tull var?

Stora sjötullen för gods till och från utlandet, slottstullen och senare lilla
tullen för inhemskt gods. Var det så enkelt? Några utlänningar har inte
kunnat hittas i inrikestullarnas längder, vilket inte är så märkligt med tanke
på de generella förbuden för främmande att blanda sig i inrikeshandeln. För
de svenska fartygen är situationen emellertid annorlunda. Fartyg och båtar
från Helsingfors, Härnösand, Södertälje o s v, står att finna inte bara i de
inrikes tullängderna, utan också i dem från stora sjötullen.

Det kan tyckas märkligt att varor som av allt att döma gick mellan svenska
städer ibland belastades med tull vid stora sjötullen, och inte vid någon av
inrikestullarna i Stockholm eller vid någon annan stad. Samtiden såg dock
antagligen inte uppdelningen på de olika tullarna som en uppdelning mellan
varor i utrikes- och i inrikestrafik, utan snarare som en uppdelning på varor
av olika status.

Slottstullen erbjuder här inget problem, eftersom den uppbars av farkoster
från ett bestämt geografiskt område, varifran enbart rikets invånare var tillat
na att ombesörja transporterna till staden. Förhållandet blir mer komplicerat
när stadens inrikestull i och med lilla tullens införande blev en generell tull,
där det inte längre spelade någon roll varifrån i riket skutorna kom. Avgiften
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i lilla tullen betalades på konsumtionsvaror som fördes till torg. marknad

eller köpstad, och den var avsedd för enbart inrikeshandeln. 1 stora sjötullen
klarerades alla fartyg till och fran utlandet, oavsett vad lasten bestod av. men
ocksa inhemska fartyg och skutor med last av varor som normalt hörde
utrikeshandeln till.

Det här får onekligen vissa konsekvenser i undersökningen. En bra illu

stration till detta bjuder en oktoberdag 1643 i Stockholms hamn på. Ett

enormt handelsfartyg löper då in på redden. När tolagspersonalen bryter

sigillet på de rullor som upprättats i Dalarö för att stämma av dessa mot

fartygshandlingarna och lasten, är det inte mindre än trettiotvå tätskrivna

sidor med varuspecifikationer som ska kontrolleras. När det administrativa

är avklarat, kan man konstatera att detta enda fartyg inbringat över 1 000
daler i tolag. Av hela årets tolagspliktiga import står detta fartyg ensamt för

nära 8 % av totalsumman. Fartyget kommer från Göteborg...

Idag kanske vi har lite svårt att förstå en tulipolitik som får sådana konse

kvenser, men systemet blir inte lika svårgripbart om man betänker vilken

bristfällig kontrollapparat som statsmakten förfogade över — detta trots

1630-talets stora reformer av tullväsendet, varom mer längre fram. En lägre

tullsats på varor i inrikestrafik skulle ha medfört att de flesta skeppare hade

uppgivit en svensk stad som destinationsort och sedan utan problem och

förhinder seglat mot utlandet.
1 februari 1637 besvarade riksrådet en förfrågan från generaltullförvaltaren

Mårten Augustinsson. Denne hade uppenbarligen undrat hur varor som

skeppas från Göteborg till en annan svensk sjöstad skulle förtullas. Svaret

blir att tull skulle erläggas vid utskeppningen, och att varorna sedan — mot

uppvisande av klara handlingar — skulle vara fria från vidare tull.3 Samma

villkor gällde av allt att döma också Stockholm. Härav förklaras det till synes

märkliga faktum att man i tullängderna bland Löbeck, Holland och Danzig

stöter på städer som Göteborg, Kalmar. Norrköping och Södertälje. 1649

övervägdes att avskaffa skyldigheten för inländska fartyg att klarera vid stora

sjötullen, men det hela tycks, i alla fall av tolagslängdernas vittnesbörd att

döma, ha stannat på pappret.4
För typiska allmogeprodukter ansågs väl risken mindre att de skulle skep

pas till utlandet, eller också, kanske ännu troligare, insåg man omöjligheten

med att täcka rikets enorma kuststräckor på ett effektivt sätt med tuHupp

bördsmän och kontrollanter. Att det inte saknades bönder med ambition att

själva bedriva utrikeshandel, har vi redan sett exempel på.
Förfarandet med tulluppbörden fick den källkritiska konsekvensen att

slottstullängderna och längderna efter lilla tullen återspeglar inrikeshandeln,

medan de från stora sjötullen och tolagen redovisar utrikes- och delar av

inrikeshandeln. Den senare är naturligtvis i underordnad ställning där, för

lyckligtvis är giganten från Göteborg 1643 i sin storlek en isolerad företeelse,

som annars motsvaras av andelar på någon procent för samtliga rikets städer.
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Avgångs- och destinationsorter — angivna och reella

Ett problem bland många som tillstöter vid bearbetning och analys av äldre
tullmaterial är svårigheten att rätt tolka angivna avgångs- respektive destina
tionsorter. Aksel E. Christensen antar att de i den danska sundtullen uppgiv
na avgångshamnarna var de, där den större delen av lasterna tagits in. eller i
vissa fall den sista angjorda hamnen. Det finns skäl att misstänka att ett
liknande förfaringssätt använts också vid upprättandet av det svenska materi
alet, och att detta också innefattade de registrerade destinationsorterna på
motsvarande sätt. Detta innebär att den enda praktiskt möjliga tolkningen av
de angivna orterna — att de registrerade varorna skulle till respektive kom
ifrån dessa orter — medför en förenkling av verkligheten. 1 detta avsnitt ska
vi med hjälp av några exempel se närmare på detta problem.

1 inledningskapitlet nämndes att tullmaterialet från Stockholm, trots sina
många brister och luckor, är ovanligt väl bevarat jämfört med vad som finns
från andra orter och städer, såväl inom som utom riket. Följaktligen finns det
heller inte särskilt många andra källor stammande från de orter som handla
de med Stockholm. Ett sådant material vore önskvärt för att närmare kunna
undersöka de problem som diskuteras här.

På landsarkivet i Visby finns emellertid två årgångar av tuiljournaler som i
tid överensstämmer med stockholmsmaterialet. Gotland tillhörde inte hu
vudstadens viktigare handelspartner, men tillräckligt många gotländska sku
tor angjorde staden för att de källkritiska problemen ska kunna belysas.

1650 återfinns två hamnpenningbetalande gotländska fartyg i Stockholms

Storköpmannen, bruksägaren och fl
nansiären Louis De Geer svarade
1646 för 6 % av Stockholms registre
rade export. De flesta av de 19 fartyg
han befraktade detta år var destinera
de till Holland, men ingenting bör ha
hindrat att dessa lossade gods på vä
gen ned mot kontinenten utan att det
ta avspeglas i tullängderna. Foto
Svenska Porträttarkivet.
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hamn, den 7 juni respektive 20 juli. Samma ar registreras tre skeppare i

Stockholms tolagslängd som hade uppgivit Gotland som sin destination. Tvä

av dem har fört ut koppar. medan den tredje är antecknad för att ha smitit

fran tolagen. 1 den ingäende journalen fran Visby stora sjötullkammare 165(1

finns fyra skeppare angivna som inkommande fran Stockholm.7En jämförel

se av de tre källorna ger följande resultat: De tva hamnpenningbetalande
farkosterna från Gotland har aldrig registrerats som avgående fran Gotland

1650. De har heller aldrig registrerats vid Stockholms tolagskammare. De tre

skeppare som i Stockholm angivit Gotland som mål har aldrig registrerats

som inkommande vid Visby stora sjötullkammare. Slutligen har inte heller

nagon av de på Gotland förtullade skepparna, som sa sig vara pa väg till

Stockholm, registrerats vid Stockholms tolagskammare. Överensstämmelsen
mellan de bada städernas materialgrupper är alltså lika med noll.

Att de två gotländska fartygen i 1650 års hamnpenninglängd inte avsatt

något spar i tolagens importjournaler, kan kanske, med tanke pa visbyläng

dernas vittnesbörd om vilka varor som i allmänhet skeppades ut från Got

land, innebära att dessa förtullades vid lilla tullen i Stockholm. 1 de utgående

journalerna dominerar typiska allmogeprodukter som fårkött, strömming.

torsk. ull och småboskap. Men det kan också bero på att de aldrig besökt

Gotland detta år, utan istället varit ute på fraktuppdrag mellan andra ham

nar.
Handelsutbytet mellan Gotland och Stockholm borde. trots karaktären av

bondehandel, på formell grund ändå gå att utläsa ur tullängderna från båda

håll. 1 längderna från Visby stora sjötullkammare finns flera exempel på

hänvisningar till tullsedlar från Stockholms tullkontor som visats upp för den

gotländska tullen .

Den 20 juli 1650 berättar visbyjournalen över inkommande fartyg att skep

paren Markus Bilfäld. hemmahörande i Visby, kom till Visby från Stockholm

i sin bojort om 16 läster. På hojorten, som var en relativt vanlig, oftast

enmastad skeppstyp av holländskt ursprung. fraktade Markus Skrader 111

tunnor salt, 13 skeppund 17 lispund stängjärn, och 1 skeppund arbetad kop

par. dvs varor som var tullpliktiga i såväl tolagen som stora sjötullen. 1

marginalen vid uppräkningen av dessa varor står antecknat: “1 Stockholm

efter tullens Sed(el): Dat 11 juli”.9 Problemet är att det inte finns någon

anteckning om vare sig Markus Bilfäld eller Markus Skrader från Gotland

dessa år i tolagslängderna. Någon gotländsk farkost av den storleken finns

inte heller registrerad i hamnpenninglängderna 1649—1650.

Förklaringen till den bristande överensstämmelsen står nog att finna i

angivelserna av avgångs- och destinationsorter. Tolagslängdernas uppgifter

om dessa inskränker sig liksom sundtullräkenskapernas till endast en ort. 1

praktiken är det troligt att fartygen var ute en längre tid och besökte ett

flertal hamnar för lastning och lossning innan den i Stockholm uppgivna

hamnen angjordes — om nagonsin . .
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Gotland låg placerat i korsvägen för flera marina handeisvägar, vilket bör
ha gjort det ganska prohlemfritt att angöra ön för att lasta och lossa större
eller mindre varupartier. 1 den mn varorna registrerades för nagon hamn,
var de det i alla fall inte på Gotlands konto i tuiljournalerna.

Det här resonemanget illustreras tydligt av skepparen Marten Fröij. hem
mahörande i Stoip i Hinterpommern. Denne anländer den 14 juli 1650 med
sitt skepp på hela 45 läster till Närshamn på sydöstra Gotland. Mårten, som
uppger att fartyget avgått från Danzig, tillfredställer närbornas behov av
utrikeshandel genom att lasta av 1/12 åm brännvin och 2 par skor, för vilket 1
daler och 19 öre betalas i tull.1 Utan att titta i eventuella bevarade tullängder
från Danzig, tror jag mig våga påstå att Mårten Fröij där inte har uppgivit
Närshamn som destinationsort för sitt stora fartyg — kanske inte ens Got
land, beroende på vart den fortsatta seglatsen gick. På liknande sätt måste
också tolagslängdernas uppgifter om destinationsort tolkas — de utgör inte
på något sätt en garanti för att varorna verkligen hamnade där. Snarare är de
att betrakta som huvuddestinationsorter — i den mån det inte fanns ekono
miskt intresse att uppge falska uppgifter..

Frånvaron av uppgifter i hamnpenninglängderna kan möjligen förklaras
med antagandet av en praktisk uppdelning av inländska och utländska fartyg
och båtar på så sätt att de inländska lade sig vid hamnplatserna för den gamla
slottstullen, för att där ha närmare till packarebanan vid nuvarande Gustav
Adolfs torg, medan de utrikes fartygen lade till i närheten av järnvågen,
längre söderut på Skeppsbron. 1 så fall skulle Markus Bilfäld, visserligen
svensk sedan fem år tillbaka, men i Stockholm för att lasta typiska exportva
ror. ha blivit registrerad i de nu förkomna längderna över hamnpenning för
de utländska farkosterna.

Ytterligare ett exempel som visar hur komplicerad frågan om angivna
avgångs- och destinationsorter är. erbjuder Louis De Geers mässingshruk i
Norrköping.2Den viktigaste råvaran för mässingsframställningen. kopparen,
bör under 1640-talet av såväl handelspolitiska som topografiska skäl ha förts
över Stockholm till Norrköping. Men dit är det långt ifrån säkert att den
transporterades på de ganska talrika norrköpingsskutor som finns registrera
de i hamnpenning- långderna. Under inget år har någon farkost från eller till
Norrköping påträffats i tolagslängderna, där de borde stått medtagna om de
hade fört exportvaran koppar i lasten. Det ligger återigen nära till hands att
anta att metallerna fraktades på fartyg med andra uppgivna huvud- destina
tionsorter än Norrköping, vilka likväl angjort Norrköping på sin väg mot
utlandet.

Lat oss som hastigast titta på Louis De Geers export från huvudstaden
under ett år. 1646 exporterade De Geer varor från Stockholm till ett värde av
drygt 97 000 daler motsvarade ca 6 % av stadens totala export. Godset utför
des på sammanlagt 19 fartyg under perioden april-november. 17 av dessa var
destinerade till Holland, medan Danzig och Liibeck uppgavs som destina
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tionsort vardera en gang.3 Om De Geer hade behövt sända något gods till
Norrköping 1646 hör han ha gjort det med nagot av de nyss nämnda fartygen
destinerade till utlandet, utan att de angivna destinationsorterna i tolagsläng
den ändrades.

Här har endast tolags- och hamnpenninglängderna berörts, men det kan
ske mest vältaliga exemplet härrör från slottstullen. Tidigare har det nämnts
(s. 71) att några längder från tullens verksamhet i Österbotten finns bevarade
i serien Finska kameralia i svenska riksarkivet. 11617 års tullängd följer efter
redovisningen av de olika skutlasterna på sedvanligt sätt räkenskapen med
summeringar, avkortningar och redovisningar av uppburna medel. 1 denna
finns följande förklarande kommentar att läsa: “Efterskrivna borgare uti
Stockholm (åtta namn) hava utskeppat uti Vasa och ingen tull givit efter-
(som) de tulla uti Stockholm var 16 tunna och löper som förseglade längden
förmäler”, varefter varorna tran, strömming, tjära, hudar och skinn redovi
sas.4 Slottstullängden för 1617 finns bevarad, så den godtrogne kunde alltså
vänta sig att finna de åtta stockholmsborgarna i denna längd med det till
Stockholm destinerade godset prydligt registrerat. Naturligtvis finns de inte
med där. Varför skulle dessa borgare, vilkas gods — i synnerhet de i lasten
dominerande 299 tunnorna tjära — med största sannolikhet var avsett för
vidareexport till utlandet segla in till huvudstaden för att underkasta sig
tullkontroll och bli av med “var 16 tunna”, när de lika gärna kunde sätta kurs
direkt mot utlandet? Det i och för sig riktiga påpekandet att längderna revi
derades av kammaren i Stockholm, och att de därigenom skulle komma att
avslöjas, är tämligen anakronistiskt. Skillnaden mellan den tid de olika läng
derna täcker och de påförda anteckningarna om när de varit inne för revision
kan ibland vara flera år. Att man med denna långsamma rutin har gjort
korskontroller i tullängder från olika orter är föga sannolikt. Vill man till
varje pris följa de åtta stockholmsborgarnas vidare färd från Osterbotten är
nog eventuellt bevarade importtullängder från Löbeck eller Danzig att re
kommendera framför stockholmsmaterialet. Den “förseglade längden”, av
sedd att öppnas av tullnären nedanför Stockholms slott, fick kanske göra
tjänst som tändhjälp till kajutans matlagningseld. Till Stockholm kom den i
alla händelser inte.

Vilka konsekvenser får då allt detta sammantaget för den praktiska under
sökningen? Eftersom vi aldrig lär få reda på farkosternas verkliga handeisrut
ter finns det inget annat val än att räkna de angivna orterna som de egentliga.
Mycket talar trots allt för att man på detta sätt har goda förutsättningar att
fånga upp huvuddragen av handelns storlek och riktning. Det förda resone
manget bidrar dock med ytterligare argument mot att fästa avseende vid
mindre darrningar i de olika diagrammens kurvor.
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KAPITEL 5

Exporttullarnas utveckling

Flera forskare har uppmärksammat 1600-talets svenska tulipolitik ur olika
synvinklar. Standardverket är fortfarande William Smiths Studier i svensk
tulladministration. Smith undersöker, ofta mycket ingående, inte bara tullad
ministrationen som titeln anger, utan också den bakomliggande politiken,
liksom tullarnas betydelse för statsfinanserna. Arbetet äger trots allt över
siktsverkets begränsningar. Carl Danielsson har i en uppsats beskrivit tullpo
litiken som styrmedel för kronan inom statshushållningen. Han redogör för
de konsekvener som tidens ekonomiska uppfattningar fick för tulipolitikens
utformning, såsom gynnandet av inhemska befraktare och skydd för den
inhemska produktionen.5Veikko Kerkkonen undersöker i ett kapitel i sin
undersökning om kronoskatten i de sydfinska städerna 1614—1650 förvalt
ningen av stora sjötullen, och tulluppbördens utveckling i de finska städerna
1637_1650.6

En fråga som dessa tre undersökningar inte besvarar är den storleksmässi
ga utvecklingen av tullsatserna. Smith ägnar ett helt kapitel (kap V, Tulltax
ornas utformning) åt att studera tulltaxornas förändring från åtminstone
Gustav Vasas regering till slutet av stormaktstiden. Detta intresse riktar sig
dock i första hand mot taxornas struktur och sammansättning. Endast i un
dantagsfall anges taxornas storlek, och då endast i de fataliga fall där källorna
erbjuder en exakt procentsats, vilket inte är särskilt ofta. Samma kritik kan
riktas mot Danielssons uppsats, även om den där inte känns lika befogad
eftersom undersökningens tyngdpunkt ligger på det tullpolitiska planet.
Kerkkonen anger i likhet med Smith endast tulltaxornas storlek när dessa går
att läsa ut direkt ur källorna. Detta medför att endast importtullarnas storlek
berörs, trots att uppbörden av exporttullarna spelar en lika viktig roll i under
sökningen som uppbörden från importtullarna.7Inte ens Heckscher, som
annars inte har lämnat många områden orörda i vårt lands ekonomiska histo
ria, tycks ha intresserat sig för tullsatsernas utveckling.

Av export- och importtullarna är det lättast att ange tullsatsens utveckling
för den sistnämnda. Importtullarna utgick nämligen i regel med en procent
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sats av den tulipliktiga lastens värde, ibland tillsammans med en för köpman

nen ofördelaktig växeltransaktion. där utländskt mynt växlades in mot

svenskt till underkurs. 1 denna undersökning, där tyngdpunkten ligger på

varor in till Stockholm från omlandet och ut från Stockholm till utlandet, är

det av större intresse att försöka få ett grepp om hur hårt exporttullen drab

bade de utförda varorna under den undersökta perioden.

Metod

När exporttull började uppbäras i riket mot slutet av Gustav Vasas regim, låg

en värdering av varornas försäljningspris till grund för avgifterna. 11591 års

tullordning togs första steget mot specifika tullar, d v s varje vara åsattes en

individuell tullsats.S För importtullarna gick man under den undersökta pe

rioden aldrig ifrån metoden att låta tullsatsen vara direkt kopplat till försälj

ningspriset, med vissa undantag för varor som belades med accis.

För att korrekt kunna räkna ut exporttullsatsernas variation under perio

den skulle det krävas att man kände marknadsvärdet av de exporterade

varorna under varje år. Eftersom de bevarade längderna efter stora sjötullen

inte upptar någon värdering av de exporterade varorna och det inte heller

finns något senare uppgjort prisregister täckande hela perioden, blir uppgif

ten svår.
Ett mer genomförbart sätt är att låta en varukorg med typiska exportvaror

förtullas i stora sjötullen varje gång en ny tullordning utfärdas under 1600

talets första hälft. Den varukorg som för detta ändamål satts ihop har följan

de sammansättning:

25 skeppund stångjärn

7 skeppund råkoppar
1 läst tjära (12 tunnor)
1 tunna smör
1 deker oxhudar (10 st)

10 tunnor råg

Värdet av metallerna i korgen ligger under 1640-talet mellan 80 och 90 % av

det samlade värdet. Möjligen kunde kopparens andel minskas något, men

det är svårt att uppnå fullständig representativitet för hela perioden, efter

som exportens sammansättning förändras under perioden. Vad som hela

tiden är bestående är dock metallernas dominans.

Ytterligare reservationer är här på sin plats. Även om man för varje tid

punkt med någorlunda säkerhet kan säga vilken tullordning som var den

gällande, finns möjligheten att det efterhand utfärdades tilläggsbestämmelser
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Figur 8: Den relativa kostnaden i daler s.m. för en varukorg med exportvaror i
stora sjötullen 1600—1650.
Källor: Tull- och växelordningar 22/4 1600, 10/12 1605, 8/11 1606, 8/5 1607,
8/3 1611, 31/5 1612, 17/4 1613, 14/2 1614, 3/2 1615, 12/6 1635, 25/2 1637, 9/3
1638, 15/12 1638, 4/3 1640, 24/3 1643, 18/10 1644, 8/12 1645 och 23/3 1648.
Ordningarna finns tryckta i i kronologisk ordning i Stiernman, Commerce 1
och 2.
Anm: 1 defallflera ordningar utfärdats samma år, har den som gällt under den
längsta och intensivaste delen av seglationssäsongen fått gälla för hela året.
Från och med 1636 är tolagen inräknad i diagrammet. Kostnaden för varukor
gen redovisas som ett band av varierande tjocklek löpande från 1600 till 1650.
Ju tjockare band desto större var skillnaden mellan högsta och lägsta tullavgift
på varukorgen. De lägre tullutgifterna var reserverade för svenska exportörer
och/ellerfartyg, medan de högre gällde för utlänningar.

som justerade den gällande ordningen. 1 den mån dessa har bevarats — och
påträffats — har de naturligtvis fått justera varukorgens tullkostnad. Sådana
tullordningar som givit intryck av att vara tillfälliga utkast, har inte medta
gits, även om det ibland har varit svårt att avgöra. Vidare gäller undersök
ningen endast kostnaderna i samband med utskeppning genom stora sjötul
len, inte andra fiskala kostnader i samband med produktion och köp eller
avgifter i samband med utskeppningen. Tull som vid export erlagts redan i
uppstäderna är dock medtagen eftersom den är att räkna som en del av
avgiften vid stora sjötullen. även om den flyttades till annan ort. På samma
sätt har jag räknat in tolagens belastning på exporten; den hör ses som en del
av kronans tullrättighet, om än donerad till staden.

För att få fram korrekta värden borde vidare penningvärdes- försämringen
använts för att korrigera resultatet. Eftersom ingen fullständig prisserie före
ligger för perioden har detta inte gjorts. Vidare har i förekommande fall
riksdalerkursen räknats på 1 1/2 daler, eller 48 öre, trots att den i verklighe
ten oftast låg några få ören över denna kurs. Den metod som längre fram
kommer att användas för att komma förbi problemet med prisutvecklingen,
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nämligen en fix prisniva Som likare. kan inte användas i detta sammanhang.

Denna metod är egentligen bara ett sätt att jämföra varuenheter med varand

ra, inte kostnader. Det ska understrykas att målsättningen har varit att fa

fram en ,nårtstock pi exporttullens svängning och utveckling under perioden.

inte nägra exakta värden.

Tulltaxornas tillkomst

1600 års tulltaxa byggde som tidigare nämnts på 1591 års. En viktig skillnad
var dock att exporttullen nu var differentierad till förmån för “alla invånare

och de som egna hus och egendom hava i städerna”. Dessa behövde bara
erlägga halv exporttull.9Tidigare hade endast importtullen utgått på detta

sätt.’
1605 års växelordning innebar att differentieringen upphörde. Tullord

ningen ersattes nu av en växelordning enligt vilken köpmännen tvingades till
en ofördelaktig växeltransaktion i proportion till det utförda godsets värde.

För var hundrade daler av det utskeppade godsets värde skulle tio riksdaler

eller motsvarande mängd silver växlas till svenskt mynt efter en ungefär

femtioprocentig underkurs.2Det är intressant att följa Karl IX:s argumenta

tion för införandet av växelordningen.3Ordningen motiverades med en sve

pande tillbakablick på äldre tider; “På det att gott mynt må bliva i landet..
skulle denna växelordning införas efter gammalt bruk’•... som är först då

man skrev 1348 uti konung Magni Erikssons tid”. Samma ordning uppges ha

gällt under kung Albrekt, Erik av Pommern, Kristoffer av Bayern m fl.
Härpå följer ett halsbrytande resonemang, som går ut på att köpmännen på

den tiden fick erlägga en lödig mark silver, dvs drygt 200 gram, för varje 40
marks värde av utförseln (vilket naturligtvis är rent nonsens), vilket enligt

Karls fortsatta uträkningar skulle betyda att köpmännen 1605 skulle få en
exporttullsats på 20 % — om Karl skulle ha utnyttjat sin historiska rätt. Detta

gjorde han nu inte, men av figur 8 framgår att Karls tullhistoriska exkursion
innebar att invånarnas exporttullar nu mer än fördubblades.

1607 införs nya regler igen. Nu tillkommer en ny växelordning för metal
lerna som ska gälla vid sidan av den gamla. Dessutom ska tull också betalas

enligt en tullordning, som redan den ensam är åtskilligt högre satt än 1591
års. Enligt de nya bestämmelserna höjs kostnaden för varukorgen från 22

daler till 754 Kostnaderna är lika för invånare och utlänningar. Räknat på

75 av 1615 års markegångstaxa innebär detta en tullsats som för varukor

gen motsvarar en höjning från 4 till 12%. Dessa siffror är dock inte exakta

utan ska mer ses som en uppgift om storleksordningen på tullsatsen.
1 en ny växel- och tullordning 1611 antyds i inledningen det missnöje som

1607 års ordning framkallat. Särskilt svårt verkar det ha varit att alltid ha de
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En summering ur 1612 års exportlängd av stora sjötullen som visar hur kom
plicerad beräkningen av tullsatserna ibland blev: tullen betalades detta år i
daler och riksdaler efter två olika taxor. Dessutom skulle hel eller halv tull
betalas beroende på om tull redan erlagts i någon uppstad. Lokala tullräken
skaper, Stockholm, Riksarkivet. Foto författaren.
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myntsorter som krävdes vid växlingen till hands. Monarken läter första att

han alltid ser till sina handlande undersåtars bästa; “sa hava vi ock deras

begäran i så matto ansett, och vele härmed avslagit hava all växel och tull,

som de härtill hava mast utgöra, så att de alldeles härefter skulle vara därföre
fria,” Han hoppas vidare storsint att denna “förmedling” (minskning, lätt
nad) han låtit genomföra ska underlätta handeln, Tullen, som ingalunda är
borttagen, kan nu utgöras i svenskt mynt eller in natura.5

Karls tillmötesgående blev dock dyrköpt. Kostnaden för varukorgen skju

ter i ett slag upp till det flerdubbla, från 75 daler till 220, Denna extremt höga
tullnivå, som aldrig överträffas under perioden, ska sättas i samband med det
spända förhållandet till Danmark som under våren 1611 drivs till sin spets,

220 daler motsvarar för varukorgens del en tullsats på nära 30 %, räknat på

1615 års markegångstaxa.
1612 hade Karl IX gått ur tiden, förmodligen sörjd av få stockholmsborga

re. Nu var det den unge Gustav Adolfs regering som satte upp en ny tullord

ning, och denna gång blev det verkligen en “förmedling”, om än från en

extremt hög nivå till en mycket hög. Inledningen saknar Karls retorik helt

och hållet. Tonen är stundtals nästan ursäktande för att tullen trots allt måste

sättas så högt med anledning av orostiderna (Kalmarkriget). Här antyds

också att tullen inte alltid erlagts som den borde, och att man därför nu

hoppas att den sänkta tullen ska leda till att köpmännen betalar den riktigt.

Tullen på varukorgen sänks nu från 220 daler till 176, lika för inländska och

utländska köpmän. Den ska erläggas i såväl daler som riksdaler efter den
fastställda taxan 6

Ett knappt år senare blir tillvaron återigen mer komplicerad för de expor

terande köpmännen. 1 en ny tullordning tas differentieringen återigen fram,7

För metaller och andra gruvprodukter ska svenskarna nu betala tull i uppstä

derna i svenskt mynt. medan de främmande för samma varor ska betala tull i

sjöstäderna i riksdaler. Övriga varor ska förtullas endast i sjöstäderna, där

svenskarna ska erlägga hälften mot de främmande. Svenskarnas tull på varu

korgen sänks nu betydligt, medan tullen för de främmande i stort sett ligger

kvar på den mycket höga nivån. Vi har tidigare sett vilka konsekvenser detta

fick för affärsuppgörelserna i staden, där det nu verkligen lönade sig att se till

att en borgare i staden framträdde som befraktare (s. 58).
1614 års tullordning liknade den från föregående år när det gällde bergs-

produkternas förtullning i stapelstäderna.8Den stora nyheten 1614 var att de

främmande köpmännen helt befriades från exporttullen. Nu införs ett märk

ligt system, som kom att vara i kraft ända till 1645. där endast svenskarna

svarade för att tullen erlades. 1614 års ordning innebar också att differen

tieringen försvann för en kort tid.

Denna märkliga ordning 1614 kan kanske ses som ett försök att gå förbi
knäredsfördragets bestämmelser om tullfrihet i handeln mellan Sverige och
Danmark.9Ingen dansk monark kunde ju förhindra att den svenska kronan
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krävde tull av sina undersåtar. Tullkostnaderna togs p så sätt ut bakvägen av
danskarna, genom högre priser. Man kan dock inte utesluta att tanken också
kan ha varit att ställa handeisvillkoren i Sverige i en förmånligare dager i
utlandet, hur märkligt det än kan framstå för en modern betraktare.

Företeelsen uppmärksammades i Danmark, bl a genom den danske agen
ten Peder Galts försorg. 1 en av sina depescher 1622 låter han meddela
följande: “Ingen vare sig tysk eller dansk giver här någon tull utan för fritt ut
vad de vill, på det villkoret, att de anger av vem de har köpt varorna. Deras
namn antecknas på tullhoden, och de, som sålt haver, kräver sedan tullnären
tullen . . . vilket jag själv har observerat.”1Gaits depesch är intressant såtill
vida att man svårligen kan påvisa någon harm från dennes sida över att man
på detta sätt lurade danska undersåtar.

Kostnaden på varukorgen 1614 stiger för såväl utländska som svenska
köpmän till 202 daler.

Den tredje februari 1615 utkom den tullordning som kom att gälla under
hela den period då de svenska tullarna var utarrenderade till privatpersoner
1622_1634.2 De ledande principerna är i stort sett desamma som i föregåen
de års tullordning, men differentieringen återinförs nu, men är inte längre
lika betydande som under tidigare år.3 Lägsta och högsta tullavgift för varu
korgen är nu 107 respektive 123 daler.

Nästa tullordning utkommer alltså några år efter det att tullarna dragits
tillbaka till kronan, i samband med att ansvaret för dem lades på Peter
Spiering, med vilken vi snart ska stifta närmare bekantskap.4Tullen sätts nu
förvånansvärt lågt. Differentieringen bibehålls, men inte på alla varor —

koppar och mässing betalas lika av alla. Någon tull i uppstäderna nämns inte.
men en resolution tre år senare visar att en järntull varit i kraft i uppstäder
na.5 Denna järntull infördes 1635 och utgick då med 24 öre eller 1/2 riksdaler
per skeppund järn.6 1 praktiken innebar den en förhöjning av den tull som
inrättades i uppstäderna redan 1613.

11637 års tullordning slopas växeln helt, och de i taxan fastställda belop
pen på varorna skulle betalas i riksdaler. Varukorgen belastades nu med en
tull på 40 respektive 44 daler, dvs en avgift som inte varit lägre sedan Karl
IX:s tidigare regeringsär.7

1638 utkom två nya tullordningar, varav den första inte förändrade export
tullens storlek; den andra däremot kom att innebära en fördubbling av ex
porttullavgiften. Trots detta låg nivån under den som hade gällt under hela
arrendetiden. Differentieringen på koppar och mässing införs nu igen.8

164fl slopas den impopulära tullen i uppstäderna genom en ny tullordning.9
För övrigt blir det mesta vid den förra ordningen, men med en del justering
ar. Tullen på tjära höjs t ex med en tredjedel. Genom att järntullen i uppstä
derna nu tas bort, sänks avgiften för varukorgen. som framgår av figur 8.

1643 faller de sista resterna av Karl IX:s införda och historiskt motiverade
metod att samtidigt med beskattningen av exporten dra in ädelmetall i riket.
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Under Karl IX:s regeringstid höjdes
exporttullarna kraftigt. Karis motive
ringar till de förändringar han gjorde
på tulltaxornas storlek och utform
ning ger en god inblick i tidens reto
riska konster. Foto Svenska Porträtt
arkiver.

Exporttullen kunde nu erläggas med gängse svenskt mynt. Importtullen skul

le dock fortfarande erläggas i guld eller silver.’
1644 utkom en licentordning för metallexporten, som innebar att export av

metaller fördyrades avsevärt. Åtgärden får återigen ses mot bakgrund av en

konflikt med Danmark. Tilläggstullen innebar att kostnaden för varukorgen

ökades med drygt 100 daler. Ordningen utfärdades den 18 oktober, och

skulle gälla till dess sjön slöt sig.2 Satt i relation till 1636—1650 års medelpris

nivä på varorna i korgen, betalades 1645 en femtedel av varukorgens värde i

tull i förmånligaste fallet, i annat fall en fjärdedel. Nivån ligger alltså mycket

nära Karl IX:s kristull 1611.
Licenten som var tänkt att gälla bara någon månad kom dock att gälla

också under hela 1645. Den upphävdes den 8 november detta år samtidigt

som en ny tullordning trädde i kraft.3
1645 års tullordning innebar stora förändringar för beräkningsgrunden av

tullarna, genom att särskilda bestämmelser för monterade skepp nu införs.

Samtidigt slopas nu de främmandes sk tullfrihet, som gällt sedan 1614. Med

monterade skepp avsågs bestyckade handelsfartyg byggda i ek. Tre tullsatser

infördes nu med den inbördes relationen 4:5:6 för både import och export.

Den lägsta tullsatsen var avsedd för skepp som bar — eller var byggda så att

de kunde bära — minst 14 kanoner. Den mellersta tullsatsen avsäg övriga

inländska fartyg och den högsta utländska fartyg. Tanken med bestämmel

serna var att på ett billigt sätt få tillgång till en bestyckad handelsflotta,

samtidigt som inhemsk varvsindustri och seglation uppmuntrades. Enligt

1645 ars ordning spelade det inte längre någon roll vilken nationalitet ägarna

till de tullpliktiga varorna ägde, eftersom kronan nu kommit på att detta
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ledde till ett utbrett fuskande. Det avgörande var fartygens nationalitet. Det
räckte heller inte med att fartygen var byggda inom riket för att åtnjuta de
lägre tul1satserna även befäl och besättning skulle vara svenskar. 1 figur 8 är
de båda ytterligheterna redovisade.

Den undersökta periodens sista tullordning trädde i kraft på våren 1648.
Den enda större skillnaden mot den föregående var att järntullen halverades.
För varukorgens del innebär detta en minskning frän 78 respektive 115 daler,
till 66 respektive 96 daler.

Avslutande kommentar

Ska man försöka att särskilja ett genomgående tema i det undersökta halv-
seklets tuilpolitik, är det mest iögonfallande just avsaknaden av ett sådant.
De utfärdade förordningarna vittnar om en tydlig och omfattande experi
mentlusta. Någon egentlig ekonomisk teoribildning existerade inte under
perioden. Den heterogena föreställningsvärid som samtiden hade kring eko
nomiska frågor, och som eftervärlden döpt till “merkantilism”, framträder
visserligen genom ambitionerna att dra in ädelmetaller i riket, uppmuntra
export av i första hand förädlade råvaror, värnandet av en gentemot alla
nationer positiv handeisbalans etc. Vad som dock framstår som ännu tydliga
re, är att man faktiskt inte i förväg visste vilka följder olika pålagor kunde få
för handeln. Inte heller verkade man kunna bedöma vilka pålagor som var
praktiskt genomförbara i uppbördstekniskt avseende. Ett utslag av detta
visar just den tidigare omtalade “tyska renässansen”, som Kumlien trodde
sig ha spårat, men som egentligen bara var en bokföringsteknisk företeelse
framsprungen ur tulltaxans utformning (s. 59).

Tvingas man etikettera metoderna vid utformandet av den undersökta
periodens tuilpolitik, så kan de gott göra sällskap med metoderna i stadspoli
tiken under benämningen “trial and error”, och inte merkantilism eller nå
gonting annat. Liksom vad gäller stadspolitiken prövade man snart sagt allt
under de femtio åren.

Man kan på goda grunder anta att monarkernas motiveringar och förkla
ringar i samband med införandet av nya regler i utrikeshandeln bara var ett
retoriskt spel för galleriet — rent hårresande exempel skulle här kunna ges,
särskilt från Karl IX:s penna. Ändå kvarstår intrycket att man faktiskt på
allvar sökte efter den alkemiska formel som skulle möjliggöra att avgifter
kunde påföras handeln utan att detta påverkade prisbildning och efterfrågan.
Eftersom detta var dömt att misslyckas, förändrades reglerna i snabb takt.

Det måste många gånger ha varit svårt att bedriva handel i Stockholm med
alla tvära kast i tullpolitiken. Särskilt besvärligt bör det ha varit för de ut
ländska skeppare, som när de löpte in på redden med sina handelsfartyg ofta
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fick obehagliga överraskningar serverade av tullpersonalen. På varen 1606
anlöpte några holländska skepp Stockholms redd. När skepparna pa dessa
fick besked om den växelordning som sedan några månader gällde, vägrade
dc att lägga till vid kajen. De ville först få försäkran om att de slapp Karls
historiskt motiverade transaktion, något som tullnären Lasse Bengtsson
också framförde till kungen. Karl svarade dock att inga undantag skulle
göras.5När holländarna kommit sä långt som de gjort var det inte helt lätt att
bara vända.
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KAPITEL 6

Tullstationerna och tulitjänste
männen

1 det föregående har vi sett på tullarna i staden som institutioner med olika
arbetsuppgifter. 1 detta avsnitt ska vi betrakta de män som var satta att med
de instabila och föränderliga instruktionerna till grund sköta det löpande
arbetet vid de olika tullstationerna. Det är min uppfattning att en sådan
undersökning kan bidra till förståelsen avden förda tulipolitiken, men också
till kunskapen om invånarnas reaktioner på den.

Rikets tullar — en välutnyttjad resurs

Åtskilliga färgstarka citat skulle kunna anföras för att visa vilken viktig eko
nomisk resurs som kronan ansåg att beskattningen av handeln utgjorde.
Tullarna lämnade under säsongen ett kontinuerligt flöde av inkomster som
ansågs mycket värdefullt genom sin lättillgänglighet. Särskilt Karl IX utnytt
jade tullens inkomster mycket intensivt. Riksregistraturet från hans rege
ringstid innehåller en mängd avskrifter av brev som gått ut till rikets tullnärer
med instruktioner om vad de skulle köpa upp av dem som hade förtullat vid
de olika stationerna, eller hur mycket pengar av uppbörden som de skulle
leverera.

Från det tidiga 1620-talet prövades i stor skala metoden att mot en fast
ställd summa arrendera ut rikets tullar. På så sätt fick kronan tillgång till en
bestämd summa pengar, som var enklare att handskas med ur planeringssyn
punkt; därtill slapp man den besvärliga och kostsamma uppbörds- och kon
trollapparaten. Tullförpaktningen var ingen nyhet utan förekom på konti
nenten redan under medeltiden.61 detta kapitel ska vi senare bl a titta närma
re på vilken praktisk skillnad det var mellan kronoförvaltade och förpaktade
tullar.
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Tullarnas ämbetsmän — kronans stötfångare

Genom redogörelsen för lilla båttullen har vi redan stiftat bekantskap med
monarkernas tendens att Iata underlydande bära både ansvar och skuld för
impopulära tullbestämmelser, även om det den gången inte gällde nagon
tullnär (s. 69). Ett liknande fall från Gustav II Adolfs regeringstid visar pa ett
ännu tydligare sätt vilken känslig position de som var satta att föra ut kronans
tuilpolitik hade.

1 februari 1623 hade befallningsmannen pa Vaxholm, tillika arrendator av
lilla tullen, Hans Nilsson Benick, på uppdrag av kronan författat en skrivelse
om den nyligen införda accisen på bryggning, bakning och slakt. Nilsson
hade ocksa utsetts till förvaltare av accisen. Accisordningen fick sinnena på
Stockholms menighet att rinna över. Utanför rådhuset rådde lynchstämning
när den lästs upp. Hans Nilsson tilldelades benämningar som skälm, pölse
hans, sylte- och korvemånglare och brännvinskrämare av den uppretade
folkhopen. Magistraten ställdes inför stora svårigheter när den senare skulle
utpeka de skyldiga ur den uppretade folkmassan.7

Varför gick menigheten sa hårt åt kronans verktyg Hans Nilsson? Ska
upploppet ses med hjälp av den klassiska tesen, att den menighet som uppre
tats av kungens politik bränner fogdeborgar men är monarken trogen? Oro
ligheterna runt Hans Nilsson utgör kulmen på en bana som kan följas nästan
ett decennium tillbaka i tiden. 1 februari 1614 skriver Gustav Adolf till kam
marråden, att Hans Nilsson vid Vaxholm har 1 700 daler att kräva av kronan
för försträckningar i varor som han gjort åt krigsfolket. Hans Nilsson ska nu
enligt brevet få betala sig själv genom att för egen del uppbära allt gods som
förbryts vid Vaxholm.8Detta innebar alltså att kronan överlät indrivandet av
skulden på Hans själv. Ju fler skutor som han lyckades beslå med oegentlig
heter, desto fortare blev skulden betald.

Samma datering som brevet till kammarråden har en befallning till Hans
Nilsson. Befallningen förstärker bilden av Hans Nilssons ömtåliga position.
Här nämns ingenting om skulden, men däremot att Hans Nilsson som en
slags löneförmån ska ges rätten till 1/4 av allt förbrutet gods.9

Hans Nilsson arbetar nu under följande villkor: indrivandet av kronans
skuld beror på hur han lyckas avslöja brott mot handeisbestämmelserna.
Lönen för den tjänst han innehar vid Vaxholm är avhängig samma sak. Ju
mer nitisk han är i sin tjänsteutövning, desto bättre för honom själv. 1614 har
han alltså de bästa förutsättningar att stöta sig med menigheten under det
nära decennium som återstår till det som i tänkebokens marginal kom att
betecknas som “uppror och myteri på rådhuset”.

De som vid tullstationerna kontrollerade att handel och transporter skedde
enligt lagens föreskrifter, hamnade säkerligen många gånger i situationer,
där det var en tolkningsfråga om de tullpliktiga bröt mot bestämmelserna
eller inte. Eller för att uttrycka det med den köpsvens ord, vilken hade
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ertappats av brokikarna med fyra fjärdingar strömming som höll för litet
mått, och därför ställts inför kämnärsrätten: “Ville 1 sa rannsaka. så är icke
var tredje tunna rätt”.’ Det fanns alltså utrymme för Hans Nilsson att själv
bestämma i vilken takt skulder och lön skulle flyta in.

Den uppretade menigheten försökte några månader efter upploppet 1623
komma åt Hans Nilsson på ett annat sätt. En viss Hans Stru gick då upp inför
kämnärsrätten och sade sig inte få någon frid för Hans Nilsson, därför att
denne hela tiden ligger på honom om att, mot vissa fördelar i den egna
handeln, tjäna denne vid Vaxholm genom att “uppköpa allt gods som inkom-
mer och sedan föryttra det till de främmande igen uppå Hans Nilssons väg
nar.” En Frans Borch berättar en liknande historia; till denne hade Hans
Nilsson sagt att “han hade gärna en god karl... som ... kunde tjäna honom
vid Vaxholm, till att uppköpa tjära, smör, tran och annat vad som honom
bäst tjänar.” En tredje person säger sig ha blivit erbjuden en årlig lön av 100
daler av Hans Nilsson för att bedriva handel åt denne. Som rörelsekapital
skulle han få 3 000 daler i reda pengar och 2 000 daler i gods.2

Man försökte alltså visa att Hans Nilsson missbrukade sin position genom
att bedriva olaglig handel. Den gillrade fällan slog antagligen aldrig igen runt
den hårt uppvaktade befallningshavaren. Om det var en sammansvärjning,
eller om anklagelserna ägde verklighetsbakgrund kan inte avgöras i det här
speciella fallet. Hur som helst blir Hans Nilssons situation allt mer ohållbar.
Gabriel Gustavsson Oxenstierna tar upp fallet med rikskanslern i ett brev.
Han föreslår där att Hans Nilsson ersätts av någon annan som accisförvalta
re, eftersom “allt vad som sker, både med straffande (och annat) bliver...
honom tillmätt. Och är till (att) befrukta, att han (på) en gång kommer uti
misshugg, när myckenhet av folket... (kommer hit.)” Det sista syftar på alla
som återvänder till staden efter att ha flytt ut på landet för pesten som då
hemsökte staden. Gabriel Gustavsson föreslår istället tillsyningsmannen över
handelsordinantian Herman Hansson till posten, annars, avslutas brevet,
“blir Hans Nilsson visst orsak till ett stort larm uti denna stad, och då önska
de jag mig fast hellre hädan än här.”3

Hans Nilssons öde blir en spark snett uppåt. 1624 väljs han till borgmästa
re, en post som han innehar tills han p g a ålderdomssvaghet avgår 1636. Som
borgmästare hann han med att invecklas i omfattande och ljusskygga fastig
hets- och tomtaffärer, men det är en annan historia..

Tullnärernas missbruk av sin ställning

Även om anklagelserna mot Hans Nilsson andas en hel del hämndmotiv, så
rör de ett reellt problem, nämligen ohederliga tullnärer.

Tullnärerna hade en maktposition som det var lätt att missbruka. Åtskilli
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ga exempel finns där så var fallet, särskilt under den period på 1620- och 30-
talen när de flesta tullar var utarrenderade. Liksom i Hans Nilssons fall, hade
de personer som arrenderade tullarna ett egenintresse av att uppbörden
sköttes så nitiskt som möjligt. Denna nit gick många gånger väl långt: 1624
klagar t ex stadens fiskare på arrendatorerna av lilla tullen, att de två gånger
har måst betala tull för sin fångst.5 Stadens fiskare var de som ägde rätt att
bedriva fiske i de närliggande vattnen runt staden. Dessa tyckte att det var
väl magstarkt att behöva tulla varje gång de landade sina fångster i staden.

Samma tema återfinns i ett besvär från 1631. Tullnären i Gamlakarleby
hade dragit runt från gård till gård i Pyhäjoki socken och, för att verkligen
förekomma smuggling, uppburit lilla tullen av alla varor som funnits på lager
i socknen. När bönderna därefter kom till marknaden i Salo för att sälja sina
redan förtullade varor, tvingades de betala tull en gång till. 6

Bland allmogen rådde ett utbrett missnöje, riktat mot arrendatorernas
missbruk av sin ställning. Befolkningen i och kring Karlstad belyser konflikt-
ämnet när de 1638 klagar över den lilla tullen, som verkar ha varit en av
orsakerna till de oroligheter i Värmland som Gabriel Gustavsson Oxen
stierna nu undersöker. Man säger sig gärna vilja erlägga lilla tullen, men i så
fall till svenska män som är kronans tjänare; dessa skall inte ha någon del av
sådant som tas i beslag, något som man menar förorsakar tullnärerna att göra
orätt.7 Gabriel Gustavsson sammanfattar i ett brev till rikskanslern några
dagar senare sin syn på förpaktningssystemet: “Arrendatorer är landet skad
liga och städernas ruin.”8
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Pa ett annat omrade rådde det ingen skillnad mellan tullnärer som ägde
tullarrende och de som var kronotjänare, nämligen da det gällde att bedriva
en sådan handel som Hans Nilsson anklagades för 1623. Tullnären ägde
utomordentliga möjligheter att bedriva egen handel. Han kunde köpa och
sälja varor tidigare än någon annan och låta sig själv iklädas rollen som
mellanhand mellan de främmande och allmogen. Ett flertal sådana fall finns
bevarade åt eftervärlden från perioden, men de liknar samtliga Hans Nils
sons fall och tillför därför inte undersökningen någonting nytt.
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KAPITEL 7

Smugglingen

Varuhandelns uppdelning mellan rikets städer och mellan städer och allmoge
var noga reglerad i lag. Samma sak gällde de utländska köpmännens segla
tionsrättigheter. På ett lägre och mer praktiskt plan, där t ex köpmannen och
bonden möttes för köp och försäljning på en av lagen och handelsordningar
godkänd plats, vidtog andra regeluppsättningar. Varje moment av handeln
var reglerat, från det att en vara nådde staden, till det att den bytte ägare för
att sedan eventuellt åter lämna staden. Dessa moment innebar genomgående
kontroller och utgifter för de inblandade. Men det fanns sätt att undgå dessa
utgifter genom olika “praktiker”. Myndigheterna var hela tiden mycket med
vetna om att undersåtarna, bara de gavs tillfälle, smet undan från sina skyl
digheter, och försökte därför efter bästa förmåga förebygga detta. Förutsätt
ningarna för att komma till rätta med smugglingen var annorlunda vid 1600
talets början än mot dess mitt. Syftena med detta avsnitt är dels att se vilka
möjligheter som fanns att bedriva handel utanför lagens ramar, dels undersö
ka kronans motmedel och hur dessa förändrades under perioden. Slutligen
ska ett försök göras att utvärdera smugglingens och andra olagligheters kon
sekvenser för källmaterialets användbarhet.

Källkritiska problem

Låt oss börja med att slå fast de stora problem som hänger samman med att
undersöka brott begångna för över tre sekler sedan. Antalet smugglare tagna
på bar gärning är mycket lätt räknade — några har vii viss mån redan stött på
i de skeppare som så snabbt löpte ut ur staden att de slapp undan tolagen. 1
övrigt har jag endast råkat på ett fåtal fall där regelrätt smuggling avslöjats
och heivrats. Ett typiskt fall av smuggling härrör från 1607. Ett kopparstycke,
möjligen stulet, fördes nattetid till Stockholm, där förövaren utan att tulla
eller väga det förde det till sin bod. Därifrån hade han sålt det, och nattetid
låtit föra kopparen in i köparens skepp.9
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Antalet i källmaterialet påträffade smugglare är lagt. däremot räcker un
derlaget för att dra slutsatsen att smugglingen var betydligt mer omfattande
än vad antalet ertappade smugglare vill påskina. Hur kan då detta hävdas?
Om antalet päkomna smugglingsförsök är lågt. så är kronans bekymmer med
att få bukt med smugglingen, eller “underslevet” i tullarna, som man gärna
sade, desto större. Givetvis är denna omsorg från kronans sida i sig inte
tillräcklig för att dra nagra slutsatser om smugglingens omfattning. men till
sammans med bedömningar av hur mycket som stod att vinna, hur mycket
som riskerades och svårigheterna med att olagligt och utan avgift föra gods
förbi tullstationernas personal, så kan vissa slutsatser dras.

Förordningarnas och plakatens utgjutelser över dem som genom smugg
ling försökte försnilla kronans inkomster kommer här att användas forma
tivt. Det betyder att de åtgärder som kronan vidtog, ofta till höga kostnader,
ses som mått och steg för att komma åt problem som var reella, och att de har
en hel del att berätta om de verkliga förhållanden som rådde. Konsekvensen
av detta blir att det material som berättar om kronans åtgärder mot smugg
ling, också i betydande utsträckning ger upplysningar om de smugglingsme
toder som användes.

Olika smugglingsmetoder

Stockholms skärgård erbjöd, då liksom nu, stora möjligheter att i lä för vind
och sjö ankra upp i otaliga vikar och vid lika talrika öar. Dessa ankringsplat
ser gav inte bara skydd mot otjänlig väderlek, utan också mot kronans tull-
personal.

Kronan kunde bedras på sina tullinkomster på åtskilliga sätt genom att
affärstransaktionerna lades utanför stadens område. Lasten kunde lossas i
skärgården för att landvägen föras till staden, eller också kunde mer eller
mindre spontana marknader uppstå i de av kronan benämnda “olagliga ham
narna”. 1 båda fallen var möjligheterna att slippa betala tull goda. Karl IX
anmärker i ett öppet brev att de flesta främmande skepp som anlöper staden
har så litet last med sig att de utan tvivel har lättat den åtskilligt ute i
skärgården. Från dessa lossningsplatser har lasten förts över land eller i små
båtar in i staden. Karl vill med sitt brev förbjuda de främmande att stiga ur
skeppen förrän de når bryggan i staden, vid lastens och skeppets förlust.’ Ten
fullmakt för en tänkt tulijakt vid Älvsnabben (varom mer senare), utvecklar
Karl sin syn på denna typ av bedrägeri ytterligare. Han menar här att de
främmande skeppen, så fort de kommer in i svenska skären, låter skicka bud
till stockholmsborgarna om vad för gods som finns ombord. Borgarna fr
anmäla sitt intresse, och på grundval av detta gör skepparen upp en ny
skeppsrulla, efter vilken man sedan erlägger tull. Den rätta rullan som upp
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rättats på avgängsorten visas aldrig upp.2 Genom denna tidiga form av post
orderliknande affärer kunde kronan undandras sina välbehövliga inkomster.

Om lasten fördes ombord på mindre båtar för att i dessa föras till staden,
var det antagligen mycket svårt att föra smuggling i bevis. 1 ett fall, från 1613,
betalades importtull i stora sjötullen för en båt “från skären”, vars moderfar
tyg uppges ha fortsatt till Hudiksvall.3Det är omöjligt att avgöra om det
funnits olagliga avsikter med denna operation, men helt otroligt verkar det
inte. Det är lika omöjligt att säga hur många mindre båtar som slank igenom
det grovmaskiga kontrollnätet utan att upptäckas. Exemplen är hämtade från
den undersökta periodens tidigare del, men ett förbudsplakat från 1650 visar
på problemets tidlöshet. Det man vill förbjuda är precis samma slags miss
bruk som under Karl IX:s tid, nämligen att last förs över på mindre båtar,
eller över land till “en och annan ort”. Här utpekas skärgårdsbönderna i
såväl de finska som de svenska skären för att de låter sina tjänster tas i
anspråk i denna skumraskhandel “för en ringa båtnad och pennings skull”.4

Hur kunde då de mindre båtarna slinka Vaxholm förbi utan upptäckt? 1 ett
“mandat för inländske såväl som främmande att inte löpa Vaxholm förbi”
heter det att det av ålder varit förbjudet att segla in till Stockholm genom
någon annan led än Vaxholm. Ändå har det kommit till K mt:s kännedom att
det nyligen funnits de som dristat sig att bryta mot detta. Dessa har gått från
Dalarö genom Baggensstäket. Ertappade hotas på vanligt sätt med att utan
all nåd förlora skepp och last.5 Det var alltså den smala leden Baggensstäket
Skurusundet som ledde förbi eventuella kontroller i Vaxholm. För mindre
farkoster är leden än idag farbar tack vare den kanal, som p g a landhöjning
en har måst grävas.

De olagliga hamnarna verkar ha varit ett lika stort problem för kronan som
omlastningarna i skärgården. Farlederna för de söderifrån kommande ut
ländska fartygen och de norrifrån kommande inrikes skutorna skar varandra

i Trälhavet och västra Saxarfjärden, endast några få sjömil norr om Vax
holm. Båda flottornas mål var till stor del att med varandra — men med
stockholmsborgare som mellanhänder — byta varor. Genom att träffas utan
för staden undgick man för det första tullkostnaderna, men också de fördy
rande mellanhänderna.

Även stadens egna invånare tycktes finna det mödan värt att möta bonde
seglarna utanför brokikarnas synfält. Stockholmsborgarna vände sig den 9
november 1602 med ett besvär till hertig Karl, där man ondgjorde sig över
det “olagliga mångleriet” i och utanför staden. De största bovarna i denna
affärsverksamhet uppgavs kronans tjänare och ‘rnen hop löst parti” vara.

Dessa gick de seglande bönderna till mötes innan dessa kom till bryggan med
sina varor, några en halvmil, andra längre. De varor som på sådant vis köpts

upp av bönderna, fördes sedan till staden och såldes dyrt; enligt de uppbragta
— och kanhända något överdrivande borgarna — ibland mer än dubbelt så
dyrt.
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Ved verkar ha varit en handelsvara som de utländska köpmännen med
fördel ansåg att de kunde köpa av allmogen i skärgarden. En holländsk
skeppare hade enligt tänkeboken 1624 köpt upp en “hop” ved i skären som
han begärde att få skeppa ut. Om han utan vidare bekände tilltaget eller blev
ertappad framgår inte. Han fick till besked att han inte tilläts “inskeppa”
(lasta) mer ved än vad som behövdes till kokning på skeppet.7

1640 tilläts såväl främmande som inrikes farkoster att. i den man de inte
kunnat få full last i staden, lasta in ved och trävirke i skärgarden. Tillåtelsen
ges med förbehållet att de i förväg måste meddela tullnären att de ämnar
stanna till på vägen ut för att lasta in trävarorna och betala tull för godset.5
Den här friheten kan tolkas på åtminstone två sätt. Dels kan man notera att
det endast är trävaror som tillåts lastas i skären. 1 ett tidigare avsnitt har vi
sett hur man från kronans sida inte varit omöjlig, när det gällt att ge norr
landsstäderna tillåtelse att segla utrikes med trälast, därför att denna näring
ansags eftersatt av stadsborgarna. Att tillåta fartygen att lasta trävaror i
skärgården ansågs av kronan antagligen inte stötande vare sig gentemot han
delsordningar eller huvudstadens privilegier — så länge det stannade vid
detta och tull betalades.

Ett annat tolkningssätt, som på intet sätt är motstridigt mot det föregaen
de, är att kronan insåg svårigheten att kontrollera den handel som bedrevs i
skärgården, och därför ansåg det vara bättre att vädja till skepparnas ärlighet
för att genom denna pragmatiska inställning få in mer pengar än inga alls av
skärgårdskommersen.

Ett mer ohlygt sätt att smuggla uppvisade 1625 de sju holländska fartyg,
som trots utförselförbud på spannmål lyckades skeppa ut stora mängder från
Stockholm. Den efterföljande utredningen i rådstugan avslöjar en fräck ope
ration som sysselsatt åtskilliga av stadens invånare, hög som låg. Saitmätarna
hade hos borgerskapet mätt upp hundratals tunnor spannmål som sedan
lastades ombord på de holländska fartygen. Åkarna hade bidragit till härvan
genom att föra “otalig spannmål” till skeppen; bl a sägs att hela skutlaster
hade förts genom strömmen och ut till skeppen. Mycket av spannmålen hade
lastats i utan att först ha mätts upp, vilket redan i sig var ett allvarligt brott.
Fallet är mycket komplicerat och i vissa stycken svårt att följa, men ett av
fartygen lyckades man uppenbarligen stoppa. Det fördes i arrest till skepps
gården — kronans kombinerade varvs- och örlogsanläggning — varefter skep
paren Tidman Pettersson ställdes inför rätta. Av de 2 400 tunnor som Tid-
man försökt föra ut hade endast 1100 tunnor ägt utförseltillstånd och blivit
ansagda på tullen. Hur förhållandet var på de övriga fartygen nämns inte.
Saken avdömdes så att de holländska befraktarna alades att ställa borgen för
skeppet och godset, varefter de tilläts avresa fritt. Detta gjorde de emellertid
inte, istället försålde de den beslagtagna spannmålen en halv daler billigare
per tunna än vad de köpt den för.9

Två saker förtjänar i det här fallet extra uppmärksamhet. För det första att
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operationen pagatt fullt synlig och inom gott räckhåll för såväl kronans som

stadens tuilpersonal. För det andra att det inte var tal om att beslagta skepp

och last. Skepparen tilläts visserligen inte att lämna staden med lasten, men

väl att sälja ut den.
Lat OSS först se på operationens oblyga uppläggning. Att säga att den var

fullt synlig för alla och envar är bara delvis sant om man betänker det gamla

talesättet “att inte se skogen för alla träd”, Om vi ser på hur många fartyg

som under ett ar anlöpte stadens hamn, faller saken nämligen i ett annat ljus.

Aret innan, 1624, besökte enligt det bevarade källmaterialet drygt 8 500

sjöfarande staden, och detta enbart enligt en tullstations uppgifter. De besö

kande fördelade sig på flera tusen farkoster av olika storlek. Till denna siffra

ska läggas ett par hundra utländska fartyg. Aktiviteten och trängseln i hamn

bassängen måste stundtals ha varit enorm, inte minst på hösten, då detta fall

inträffade, när lottorna med fisk från de östra och norra omlanden mötte de

med spannmål från väster. Att brokikare och tuliknektar under dessa om

ständigheter ibland inte hann med att notera allt som försiggick är inte att

undra över.
Vad gäller straffet som den ertappade skepparen tilldelades eller, snarare,

inte tilldelades. erinrar vi oss vad som tidigare sagts i avsnittet om köpmän

nens handelsvillkor: Det var lätt att säga att man skulle beslagta ett utländskt

skepp, men svårare att göra det — om man inte var beredd att ta konsekven

serna i form av uteblivna besök av utländska handelsfartyg och/eller an

strängda utrikespolitiska relationer med de beslagtagna skeppens regeringar.

Även om man inte lyckades undvika kontakt med kronans och stadens

tuilpersonal, fanns det fortfarande möjligheter att minska utgifterna genom

att felaktigt ange lastens innehåll eller genom att inte ange delar av den alls.

Detta förfaringssätt innebar dock större risker eftersom tullmyndigheterna

dä ägde rätt att beslagta det “oansagda” godset, något som man från kronans

sida inte behövde dra sig lika mycket för som när det gällde hela fartyg med

deras laster. Under hela den undersökta perioden tycks metoden att ange

felaktigt innehåll i lasten varit tillämpad. Om en skeppare angav strömming

för tunnor som innehöll lax, eller osmundsjärn för tunnor med koppar, fanns

naturligtvis en slant att spara — om tilltaget nu inte upptäcktes. Denna otur

hade t ex Melker Kanngjutare, som enligt en saköreslängd (böteslängd) efter

1604 års införsellängd i stora sjötullen “hade inslaget i några järnfat n(ämli

gen)... plåtekoppar — 4 skp 9 1/2 lp”. Partiet, som var värt 179 daler,

beslagtogs uppenbarligen.’
En liten föreställning om myllret av tätt packade varor i de stora fartyg som

fran kontinenten anlöpte huvudstaden, fick vi genom det handelsfartyg som

från Göteborg kom in och klarerade för tolagskammaren 1643 (s. 89). Själv

fallet kunde det i de flesta fall — då som nu — inte bli fråga om annat än

stickprovskontroller av besökarna från tullen. 1 en tullordning av 1668 venti

leras de problem detta kunde medföra: “Efter som ett stort underslev i så
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måtto förövas att det finaste och dyrbaraste av styckegods insvepes i små
packar och kastas löst i skeppet på ovanligt rum (plats) ibland grove varor.
varest det lätteligen kan undandöljas och hemligen uttagas,...” 2 Med detta
citat har vi visserligen lämnat tidsramen för denna undersökning med ett par
decennier, men möjligheterna att förfara på det beskrivna sättet bör ha varit
minst lika goda under seklets första hälft.

Kronans motmedel

De olika smugglingsmetoder som utnyttjades under perioden präglas av en
stor stabilitet; det är ungefär samma förfaringssätt som möter i början av den
undersökta perioden som i slutet. Detsamma kan inte sägas om de motmedel
som kronan satte in. Under det halvsekel som undersöks förändrades kro
nans kontrollapparat från grunden.

Kronans strategi mot smugglingen liknar i mycket en militär försvarspian.
Det gällde att möta fienden/smugglaren så långt bort från hans mål, i det här
fallet Stockholm, som möjligt.

Karl IX var även på detta område förelöpare för de åtgärder som några
decennier efter hans död skulle komma att bli gällande rutiner inom tullvä
sendet. 1 en fullmakt från februari 1604 förses Staffan Merkelsson med de
instruktioner som ska gälla under hans tjänstgöring som fogde på Vaxholm.
Han ska enligt denna kontrollera seglationen till och från Stockholm, både

Till holländaren Peter Spiering sattes
stort hopp då det gällde reformering-
en av det svenska tullväsendet kring
1630-talets mitt. Han hade tidigare
med stor framgång fungerat som Ii
centförvaltare i Preussen. Foto Svens
ka Porträttarkivet.
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inländska och främmande farkoster. De som kommer in ska förete bevis på
varifrån de kommer. För den som går ut ska han kontrollera stäthallarens

pass. Han ska vidare kontrollera vad gods de för ut. sa att de inte för ut

sådant som är förbjudeL Finner han något gods som antingen inte är förtullat

eller är förbjudet. ska han skicka skeppet tillbaka till staden och ge stathälla

ren där besked. Varje lördag ska han vidare bege sig in till staden och
rapportera hur många skepp som gått ut och in.3

Redan efter ett par månader framgick det att Karl inte hade tänkt stanna
vid denna, redan den ganska avancerade, kontrollrutin vid Vaxholm. Nu

uppsätts en fullmakt, där det anges att ett skepp ska ligga vid Älvsnabben

från islossning till isläggning för att bevaka de främmande fartygen. Anled
ningen till detta är de främmandes benägenhet att ta kontakt med stock
holmsborgarna för att sedan rätta skeppshandlingarna efter deras behov,

som framgick i det föregående avsnittet.4
Tullj akten vid Älvsnabben stannade av allt att döma på pappret. Det

gjorde däremot inte Vaxholms funktion som framskjuten kontrollstation.
Karl 1X:s initiativ 1604 kan ses som det första mer organiserade steget mot en
utskjuten tullbevakning utanför huvudstaden i syfte att stävja smugglingen.

Att den befullmäktigade fogden Staffan Merkelssons ämbete fördes vidare

har vi redan sett då vi följde den impopuläre Hans Nilssons öde i samband

med upploppet utanför rådstugan 1623. Den fullmakt som Hans Nilsson

utrustades med 1614 inför sin tjänstgöring på Vaxholm liknar i stora delar

Staffan Merkelssons tio år tidigare. Här anges dock att en våg och pyndare

skulle införskaffas för att underlätta kontrollen av lasterna.5
Under våren 1620 trappas kampen mot smugglarna upp ytterligare vid

Vaxholm. 1 de tidigare instruktionerna fungerade fästningen enbart som en
kontrollstation för last och skeppshandlingar. Nu börjar man också ta upp

tullen där. Den 12/4 1620 utställer kammaren en fullmakt för Peder Anders

son (Giers) såsom tullnär i Vaxholm, där den inländska tullen ska uppbäras

“för det undersläps skull, som plägar ske emellan staden och vaxholmen”.

Han ska ha uppsikt med båtar från Finland, Nyland, Åland och Norrland.
Båtar med färsk fisk ska dock tillåtas att tulla vid Stockholm6,vilket indike

rar att tuliproceduren ibland tog lång tid i anspråk. En vecka senare medde
lar kammaren i ett brev till tullnären vid slottstullen i Stockholm, Lars

Bengtsson, att eftersom “lilla tullen” (så kallade man ibland slottstullen)

flyttats till Vaxholm, ska han inte längre uppbära den i Stockholm.7
När lilla tullen inrättades 1622 flyttades uppbördsplatsen för inrikestullen

återigen in till staden, denna gång till Blockhusudden. Genom att staden
utrustades med ett tullstaket, ansåg man tydligen att möjligheterna att lasta
av innanför Vaxholm för att landvägen föra varorna in till staden försvunnit
eller minskat. Denna bedömning var säkert riktig, i den mån tullstängslet var
helt och kunde bevakas. Det ovan relaterade förbudsplakatet från 1650
(s. 111) visar dock att problemet trots staketet inte försvunnit. Även om det
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var svarare att ta sig in till staden med varupartier. fanns många av de
österifrån anländande skutornas kunder i skärgårdarna utanför de tullstatio
ner som omgav huvudstaden.

Den kontroll av utrikestrafiken som inrättades av Karl IX i Vaxholm kom
under hela återstoden av den undersökta perioden att finnas kvar, även om
formerna och omfattningen varierade kraftigt. Efter 1636 kom dock Vax-
holms roll som tullstation i bakgrunden genom inrättandet av tullen i Dalarö.

Tiden under vilken rikets tullar var utarrenderade betraktades av samtiden
som en nedgångsperiod för tullväsendet. Vi har tidigare sett exempel på de
missförhållanden som arrendena medförde. Under 1630-talets första hälft
inleddes arbetet med att återföra tullarna under kronan, samtidigt som rikt
linjerna för en allmän reformering av tullväsendet drogs upp. Redan 1634,
samma år som arrendena löpte ut, avsåg man att genomföra de nödvändiga
reformerna, men saken sköts upp ytterligare ett par år.8 Rikskanslern skrev
under våren 1636 ett förmanande memorial till riksrådet där han framhöll
vikten av att skynda långsamt; tullarna var höga nog som de var. Problemet
var hur de skulle administreras och skötas. Punkten i mernonalet avslutas
med att detta påpekande bara var en påminnelse om att inte några “otidiga
kontrakt” återigen skulle ingås.9

Den man med så stort tålamod inväntade för tullväsendets reformering var
Peter Spiering. Denne var en holländsk storköpman som under 1610-talet
kommit i kontakt med den svenska kronan och 1626 börjat sin karriär inom
det svenska tullväsendet som licentförvaltare i Danzig.’ Särskilt stora synes
förväntningarna ha varit hos riksdrotsen Gabriel Gustavsson Oxenstierna.
Med sin dokumenterat negativa syn på arrendesystemet anförtror han detta
år brodern Axel sina nästan barnsliga förväntningar på Spierings ankomst
och övertagande av tullarna; “Vi vänta efter Spiering med längtan för våra
tullars skull, dem vi inte kunna bringa i något esse utan hans inrådande.”
Ändå uppger han att regeringen på eget bevåg har uppfört tullhuset vid
Dalarö för att där åtminstone kunna visitera skeppen innan “de löpa till
städerna” 2

Förväntningarna saknade dock inte grund. Enligt Wendt kännetecknades
det svenska licentväsendet i Preussen och i besittningarna pa andra sidan
Östersjön av “för en den tiden sällsynt, kanske enastående effektivitet, den
kan också sägaswarit anmärkningsvärt billig.”3Mannen bakom licentförvalt
ningens organisation, Peter Spiering, var just densamme som 1636 övertog
förvaltningen av den svenska tulladministrationen.

Visiteringen av utrikestrafiken vid Vaxholm upphörde av allt att döma i
och med Dalarös inrättande, även om kontroller av skeppshandlingarna fort
farande utfördes vid kastellet. De fartyg som anlände till huvudstaden från
Baltikum tilläts dock fortfarande visitation vid Vaxholm, eftersom det hade
inneburit en betydande omväg att segla söderut mot Dalarö från deras gamla
inloppsled vid Sandhamn.3För det tullarbete som fortfarande skulle utföras
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vid Vaxholm avlönades en skrivare och två besökare, medan det i Sandhamn

räckte med en “observant”.5
Utöver atgärderna som syftade till att Iata de inkommande varorna “slus

sa” in i staden genom utskjutna kontrollstationer. sattes fran 1640 också en

tuiljakt i tjänst i Stockholms skärgård för att avvärja de tullförsnillande akti

viteter som där utspann sig.6
En förändring som är svårare att spåra konsekvenserna av, men som ändå

bör ha varit av stor betydelse, är den allmänna uppstramning av tullväsendet

som reformerna fran 1636 förde med sig. 1 jämförelse med den lätt kaotiska

arrendetiden är skillnaden ytterligt påtaglig, men samma intryck ger en jäm

förelse med tiden före 1622. då kronan uppvisade en nyckfullhet i tullpoliti

ken som knappast kan ha gagnat tulluppbörden, särskilt inte som de ofta

mycket höga tullavgifterna inte bars upp av en organisation som var mäktig

uppgiften att på ett effektivt sätt kontrollera handeln. Rikskanslerns tidigare

relaterade förmaningar till riksrådet våren 1636 belyser detta mycket bra:

kunde inte tullväsendet organiseras och skötas på ett effektivt sätt, var tullav

gifternas storlek inte särskilt intressant. Synsättet avspeglar sig i diagrammet

som visar exporttullens utveckling under 1600-talets första hälft: efter 1636

låg genomsnittsnivån på exporttullen lägre än vad den någonsin gjort under

det föregående kvartsseklet. Istället för den tidigare tullpolitiken, särskilt

den under Karl IX, som till stor del gick ut på att höja tullen till mycket höga

nivåer utan egentlig organisatorisk täckning. valde man efter 1636 vägen att

anta en lägre nivå, men med en tullorganisation som ägde större förmåga att

driva in uppbörden.

Smugglingens förändrade förutsättningar

Tre tydligt urskiljbara stadier vad gäller möjligheter till varusmuggling till

och från huvudstaden framträder under perioden:

• 1600—1622.
Under denna period framstår möjligheterna som mycket goda p g a kro

nans bristfälliga kontrollapparat. De tidvis mycket höga tullsatserna på

utrikeshandeln bör samtidigt ha varit både en sporre till uppfinningsrike

dom och en motivationskälla för smugglarna.

• 1622—1636.
Smuggling in i och ut ur staden bör ha försvårats jämfört med föregående

period med tanke på de förbättrade möjligheter till kontroll som lilla

tullens införande innebar. Mycket tyder dock pa att arrendatorerna i riket

överlag inte var kontrolluppgiften mäktiga. Deras ofta återkommande

missbruk av arrendet ledde till svåra motsättningar till de tullpliktiga, som
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inte bör ha varit svrövertalade att försöka gå tullportarna förbi. Det är
dock möjligt att stockholmsarrendet sköttes bättre än motsvarande vid
marknaderna och småstäderna i riket, men det är svårt att avgöra utifrån
den undersökning som här har genomförts.

• 1636—1650.
Tulladministrationen centraliserades och stramades upp. Fartygen i utrikes-
trafik fick passera två kontrollstationer på vägen in och ut från staden. där
emellan kunde en tulij akt bevaka eventuella olagliga förehavanden. Stadens
tullstaket bör ha försvårat inte bara smuggling av varor i inrikeshandeln. utan
också av varor anländande från utlandet som undgått visitationen vid Dalarö
och kontrollen av skeppshandlingarna vid Vaxholm. Förutsättningarna för
smuggling bör ha försämrats. Man ska dock inte låta sig bländas av 1630-
talets stora tullreformer till att tro att smugglingen upphört. Stockholms
hamn tog årligen emot tusentals besökande farkoster av olika storlekar. Mot
denna armada ska ställas den fältpersonal som tullen förfogade över. 1638
var sammanlagt endast 20 personer sysselsatta med att övervaka handeln på
stationerna vid Dalarö, Sandhamn, Vaxholm och Stockholm. 1649 hade an
talet visserligen vuxit till 48, men även den siffran framstår som tämligen
blygsam i förhållande till de anländandes antal.7 Väl inne i hamnbassängen
bör goda möjligheter till skumraskaffärer ha funnits bland de jäktade tullbe
tj änte rna.

Källkritiska konsekvenser

Låt oss nu återkoppla till vad som tidigare sagts om tullängdernas källvärde.
Ovanstående resonemang om smugglingens förändrade förutsättningar un
der perioden får främst konsekvenser för stora sjötullens och tolagens mate
rial, eftersom det är utifrån dessa som bilden av utrikeshandelns utveckling
ska tecknas. Som senare kommer att framgå äger också stora sjötullens
längder jämte de i många stycken bristfälliga längderna efter slottstullen
betydelse för att kunna beskriva regionalhandelns utveckling.

Den glädje man tidigare kunde känna över att i längderna efter stora
sjötullen fram till 1622 förfoga över ett förhållandevis heltäckande material,
avtar nu en smula. För tolagens del kunde det konstateras att det avkortade
godset endast bristfälligt, eller inte alls, upptecknades i längderna. Vi kan på
goda grunder anta att också materialet efter stora sjötullen lider av samma
brister, men beroende på en mer eller mindre omfattande smuggling. Hur
omfattande var då smugglingen? Det låter sig omöjligt avgöras. Smugglingen
utgör dock sannolikt en större felkälla än de tullfria avkortningarna i tolagen.
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KAPITEL 8

Kronohandeln

En av de större konsumenterna i residens- och garnisonsstaden Stockholm

var naturligtvis kronan med sina civila och militära grenar. Förutom denna

roll som konsument, var kronan fram till 1620-talets början också själv aktivt

inblandad i handeln. Därefter upphörde varuhusorganisationen och kronans

affärsdrivande verksamhet i samband med att kronans inkomster, däribland

även rikets tullar, utarrenderades.8Detta avsnitt kommer av denna anled

ning att bara röra tiden fram till 1620-talets början.

Vilken omfattning i förhållande till den totala handeln hade då kronans

affärsdrivande verksamhet, och i vilken mån registrerades kronohandeln i

tullängderna? Frågorna kan tyvärr inte ges ett entydigt svar här. Ursprungli

gen var det min avsikt att gå till botten med dessa problem, men svårigheter

na visade sig vara av allt för stor omfattning för att låta ämnet bara utgöra ett

delavsnitt i en avhandling. Kronohandeln under det tidiga 1600-talet får

vänta ytterligare på att bli ordentligt utredd. Med hjälp av några viktigare

varuslag kommer här endast vissa grunddrag att lyftas fram, liksom några av

de svårigheter som ställer sig i vägen för en grundligare undersökning. Kro

nohandeln är naturligtvis av intresse här därför att den utgjorde en del av

varuhandeln i Stockholm. Men ett kanske ännu bättre skäl att undersöka den

är att en eventuell kronohandel förd utanför det ordinarie tullmaterialet kan

utgöra en betydande felkälla vid genomgången av de stora källserierna.

Kronans handel genom tullnärerna

Det är uppenbart att varor som inköptes av tullnären eller någon annan

person för kronans räkning i samband med förtullningen inte belastades med

någon tull. 11610 års handlingsregister vid tullen i Stockholm finns kronans

köp från de inkommande främmande fartygen registrerade.9Registret upp

tar mestadels finare importvaror, som kryddor, viner, konfekt etc. Av leve-
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ranserna Som redovisas omedelbart efter inköpslängden. framgar att varorna
nästan uteslutande gatt till hovförtäringen. En kontroll av importlängden
fran samma ar visar att handlingsregistrets varor inte finns medtagna vare sig
som tullpliktigt eller tullfritt gods.

Särskilt under Karl IX:s tid vid makten var tullnärerna flitigt utnyttjade
som uppköpare av varor till kronan att döma av de talrika notiserna i riksre
gistraturet. Att dessa notiser efter Karls död minskade i antal behöver i och
för sig inte betyda att inköpen vid tullen gjorde detsamma. Istället kan det
vara så att de efterföljande regenterna inte ansåg att kronans uppköp vid
tullarna var av den betydelsen att de genom kungliga brev behövde bekymra
sig om dem. Den gren av tullväsendet som anlitades vid inköp var enligt
notiserna i riksregistraturet nästan uteslutande den stora sjötullen, även om
det vid ett fåtal tillfällen registrerats i tullängderna att också tullnären vid
slottstullen köpt upp en oxe eller två vid kajen under slottet.

Den inköpsvolym som handlingsregistret redovisar är dock inte av den
storleksordningen att den på nagot nämnvärt sätt stör helhetsbilden av den
totala importen. Förklaringen till detta står säkerligen till stor del att finna i
de för den här tiden relativt ovanliga marginalanteckningarna

— “betalt”.
Inköpen kvittades alltså omedelbart med den kroniska bristvaran pengar.

Handel genom varuhuset

Om tullnärens inköp för kronans räkning var av det blygsamma slaget och
dessutom i första hand träffade den handel som i denna undersökning tilldrar
sig ett mindre intresse, importen från utlandet, så var handeln vid varuhuset
av en annan och större betydelse.

Kronans uppbörd och inköp av varor från omlandet samlades fram till 1620
i varuhuset i Stockholm. 1 den mån varuhusets varor var att betrakta som
skattepersedlar som inte såldes vidare, faller de utanför ramen för denna
undersökning. Men kronan agerade också, genom varuhuset, som köpare
och säljare på marknaden i Stockholm. En genomgång av de bevarade räken
skaperna från varuhuset ger en ganska komplex bild av kronans affärsdrivan
de verksamhet. 1607 tycks man ha uppburit och köpt in mer varor än nor
malt, bla 2 018 skeppund stångjärn, 941 skeppund koppar och 77 läster
tjära.1 Vi lämnar tillsvidare metallerna därhän och koncentrerar oss istället
pa tjäran.

20 av de 77 lästerna 1607 uppges ha blivit “upptagna i det rigiska farvatt
net”, vilket betyder att de hade kapats på fientligt område. Ungefär 18 läster
utgjorde gärdestjära, dvs skattetjära, från fogdarna i de olika landskapen
runt Bottenhavet. Återstående 39 läster hade, enligt en separat längd, köpts
in från sex olika personer, fyra från Stockholm och två från Vörå socken i
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Österbotten. Alla dessa inköp har gjorts pa samma dag, den 30 juli, vilket

skulle kunna tyda pa att köpet skett fran lager i staden.

Varför kan man anta att köpet skett ur lager? 39 läster är en ganska

betydande kvantitet tjära, 468 tunnor. Huvuddelen av tjäran tycks ha kom

mit in på hösten, då kommersen och den sjöväga trafiken överhuvudtaget var

som störst i staden. 1615, ett ar då datum angavs någorlunda konsekvent i

slottstullslängden, har endast 27 % av årets totala registrerade tjärimport

(vilken långt ifrån var den samma som den totala importen) från omlandet

kommit in mot slutet av juli.2 Detta bör betyda att det hade ställt sig svårt att

köpa upp hela kvantiteten, 39 läster, vid bryggan mot slutet av juli. Däremot

kan det naturligtvis inte uteslutas.
Varför är detta då så intressant? Kort sagt: gjordes uppköpen vid bryggan i

samband med förtullningen, föll de inköpta varorna utanför tullredovisning

en; köptes tjäran från lager, var tjäran redan förtullad och därmed registre

rad i tullängden. Att på ett säkert sätt avgöra vilket som gäller i detta fall är

omöjligt. Låt oss ta ett exempel: En av tjärförsäljarna var stockholmsborga

ren Jakob Lång. Räknat i tunnor sålde han 93 stycken denna julidag 1607. 1

slottstullängden från samma år. som saknar datumangivelser. finns han regi

strerad för att ha fört in 48 tunnor.3 Året dessförinnan hade han enligt

tullängden hämtat hem sammanlagt 276 tunnor under tre resor tillsammans

med kompanjonen Per Larsson.4Uppgifterna kan tolkas på flera sätt. Kro

nan kan ha köpt in tjäran av Jakob i samband med eller före förtullningen

1607. Han skulle då 1607 egentligen ha fört in 93+48 tunnor till staden, varav

endast 48 registrerats. Kronan kan också ha köpt upp de 93 tunnorna ur

Jakobs eventuella lager bestående av de ännu icke föryttrade tunnorna från

förra året. Kronans uppköpta parti faller då inom Jakobs förtullade tjära

1606. Jakob Långs tämligen stora införsel av tjära under de två åren kan

också antyda att han var en köpman som specialiserat sig på tjärhandel. Han

kan då, utöver den tjära han själv hämtade hem, ha köpt tjära i staden av de

ankommande tjärskutorna. Tjäran finns i det fallet registrerad under sälja

rens namn i slottstullängden. För att ytterligare betona vilket moras detta är,

bör det påpekas att inte några av de ovan återgivna situationerna utesluter

varandra på ett sådant sätt att Jakobs 93 tunnor inte kan ha nått kronan på

samtliga återgivna vägar.
Det enda som finns att falla tillbaka på är att ett svagt indicium pekar på att

kronan köpt ur Jakobs redan förtullade lager, nämligen att endast 27 % av

den tjära som inte redan var förtullad i de nordliga kuststäderna — och

därmed helt osynlig för oss — år 1615 hade nått huvudstaden vid slutet av juli

(vilken var månaden för köpet 1607). Jakob Längs affärer med kronan en

julidag för nästan 400 år sedan levererar ett handfast argument mot det kloka

i att snickra ihop resonemang med hjälp av matematiska modeller när man

fördjupar sig i äldre handelshistoria.
Kronans handel är alltså som något av en joker i det här sammanhanget —

121



en del registrerades som vanligt gods när det vid införseln inte var öronmärkt
at kronan, en del registrerades kanske inte alls om det köptes upp vid bryg
gan vid ankomsten. Av de 77 lästerna tjära, som för övrigt verkar ha varit en
ovanligt stor kvantitet för varuhuset beroende på uppköp och kaperier, var
det endast 39 läster som hade köpts upp. Av dessa 39 läster passerade troli
gen inte alla oregistrerade genom slottstullen.

Till 1608 års inventarium, dvs förteckningen över de varor som fördes
över på nästa års räkenskap, finns endast blygsamma fyra tunnor kvar. 54
läster och 10 tunnor (man räknade oftast med 12 tunnor tjära på lästen)
lastades enligt en post under ‘utgiften” på kungens befallning på ett skepp
destinerat till “Västersjön”, där man får anta att partiet skulle säljas eller
användas till att gälda skulder. 20 läster anges ha gått till att betala köpmans
skulder med.

Kronohandeins storlek

Hur förhåller sig då dessa 77 läster till den totala införseln av tjära till huvud
staden? Något exakt svar går som vanligt inte att ge. Efter vad som i föregå
ende avsnitt sagts om smugglingens och, framförallt, de på andra orter förtul
lade varupartiernas påverkan på slottstullens uppgifter, är det klokast att i
detta sammanhang använda ett annat material. Vi tittar istället på export
längdernas uppgifter. Den tjära som gick till utlandet från Stockholm kan
betraktas som en minimisiffra för den kvantitet som en gång kommit in från
omlandet. Från 1607 finns ingen exporttullängd bevarad, men ett genomsnitt
från åren 1600, 1603 och 1610 visar att storleksordningen på den till Stock
holm införda tjäran var minst 350 läster. Den av kronohandeln disponerade
tjäran 1607 motsvarar runt 20% av den på detta sätt framräknade totala
volymen i Stockholm. Med tanke på att de 350 lästerna är den exporterade
tjäran, som alltså inte inrymmer det som konsumerades i riket samt att de 77
lästerna av allt att döma var en ovanligt stor kvantitet, kanske en mer rättvi
sande uppgift om kronans ungefärliga andel av tjäran i Stockholm ligger runt
10%.

På samma sätt som för kronans tjärhandel har jag försökt följa metallerna.
Lika hastigt kom undersökningen in i en härva av hypotetiska resonemang
som liknade eller överträffade de kring vår vän tjärhandlaren Jakob Lång. Vi
kan här nöja oss med att konstatera att kronans andel av stångjärnet i Stock
holm höll sig nära tjärans. För kopparen hamnar dock motsvarande andel på
nära hälften, dv s kronan kunde genom varuhuset disponera bortemot hälf
ten av all koppar som fördes till Stockholm. Detta kan motivera ett närmare
betraktande av denna vara.
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Kronans kopparhandel

Kopparen tillhörde under hela undersökningsperioden kronans speciella skö
tebarn. Birgitta Odéns undersökning av kronohandeln med koppar under
den tid då denna vara låg under kronans monopol, 1580—1595, visar att den
allra största delen av varuhusets koppar inte köptes upp på marknaden, utan
bars upp direkt vid Kopparberget.5Kopparen 1607 visar sig ha liknade ur
sprung. Nästan all koppar hade tillsänts varuhuset från “den tillförordnade
tullnären” i Västerås. Det är troligt att det rör sig om avradskoppar där
transporten ombesörjts av tullnären. Transaktionen är nämligen registrerad
under rubriceringen “uppbörden”, och inte, som fallet är med tjäran, under
“inköpet”.

Odéns undersökning visar också att exporten av kopparen ombesörjdes av
inhemska och utländska köpmän, inte av kronan själv. Endast en mindre del,
för åren 1575—1589 6%, av kronans koppar stannade inom riket för att
användas till myntning, byggande och kanongjutning.6

Även 1607 användes endast en obetydlig del, dryga 3 skeppund, av kro
nans koppar inom riket, medan den resterande mängden, 938 skeppund
användes, inte till försäljning, utan för att kvitta gamla skulder under rubri
ken “köpmansbetalning”. Att därefter följa denna koppars väg är omöjligt,
eftersom det saknas exporttullängd från 1607. Försök som här har gjorts med
hjälp av parallellt bevarade årgångar från tullen och Varuhus och handling,
leder in på snåriga resonemang: om kopparen inte återfinns betyder det inte
att den måste gått ur riket oregistrerad. Den kan lika gärna ha varit inblan
dad i ytterligare ett eller flera byten innan den skickades utomlands. Gene
rellt kan det dock sägas att rutinen, som vi tidigare sett, att vid stora sjötullen
också redovisa det tullfria och tullnedsatta godset med hjälp av avkortnings
längder, utgör en viss garanti mot att några större partier koppar passerade
rikets gränser oregistrerade.

Kronans varukonsumtion

Från 1619 finns ett överslag bevarat som visar det uppskattade behovet av
varor och pengar vid kronans olika anläggningar i riket.7 Överskriften lyder:
“Kort uttogh (utdrag) vad som årligen vill behövas till efterskrivna poster,
n(ämligen) till varefter anläggningarna och de berörda kostnadsställena
räknas upp. sammanlagt ett tjugotal poster.

Med tidens mått mätt är det inga småsummor det rör sig om. Den samman
lagda kostnaden för samtliga kostnadsställen anges till 165 537 1/2 daler. Om
man därifrån drar bort den summa som man angett som nödvändig i kontan
ter, 65 093 daler, återstår ett kronans varubehov för 1619 motsvarande unge
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fär 100 000 dalers värde. För att ge en uppfattning av storleksordningen kan
det nämnas att det sammanlagda värdet av den samlade exporten fran Stock
holm samma ar belöpte sig till ungefär 1,2 miljoner daler, räknat i 1636—1650
års medeiprisniva. Går man in i detalj i längden stillas dock de värsta farha
gorna för kronans förmåga att störa de bevarade tullängderna. Den största
enskilda posten är nämligen spannmål — en vara som mycket sällan förekom
i slottstullen. De 17 240 tunnorna bör ha motsvarat runt 40 000 dalers värde
beroende på sädeslag. Av de varor som kan tänkas blivit föremål för tullfritt
uppköp vid slottstullen märks 92 läster tjära, avsett för skeppsbyggningen på
Skeppsholmen. Av strömming uppges att man behövde drygt 1102 tunnor,
men bara 4 3/4 tunnor “lax och sill”. Vidare behövdes 91 oxar, 7 kor, 488 får
och 3 svin.

Kvantiteterna är alltså av den storleksordningen att de gott och väl kan
störa undersökningens resultat, även med hänsyn tagen till kronans inköp av
redan förtullade varor. De läsare som följt med i alla resonemang om källma
terialets falluckor förstår säkert också att det inte är möjligt att räkna ut
någon koefficient som kunde ange storleksordningen på kronans inköp av
tullfria persedlar.

Sammanfattningsvis kan det hävdas att kronans handelsverksamhet under
1600-talets två första årtionden kan påverka uppgifterna hämtade ur det
bevarade kamerala materialet. Samtidigt ska faran för detta inte överdrivas.
Om det fanns anledning att frukta att kronans verksamhet var koncentrerad
mot några bestämda orter eller regioner i riket, skulle det naturligtvis ha varit
allvarligt. 1 praktiken kan man dock anta att kronohandeln letade sig fram
där det för tillfället fanns möjlighet, och att den därför bör ha spritts ut
någorlunda geografiskt.

Låt oss lämna kapitlet om kronohandeln bakom oss genom att konstatera
att det finns ett behov av en ordentlig genomgång av kronohandeins omfatt
ning och banor under det tidiga 1600-talet fram till varuhusens upphörande.
Det föregående århundradets kronohandel finns behandlat i tre grundliga
undersökningar av Birgitta Odén och Ingrid Hammarström. Det finns här
gott om utrymme för en fjärde på samma tema.
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KAPITEL 9

Sammanfattning

Kronans handeispolitik under 1600-talets första hälft kännetecknades av en
mycket kraftig regleringsiver. Den rättstradition som handelslagstiftningen
byggde på hade rötter långt tillbaka i tiden, åtminstone till Magnus Erikssons
stadslag. De viktigaste handelsordningarna under 1600-talets första hälft,
tillkomna 1614, 1617 och 1636, skilde sig såtillvida från sina medeltida före
gångare, att kronan samtidigt med lagstiftandet skaffade sig en effektivare
kontrollapparat för att med denna se till att bestämmelserna efterlevdes. För
Stockholms del märks detta särskilt på tullorganisationens område, vilken
anpassades för att motverka de kända smugglingsmetoderna. Vidare kan en
förändring i kronans handelspolitiska agerande gentemot de handelsidkande
konstateras efter hertig Karls!Karl IX:s regeringstid. Medan Karl ofta drog
taktiska fördelar av det osäkra läget på handelslagstiftningens område och av
det faktum att de olika städerna ofta hade privilegier som var motstridiga,
kan man från Gustav Adolfs regeringstid och framåt skönja en vilja att mer
agera efter handelsordningarnas och privilegiernas bokstav, även om undan
tag ibland medgavs av praktiska skäl.

Handelsordningarna syftade till att befästa en tidigare svagt utvecklad
hierarkisk kedja av mellanhänder mellan producenter och konsumenter.
Stockholm placerades i detta stapelstadssystems absoluta topp, med leveran
törer från ett geografiskt mycket vidsträckt omland. Invånarna i detta om-
land var bundna att forsla sina varor till huvudstaden innan dessa kunde
exporteras till utlandet eller, i vissa fall, till andra inrikes orter. Samma sak
gällde för den omvända varuströmmen: varor som importerades från utlan
det, och i viss utsträckning från andra inrikes orter, måste passera Stockholm
innan de fraktades vidare till huvudstadens omland.

Genom de tre handelsordningarna kom Stockholm i praktiken att gynnas
kraftigt på de i stapelstadssystemet underliggande städernas bekostnad. Så
tilläts — i strid mot stapelstadssystemets princip — stockholmsborgarna att
besöka uppstädernas marknader. utan att uppstadsborgarna i liknande ut
sträckning kom att åtnjuta samma rättigheter i Stockholm. Vidare förbjöds
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efterhand allt fler städer i Stockholms omland att segla utrikes, nagot som
fick kännbara konsekvenser, inte genom den förlorade utrikesseglationen i
sig, utan därför att uppstädernas köpmän utlämnades till stockholmsborgar
na som avnämare för sina varor. Det var den undanryckta möjligheten att
kunna gå Stockholm förbi som var den stora förlusten för uppstadsborgarna,
och som möjliggjorde för huvudstadens köpmän att allt mer ensidigt diktera
villkoren för handelstransaktionerna.

Under den undersökta perioden grundades och inrättades en rad nya stä
der och marknader i Stockholms omland. Syftet med stadsgrundningarna var
till stor del att underlätta eller rent av möjliggöra beskattningen av hanaeln.
Marknader skapades ofta för att hjälpa de nya städerna i deras uppgift att
fungera som mellanhänder mellan bygderna och stapelstäderna. En skönjbar
tendens under perioden är att stockholmarna själva tilläts att agera på ett
flertal av de marknader vars uppgift bl a var att fungera som inköpscentra för
uppstäderna av varor, som var avsedda att fraktas utrikes och som först alltså
hade att passera Stockholm. Stockholmarna gavs därmed den märkliga rollen
att fungera som sina egna mellanhänder. Denna uppgift tillskansade man sig
också i en vidare utsträckning än vad handelsordningarna egentligen avsåg,
eftersom det många gånger var kapital från huvudstaden som finansierade
produktionen it ex Bergslagen, vilket naturligtvis gav stockholmarna en för
del framför uppstadsborgarna då det gällde export av varorna till utlandet.

Att under den undersökta perioden vara köpman med handel på Stock
holm kunde ofta nog vara en påfrestande uppgift. Undersåtarna fick t ex
räkna med att se sina skutor tvångsutskrivna till de många trupptransporter
na över Östersjön. Den generellt sett största svårigheten bör dock den osäkra
juridiska och fiskala situationen ha varit. Handel som sedan länge bedrivits
efter inkörda banor kunde plötsligt vara förbjuden utan förvarning. Nya
pålagor kunde oväntat införas, tullsatser kunde höjas eller förändras. Det
måste kort sagt ha varit svårt att bedriva handel efter någon mer långsiktig
planering. Även på detta område kan dock en förändring över tid iakttas.
Under Karl IX:s regeringstid var osäkerheten om vad som för tillfället gällde
på handelns område mycket stor, medan de efterföljande regenterna åtmins
tone hade ambitionen att införa ett mer stabilt regelverk. När det gällde
tullarna var denna ambition dock inte lika märkbar som på handelslagstift
ningens område. Tullsatserna och den politik som styrde dessa känneteckna
des också efter Karls död av plötsliga förändringar och experimentlusta, även
om Karl också på detta område måste ses som en svårslagen mästare.

En stabiliserande faktor när det gällde kronans hållning gentemot de hand
lande i Stockholm var avskaffandet av den organiserade kronohandeln vid
1620-talets början. Så länge kronan bedrev en egen handel var det frestande
att skapa eller pressa regler för att tillgodose de egna intressena, oftast till
men för de besökande utländska skepparna och köpmännen.

En företeelse, som direkt sammanhängde med det regelsystem och de
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tullsatser som bestämdes av kronan, var smugglingen och annan olovlig han
del. Det kan konstateras att handelsordningar och andra bestämmelser var
utsatta för ett mycket hårt tryck från de i Stockholm aktiva köpmännen, både
inhemska och utländska. Uppfinningsrikedomen då det gällde att kringgå
gällande bestämmelser var stor, och kronan förde en ojämn kamp mot över
trädarna på detta område. Den barskhet som genomgående kännetecknade
de kungjorda reglerna för handelns bedrivande, med varningar för stränga
straff och allmän onåd, står i en bjärt kontrast till den fräckhet och den
öppenhet med vilken smuggling och andra ljusskygga verksamheter bedrevs.
Att smuggling förekom är säkert, men är ytterligt svår att kvantifiera. Vad
man kan peka på är de aktiva insatser kronan genomdrev för att försvåra
smuggling inom såväl inrikes- som utrikeshandel. Den viktigaste principen
för dessa insatser var att möta handeln med ett framskjutet försvar, en god
bit från Stockholms kajer och strandbankar. Det var i denna anda som Dala
rö och Sandhamns tullstationer togs i bruk, och det var av samma skäl som
arbetsuppgifterna på Vaxholm förändrades och utvidgades. Kronans insatser
mot smugglingen bör ha fått effekt, eftersom den inriktades på de områden
där möjligheterna att bedriva storskalig smuggling var som störst. Men även
om man någorlunda säkert kan påstå att smugglingens andel av den totala
handelsvolymen minskade, så kan man med större säkerhet fastslå att den
inte upphörde. Därtill var möjligheterna fortfarande för goda och de vinster
som hägrade för stora.

Smugglingen är en av de faktorer som försvårar användandet av det kame
rala material som finns bevarat från stockholmshandeln under 1600-talets
första hälft, men långt ifrån den enda. Andra problem är att olika grupper av
människor, städer eller områden var befriade från tull, eller att de erlade tull
på orter varifrån källmaterial inte är bevarat. De källkritiska problemen är
många och ser olika ut från gång till gång beroende på vad som undersöks.
Det grundläggande problemet är att det material som finns bevarat inte
annat än undantagsvis tillkommit för att fungera som stöd vid en rekonstruk
tion av den handel som bedrivits, utan för att kontrollera att tullar och andra
avgifter flutit in på ett korrekt sätt. Av denna anledning är det inte möjligt att
teckna annat än stockholmshandelns huvudlinjer. Källmaterialet sätter vid
varje tillfälle upp bestämda gränser för hur detaljerad och exakt en under
sökning kan bli.
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III. Regionalhandeln





KAPITEL 1

Inledning

Efter att ha undersökt den omgivande miljö som stockholmshandeln hade att
anpassa sig till, liksom de möjligheter som finns att nå kunskap om denna
handel, är det nu dags att närmare studera hur de olika delarna av Stock
holms omland var knutna till staden. Ambitionen är också — i enlighet med
frågeställningen — att se hur dessa ekonomiska band förändrades under
1600-talets första hälft.

Begränsning och urval

Det bör redan ha framgått att det material som slottstullen efterlämnat tillhör
de viktigare för denna undersökning. För att få möjlighet att gå igenom flera
årgångar av slottstullens längder har jag ansett mig tvungen att göra ett urval
i materialet. Jag har valt att excerpera endast de viktigare varugrupperna av
de till Stockholm inkommande varorna. Genom att undvika en del mindre
betydelsefulla varugrupper, som hudar och skinn, hantverksprodukter och
tyger, vinns den stora fördelen att mycket svårjämförbara varusorter stannar
utanför undersökningen. Dessa varor skulle vid en bearbetning arbetsmässigt
ta en mycket större andel i anspråk än vad deras värde motsvarar. För att ta
hantverksprodukterna som exempel: till sin värdeandel av den totala inför
seln motsvarar denna varugrupp sällan mer än någon procent. 1 längderna
upptar den dock en avsevärt mycket större plats genom den noggranna redo
visningsmetoden, där det registrerades om de införda produkterna var såar.
vannor, byttor, storaskar. etc.

Vilka varor ska då tas med i undersökningen? En god vägledning erhälls
om man studerar den totala förtullade varumängden under ett någorlunda
representativt år. Den värdemässiga fördelningen under ett sådant år, 1615,
framgår av figur 9.

Cirkeldiagrammet antyder att ett utelämnande av den besvärliga gruppen
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hudar och skinn inte ställer till något större besvär för helheten. 1 gruppen
“övrigt” ryms de omnämnda hantverksprodukterna i trä, men också mer
udda varor som sjöfågelfjäder, skor och stövlar av olika slag, aska, näver och
faktiskt också ett och annat monteringsfärdigt hus.

Genom fokusering på varugrupperna saitfisk, lax, torrfisk, tran, tjära, smör
och boskap, nås varje år uppskattningsvis 85—95 % av den totala registrerade
tillförseln. 1615 ligger siffran mycket nära 90%. Därutöver kommer också
vedinförseln att undersökas, eftersom denna vara förekommer i ganska riklig
mängd i 1624 års längd efter lilla tullen vid Blockhusudden. Jag har valt att
redovisa tranet ensamt och inte tillsammans med sälspäcket, dels för att
tranet förekommer betydligt oftare, dels för att de två grupperna inte är helt
jämförbara, eftersom tranet är en förädlad form av sälspäck. Det som i
undersökningen går under beteckningen “saltfisk” är i viss mån en samlings-
grupp, eftersom där ingår aborre, gädda, nors, sik, simpa mfl sorter. Upp
skattningsvis dryga 95 % är dock salt strömming och torsk, av vilka den förra
dominerar stort. En annan lika riktig beteckning på denna grupp hade varit
“fisk i tunna”.

Något bör också sägas om gruppen boskap. Hur jämför man kor och grisar
med varandra? Att räkna dem styckevis skulle naturligtvis vara det enklaste,
men samtidigt mycket missvisande eftersom de representerar helt olika vär
den både som skatteobjekt och som födoämne. För att en överblick ska
kunna erhållas måste de räknas om till jämförbara enheter. Den i undersök
ningen förekommande boskapen kommer därför att räknas om till kreaturs
enheter (ke), en värderingsnorm baserad på relationerna på de skattebelopp

Hudar och sHnn

mor

Tran och sä späck
Tjara 2°/
7%

Figur 9: Den värdemässiga fördelningen av den totala, i slottstullen förtullade,
införseln till Stockholm och mälarstäderna 1615. Källa: L Tr vol 390. III. Tony
Lindqvists excerpter.
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som uigick för varje djur 1620— 1641. Boskapen kommer enligt denna skala
att värderas på följande vis:9

Häst 2 Ungnöt 1/2
Sto 1 Gammalt får 3/16
Fåle 1/2 Ungt får 1/8
Oxe Gammal get 3/16
Tjur 11/2 Ung get 1/8
Ko 1 Risbitare 5/32
Stut 1 Gammalt svin 1/4
Kviga 1/2 Ungt svin 1/8

Det urval av varor som hämtas ur slottstullängderna är detsamma som också
har gjorts ur längden efter lilla tullen vid Blockhusudden 1624. Från denna
har dessutom uppgifter om införd spannnmål hämtats, eftersom lilla tullen,
till skillnad från slottstullen, hade spannmålsproducerande områden som Ös
tergötland inom sitt uppbördsområde.

De år som närmare bearbetats ur slottslängden är 1600, 1602, 1606, 1608,
1612, 1615, 1617 och 1619/20. Normalt täcker varje år seglationssäsongen
under kalenderåret. 1619 påbörjas dock inte längden förrän 28 maj med
bokslut redan den 7 september. Därefter tar en ny tullnär över, Nils Knuts
son, som fortsätter bokföringen fram till 6maj 1620.’

Ur norrlandstullens material, d vs den utgående motsvarigheten till slotts

tullen, har åren 1609, 1610, 1612, 1613. 1617 och 1618 undersökts, av vilka

1618 års längd bearbetats mer i detalj. Det som främst är av intresse i detta

material är utförseln av spannmål, salt och järn.

Den geografiska indelningen

När det geografiska område som ska undersökas ska delas upp i lämpliga
delar uppstår genast problem. Antingen riskerar den valda nivån för indel

ningen att bli för fragmentarisk, eller kan de olika landsändarna packas
samman i för stora block där de ingående områdena inte har mycket gemen

samt med varandra. Den kanske enklaste lösningen vore att använda den

samtida landskapsindeiningen som grundnivå. Fördelen med en sådan indel

ning är att det många gånger är den som används i källorna, vilket följaktli

gen skulle underlätta det praktiska arbetet. En sådan disposition av under

sökningen för emellertid med sig två nackdelar. För det första en rent prak

tisk-pedagogisk: det skulle bli mycket svåröverskådligt med alla landskap i

olika väderstreck, särskilt som några knappast alls var knutna till huvudsta

dens handel, medan andra var av fundamental betydelse. Den andra nackde
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len är att en sådan indelning vore missvisande med det perspektiv som valts
för undersökningen, där det i första hand är handelsutbytet som intresserar
och i mindre grad produktionsområdena. Följaktligen behandlas t ex Väster
bottens handelsutbyte med Stockholm som kustområdenas utbyte med hu
vudstaden, inte hela landskapets direkta och indirekta ekonomiska kontakter
med Stockholm. Jag har istället valt att dela in Stockholms omland i sex
handelsområden. (Se fig 89. s. 437) Vart och ett av dessa avgränsas mot de
övriga genom olika mer eller mindre kraftigt markerade kännetecken i deras
handelsekonomiska förhållande till Stockholm. Efter det att Stockholms pas
siva handel med dessa handelsområden behandlats, kommer ett efterföljan
de avsnitt att undersöka den aktiva handel som stockholmarna själva bedrev i
de olika handelsområdena, där det dock är svårt eller omöjligt att avgöra
vilket handelsområde som var målet för handeisfärderna.

Säsongsvariation och handelsinriktning

Vid utvärderingen av det kamerala material som används för denna under
sökning har det framgått att de olika materialgrupperna tagna var för sig
endast speglar vissa sektorer av handeln. Sammantagna ger de en vältäckan
de men statisk bild av handeln under ett halvt århundrade. För att kunna
urskilja utvecklingstendenser har vi redan varit inne på metoden att konfron
tera de bristfälliga längderna efter slottstullen med material från exporttullar
na. Här ska vi försöka utveckla en metod med vars hjälp det ska bli möjligt
att bestämma karaktären av de olika orternas varutillförsel till Stockholm
genom att undersöka det besökande tonnagets variation under seglationssä
songen.

Kapitalextensiv handel

Rubriken skulle kanske hellre ha lytt “allmogeseglation” eller “bondesegla
tion”. Dessa beteckningar är dock i en del fall inte så lämpliga eftersom även
flera städer bedrev typisk kapitalextensiv handel. Med “extensiv” ska inte
förstås ordets betydelse av “omfattande” och “utbredd”; termen används
istället i brist på bättre i betydelsen “gles”, “sparsamt förekommande”.

Den kapitalextensiva handeln styrdes i högre grad av omfattningen av den
egna överskottsproduktionen och av årstidernas växlingar än av utövarnas
kapitalstyrka och lagerkapacitet. 1 de flesta fall rör det sig alltså om handel
baserad på jordbruksproduktion och fiske, men även om handel bedriven av
kapitaisvaga borgare. 1 samtliga fall rör det sig om handel med livsmedel, där
endast kort tid förflöt mellan skörd, slakt eller fångst och försäljningstillfälle.
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Att produktionen av livsmedel följde årstidernas växlingar innebar att
intensiteten i befraktningen i de flesta fall varierade därefter. Omedelbart
efter islossningen visade sig regelbundet en första topp i besöksfrekvensen i
Stockholms hamn. Bertil Hedenstierna, som uppmärksammat fenomenet i
sin historisk-geografiska undersökning över Stockholms skärgard. menar att
bönderna tidigt på våren till staden förde in produkter som lagrats under
vintern samt nyfångad lekströmming och torsk. Dessa varor såldes eller byt
tes mot sådana som tagit slut under vintern. Hedenstierna gör dessutom
troligt att bönderna i Stockholms skärgård använde den överskottspannmål
de bytt till sig mot fisk till att baka bröd under vintern, bröd som de sedan
sålde på våren när priserna var fördelaktiga.2

Under sommarmånaderna juni till augusti mattades trafiken av. Man kan
se detta som en naturlig följd av att höbärgningen och skörden då krävde
stora arbetsinsatser hemma på gårdarna.3Även fisket torde ha legat på en
lägre nivå under sommarmånaderna.

Efter den relativt glesa trafiken under sommaren ökade intensiteten vid
början av hösten, oftast i september, för att nå en kulmen i oktober. 1
oktober hade skörden kommit under tak, boskapen som gått på sommarbete
slaktats eller kunde föras levande till marknaden, och fisken som tagits upp
under höstfisket saltats in. För både fiskare och jordbrukare var det nu ett
lämpligt tillfälle att före isläggning fara till marknaden eller staden för att
komplettera vinterns förråd.

Denna den sjöväga bondehandelns kalender har visat sig vara utomordent

ligt pålitlig. Mönstret med en topp under våren, en avmattning under som
maren och en ny, kraftigare topp under hösten går igen med mycket stor
regelbundenhet under de undersökta seglationssäsongerna under 1600-talets
första hälft. Hedenstiernas trovärdiga antagande, att förhöjningen av han
delsaktiviteten under våren delvis baserades på lagerhållna varor, motsäger i

och för sig vad som sagts om kravet på kort tid mellan skörd, slakt, fångst och

försäljningstillfälle. Modellen utesluter dock inte att försäljning av lager före
kommer i den kapitalextensiva handeln; dock gäller att den är av underord

nad betydelse.

Kap italintensiv handel

Den kapitalintensiva handeln bedrevs med tillgång till större kapital och med
varor som oftast inte var egenproducerade. Kapitalets större betydelse inne
bar att varor kunde hållas i lager för försäljning till den tidpunkt då konjunk
turerna och/eller transportbetingelserna var som fördelaktigast. 1 de flesta
fall bedrevs denna handel av stadsborgare.

De varor som främst befordrades av en kapitalintensiv handel var de olika
metaliprodukterna, varor vars produktion inte alls eller i mycket liten ut
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sträckning var kopplade till årstidens växlingar; men det kunde gälla ocksa
andra varugrupper. Periodiciteten för transporterna av dessa varor följde ett
annat mönster än bondeseglationen. Det var här vanligare att den kraftigaste
toppen inträffade på våren efter islossningen. Förklaringen ligger för metal
lernas del i de varierande transportkostnaderna under de olika årstiderna.
Mellan produktionssorterna och utskeppningshamnarna vid Mälaren var vin
tertransporter det förmånhigaste alternativet, medan sjötransporter ifrån
dessa hamnar till Stockholm var det utan konkurrens billigaste fraktsättet.4
Metallerna bör alltså ha lagrats upp i mälarstäderna under vintern, men
istället för att föra dem vidare till Stockholm under den kalla årstiden, före
drog man att vänta på första öppna vatten.

Efter toppen under de första isfria månaderna kunde en viss avmattning
förekomma. Denna var dock inte tillnärmelsevis lika markerad som för seg
lationen med livsmedel. Under höstmånaderna kan sedan en viss uppgång
märkas även för den kapitalintensiva handeln, antagligen beroende på den
allmänna förhöjningen i den ekonomiska aktiviteten med anledning av att
jordbrukets och fiskets överskottsprodukter nu drogs samman till försälj
ning. Den ökade intensiteten under hösten var dock för den kapitalintensiva
handeln mycket mindre markerad än för den handel som främst bedrevs av
ahlmogen. Oftast överträffades höstens besöksfrekvens av vårens, vilket så
vitt jag kunnat se aldrig inträffade när det gällde seglationen med livsmedel.

För att åskådliggöra resonemanget bättre kan det vara lämpligt att skapa
två idealtyper som får fungera som mallar för de båda grupperna.

Vi kommer vid ett flertal tillfällen få anledning att återkomma till figur 10.
När inga längder med specificerade lastinnehåll längre finns att tillgå kan
man genom att ställa besöksfrekvensen från de undersökta områdena mot de
två idealtyperna i alla fall med någorlunda säkerhet fastslå vilken sorts han
del det rörde sig om.

Seglationssäsongens tidsram begränsades av islossningen och isläggningen.

A

(1)

0

Sommar

Figur 10. Två idealtyper av besöksfrekvensens fördelning i Stockholms hamn
från en ort med kapitalintensiv seglation och från en ort med kapitalextensiv
seglation.
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Eftersom tidpunkterna för dessa varierar, varierade också den sjöväga be
söksfrekvensen därefter. Detta får konsekvenser för metoden vid fastställan
det av de olika orternas och landskapens besöksfrekvenser. Om tillräckligt
manga seglationssäsonger används som underlag vid en sadan undersökning.
tenderar besöksfrekvensens karaktäristiska drag med sina toppar och dalar
att jämnas ut på ett missvisande sätt. Om endast en enstaka säsong används
kan detta däremot medföra att resultatet blir missvisande p g a eventuella
icke representativa inslag. Den metod som kommer att användas här innebär
att två säsonger, 1648 och 1650, bildar underlag för beräkningen av besöks
frekvensens fördelning. Om de bada valda åren kan sägas att de represente
rar två goda år för exportvarorna metaller och tjära och ett gott (1648) och
ett dåligt (1650) skördeår, att döma av exportlängdernas uppgifter.

Resultaten kommer inte, annat än i något undantagsfall, att redovisas i
antal anländande farkoster, utan i årsmedelvärdet av volymen anländande
tonnage mätt i små läster (om detta mått se nästa avsnitt).

Avslutningsvis ska bara tilläggas att den analysmodell som här skissats, är
framtagen i brist på ett källmaterial som direkt talar om vilka som handlade
med vad. Jämfört med ett sådant material är dessa frekvenskurvor ett trub
bigt verktyg att handskas med, och det måste användas med omdöme anpas
sat efter de förekommande situationerna. Däremot anser jag att seglationssä
songens utsträckning och karaktär i sig är av intresse i en undersökning om
Stockholms handelshistoria, med eller utan idealkurvor.

Farkosternas dräktighet

1 1636 års privilegiebrev fastställs att hamnavgiften eller hamnpenningen
skall utgå från de inrikes farkosterna med 16 öre för var 10 lästs “rum”, dvs
lastutrymme, oavsett faktiskt lastinnehåll.5Vad var då en läst? Svaret på den
frågan är att den kunde vara nästan vad som helst, angivet i antal underenhe
ter.

Under 1600-talets första hälft existerade inte något enhetligt mättsystem
för fartygens storlek. Lästen var dock den vanligaste enheten för såväl faktisk
last som dräktighet, men vad som avsågs med läst varierade kraftigt. Anders
Andersson sammanfattar problematiken på ett utmärkt sätt: “Villervallan i
fråga om lästen var i praktiken ännu under 1600-talets sista decennium icke
hävd. Storleken av ett skepp kunde angivas i läster om 18 skeppund järn, ett
annat kunde angivas i läster om 24 tunnor spannmål, ett tredje i läster om 13
tunnor tjära och ett fjärde i läster av ännu någon annan storlek.”6

Den läst som användes vid bedömningen av hamnavgiften i Stockholm kan
gärna inte ha varit ett mått av regionalt slag, såsom karelska lästen eller
revalska lästen om 19 1/2 tunna. Sådana skeppsmått kunde duga till att ange
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dräktigheten på enskilda farkoster, men de var knappast praktiska som ett
användbart mätt på samtliga i hamnen anlöpande farkoster. Det är mest
troligt att den avgiftsgrundande lästen var en av de ofta använda multiplarna
om 12, 18 eller 24 underenheter. Lästen räknad på 12 tunnor, den gemena
eller lilla lästen, var den äldsta och användes fortfarande långt in p 1600-
talet. Lästen om 18 tunnor, benämnd saitläst, svår eller stor läst, började
användas i Sverige under förra hälften eller mot mitten av 1500-talet och
avsåg från början last av salt eller spannmål. Den svåra eller stora lästen om
24 tunnor användes huvudsakligen för laster av spannmål.7

När man i slottstullen och senare även på Stockholms tolagskammare ut
tryckte kvantiteter av olika varor vid förtullningar föredrog man att döma av
tullängderna lästen om 12 tunnor, om det så gällde spannmål, fatat osmunds
järn, tjära eller fisk. Detta låter sig enkelt fastställas genom att kontrollera
hur de förekommande summeringarna gjorts. Redan detta faktum gör att det
ligger nära till hands att anta att även skeppsmätningen skedde med den lilla
lästen om tolv tunnor som måttenhet. Ett sådant samband behöver dock inte
ha existerat. Ett kanske mer tillförlitligt sätt att få fram vilken läst som var
den gällande i Stockholms hamn är att rekonstruera lasterna i farkosterna
från en lämplig ort ur den sista tullängd som ger kännedom om lastinnehållet.
och sedan jämföra dessa uppgifter med den första hamnpenninglängdens
(1643) uppgifter om lästetal.

Vid en sådan undersökning är det fördelaktigt att välja ut en referensort
med en relativt enhetlig flotta med stabil seglation på huvudstaden. En sådan
ort är Korpo i Egentliga Finlands skärgård. Korpo tillhörde den grupp av
orter som i samtliga källgrupper uppvisar en hög och jämförelsevis stabil
besöksfrekvens. Därtill kommer att socknens exportprodukter i ovanligt hög
grad bestod av saltfisk, vilket väsentligt underlättar beräkningarna av lastvo
lymerna. Det är i Korpos fall inte heller troligt att det därifrån kom in båtar
av så små dimensioner att de var befriade från hamnpenning. Mot de i lilla
tullen redovisade 53 farkosterna 1624 står i medeltal 56,5 under åren
1643—1650, vilket får betraktas som en mycket god överensstämmelse.

Tabell 3 visar hur mycket dessa 53 farkoster från Korpo i genomsnitt förde
med sig till Stockholm 1624

Vara

Ved Saltfisk Boskap Smör Spannm Summa
Famnar Tunnor Ke-enh Lisp Tunnor Ca:

Medellast 0.02 42,6 0,2 3,3 1,9
Viktikg 5800 6200

Tabell3: Medellasten ifarkosterna från Korpo 1624. Saitfisken har räknats 16
lispund a 8,5 kg/tunna. Källa: LTr vol 415.11, längden efter lilla tullen vid
Blockhusudden. Farkosterna är i längden redovisade under Korpos rubrik.
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Av tabellen framgar tydligt vilken dominerande ställning saitfisken intog.
Hur man än — inom rimliga gränser — beräknar de övriga varorna motsvara
de dessa endast några få procent av den totala lastvikten.

1643, det år då vi först kan få fram uppgifter om farkosternas lästetal
genom hamnpenninglängden, får de 44 redovisade korpofarkosterna ett me
dellästetal på 7,5. Frågan är nu alltså vad detta lästetal stod för. Den lilla
lästen om 12 tunnor spannmål antas ha motsvarat en dödvikt om 1100— 1200
kg under 1600-talet.5Farkosterna från Korpo skulle i s fall i genomsnitt ha
haft en dödvikt, dvs lastkapacitet, om 8.25—9 ton. Om samma tonnage
användes 1624 som 1643, kan man räkna med att båtarna från Korpo var
lastade till i genomsnitt 70—75 % när de anlöpte Stockholm, vilket kan be
traktas som rimligt. Om lästen istället beräknas på 18 eller 24 tunnor, skulle
det innebära att de båtar som anlände 1624 endast bar en mycket liten last i
förhållande till sin dräktighet, eller att båtstorleken vuxit kraftigt under de
knappa två decennierna mellan 1624 och 1643. Inget av dessa båda alternativ
är särskilt troligt.

Sannolikast är alltså att beräkningsgrunden för avgiften i Stockholms hamn
var den lilla Lästen om 12 tunnor motsvarande 1100—1200 kg dödvikt.

Skutor eller delbefraktare?

Med risk för att de faktorer som måste beaktas vid en bearbetning av det
kamerala materialet blir förvirrande många, ska här till sist ytterligare en
diskuteras, nämligen problemet hur tullskrivarna redovisade de tullpliktiga i
materialet: per farkost eller per lastinnehavare. Frågan är viktig när man
diskuterar hur många farkoster som från den ena eller andra orten anlöpte
Stockholm. Den är också endast intressant så länge man diskuterar inrikes-
handeln. 1 källmaterialet för utrikeshandeln är det aldrig några problem med
att särskilja delbefraktarna från antalet fartyg. 1 denna undersökning är det
grova verktyg som antalet fartyg utgör heller aldrig särskilt intressant för
utrikeshandelns del, eftersom varorna där ar åtkomliga under hela undersök
ningsperioden med undantag för luckan i källmaterialet under 1620- och 30-
talen, då inte heller antalet farkoster går att fastställa.

11556 års slottstullängd är redovisningsmetoden så detaljerad att det istäl
let för ankommande farkoster redovisades skutlag, dvs alla de personer som
ägde last på den ankommande skutan redovisades, oavsett om de var med på
den eller inte.9 Denna metod, som gav eftervärlden en inblick i hur befolk
ningen i socknarna gemensamt hjälptes åt för att fylla lastutrymmena på
skutorna, bleknade under 1500-talet bort. 1 de längder som finns bevarade
från slottstulLens sista år på 1600-talet lever emellertid en rest av detta kvar
genom att det — ibland — anges antalet delbefraktare vid sidan av skepparen
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genom formeln “Skepparen Anders Nilsson, s-7” vilket betydde att det för
utom skepparen fanns ytterligare sex intressenter till lasten. Man kan miss
tänka att detta redovisningssätt under slottstullens sista decennier inte ens
längre gällde delbefraktarna utan kanske en blandning av sådana. besätt
ningsmän och passagerare. Detta är hur som helst utan något större intresse
här. Vad som är viktigt är att konstatera att man i slottstullen haft ambitio
nen att särredovisa varje farkost för sig. Genomgående angavs skepparens
namn tillsammans med avgångsorten och ibland också datum för ankomsten.
Varorna listades sedan under detta namn, ibland utan ett ord om andra
intressenter. Andra gånger angavs delbefraktare under rubriken “på samma
skuta”, eller helt enkelt genom att dessa på ett markerat sätt fördes upp
under skepparens och avgångsortens namn. Vad som är viktigt att påpeka är
att det inte längre var av någon större vikt att ange hur lasten på de olika
farkosterna var fördelad på de olika intressenterna. Det viktigaste var att
varorna togs med och att korrekt tull betalades.

För att illustrera detta kan vi återigen ta hjälp av den impopuläre tullnären
Hans Nilsson. 1 slutet av 1619 års slottstullängd finns kvittenserna på den
erlagda slottstullen mycket prydligt ihopbundna. Samtliga bär Hans Nilssons
grovhuggna namnteckning. Åtskilliga av dessa kvittenser, men inte heller här
alla, upplyser om hur många delbefraktare det fanns ombord. Låt oss ta ett
exempel ur högen: Den sista lappen i Hans Nilssons kvittensbunt talar om att
Olof Nilsson tillsammans med tre andra ankom till Stockholm den 30:e au
gusti “och haver med 54 tunnor strömming”. Bläddrar man tillbaka i voly
men till det sextonde foliouppslaget hittar man på vänster sida Olof Nilsson
— ensam.’ 1 detta fall kunde man genom Hans Nilssons verifikationer följa
upp sättet att redovisa, i de flesta fall kan man det inte.

Vad har då detta för betydelse annat än ur bokförings- historisk synvinkel?
Dessvärre har det stor betydelse för det material som avlöser slottstullen vid

1620-talets början. Bara om man är medveten om denna redovisningsmetod
kan man utnyttja längden efter lilla tullen vid Blockhusudden 1624. Längden
är, jämförd med föregångarna från slottstullen, exempellöst prydligt förd.
men inte desto mindre erbjuder den åtskilliga falluckor vid en bearbetning.
Det kanske enklaste sättet att förklara längdens uppställning är att för ett
ögonblick återvända till Hans Nilssons längd 1619. För att göra om den
löpande redovisningen i denna till en som motsvarar 1624 års redovisnings
metod, behöver man bara ta bort allt som markerar vilka lastägare som
tillhörde samma farkost. Poängen här är inte att lilla tullen enbart redovisar
delbefraktare, utan att den innehåller både hela skutlaster och delbefraktare
utan att det på något särskilt sätt markeras vilket som är vad.

1 slottstullängden prioriterade man skutlasterna framför delbefraktarna vid
redovisningen, och jämförelser visar att detta också var fallet vid lilla tullen.
Detta går oftast att avgöra av de införda lasternas storlek och med kännedom
om storleken på dessa i de tidigare slottstullängderna. 1 den fortsatta under
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sökningen kommer det vid varje aktuellt tillfälle att påpekas när det rör sig

om delbefraktare, annars kommer nedslagen att behandlas som farkoster.

Det ska också betonas att redovisningsmetoden i lilla tullen inte på något sätt

påverkar de varukvantiteter som anges i längden — de är ju naturligtvis

desamma oavsett vilka fraktioner de redovisades i. Vad som påverkas är

antalet farkoster, en nödvändig förhindelselänk till det material som på 1640-

talet tar vid i form av hamnpenninglängder, där inga laster alls redovisas.

När vi tolkar 1624 års småtullängd från Blockhusudden måste vi alltså ha i

minnet att antalet nominati inte motsvarar antalet farkoster. Vi får heller inte

förledas till att tro att man med hjälp av detta material kan fastställa hur

många personer som var inblandade i handeln, eftersom dessa var betydligt

fler än de som anges. Det var ofta mer praktiskt att ange skutlasterna samla

de under en rubrik än att ange varje delbefraktare. Men om man angav varje

delbefraktare för sig, kanske för att förenkla uppbörden, så klargjordes detta

inte. Antalet nominati i längden är alltså större än antalet faktiskt inkom

mande farkoster, men samtidigt mindre än antalet faktiska delbefraktare. En

intensiv detaljgranskning av längden skulle kanhända med grov precision

kunna samla ihop många av de redovisade namnen på gemensamma farkos

ter, men helt rätt bleve det aldrig. Arbetsinsatsen för att på detta sätt bearbe

ta de över 8 500 namnen i längden ska nog heller inte underskattas.

Istället för att avstå från uppgifterna om antalet farkoster i längden efter

lilla tullen, vilket undersökningen inte har råd med, får vi istället från fall till

fall betrakta vad som är rimligt i förhållande till det antal farkoster som

redovisas två årtionden senare i hamnpenninglängderna och de lastkvantite

ter per farkost som anges i de tidigare slottstullängderna. Detta förfaringssätt

inbjuder i och för sig till missbruk, genom att antalet farkoster enligt lilla

tullen kan användas som en slags valfri trumf. Det är dock bättre att löpa

denna risk än sätta antalet inblandade personer i den inrikes varutillförseln

till Stockholm lika med antalet besökande farkoster.
Härnäst kommer nu handelskontakterna mellan huvudstaden och dess om-

land att undersökas. Något måste dock slutligen sägas om metoden att redo

visa resultaten. Statistiken som ligger till grund för undersökningen av den

inkommande regionalhandeln i Stockholm bygger i huvudsak på ca 21 000

observationer — vilket i det närmaste motsvarar lika många inkommande

båtar och skutor — gjorda i slottstullängderna, längderna efter lilla tullen och

hamnpenninglängderna. Av dessa har knappt 4 % inte gått att säkert identi

fiera till sina avgångsorter, antingen pga att dessa inte angivits, eller att de

varit tvetydigt eller otydligt angivna.
Den kanske mest strikt vetenskapliga redovisningsmetoden vore att arbeta

efter en mall där varje ort, socken och landskap redovisades på exakt samma

sätt. Ett sådant redovisningssätt skulle dock ta ett väldigt utrymme i anspråk,

förutom att resultatet antagligen skulle bli både svårläst och många gånger

ointressant. Istället kommer strävan att vara att presentera ett tillräckligt
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underlag för att undersökningens frageställning ska kunna besvaras. De vari
abler som inte redovisas för tex en ort eller socken utelämnas därför att de
enligt min bedömning inte tillför undersökningen någon värdefull informa
tion. 1 andra fall räcker det underliggande källmaterialet inte till för att
besvara de frågor som ställs till det. 1 dessa fall blir det nödvändigt att ibland
skapa hypoteser eller föra indicieresonemang så långt det går, men ibland
ocksa konstatera att någon kunskap inte är möjlig att nå.
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KAPITEL 2

Det södra handelsområdet

Småland och Öland

Småland var det sydligaste landskapet med handelskontakter till Stockholm.
Närheten till alternativa marknader, främst då Kalmar, gjorde emellertid
allmogeseglation på huvudstaden till en mycket ovanlig företeelse. Endast
fyra skutor kan — och det med stor osäkerhet — föras upp på den småländska
landsbygdens konto under hela undersökningsperioden. Dessa fyra skutor
från Lofta socken norr om Västervik, två år 1600 och två 1602, skulle i så fall
ha varit på handels- och/eller fiskeresa i Bottenviken, eftersom de var lastade
med de typiska bottniska varorna saltfisk, smör, torrfisk, tran och lax. Närva
ron av dessa skutor i slottstullängden betyder att de av någon anledning
bedrivit handel mellan bottenhavsområdet och Stockholm; det rör sig alltså
inte om en allmogeseglation med den egna bygdens produkter. Även om
skrivaren konsekvent angett “Loffta” eller “Loffta sochenn”, ett socken-
namn som inte ens med stor fantasi och god tillgång till kartmaterial går att
placera någon annanstans, så är uppgifterna såpass avvikande från källmate
rialets mönster i övrigt att de inte kan betraktas som helt tillförlitliga.

Man kan nog trots eventuella bondeseglare från Lofta, dra slutsatsen att
den småländska allmogen i regel inte var benägen att segla på huvudstaden.
Denna slutsats stöds också helt av längden efter 1624 års lilla tull och 1640-
talets hamnpenninglängder där inte några farkoster från småländska lands
bygden finns registrerade.

Kalmar och Västervik

Annat var då fallet med Kalmar, och i viss mån Västervik. Dessa båda städer
hade enligt handelsordningarna rätt till såväl aktiv som passiv utrikessegla
tion, men uppnådde inte, annat än i undantagsfall, en större andel av rikets

totala utrikeshandel än några få procent.2
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1 1624 års längd efter lilla tullen vid Blockhusudden finns 13 smäländska
skutor upptagna. 9 frän Kalmar och 4 fran Västervik, lastade med huvudsak
ligen smör, boskap men ocksä mindre mängder fisk i bäde saltad och torr
form. 1 kalmarskutornas lastrum äterfinns ocksa sten i olika former. Man kan
anta att det var frägan om kalksten, sk ölandssten. en produkt bland andra
från Öland som kalmarborna ansåg sig ha rätt att handha som mellanhand i
handelssammanhang vilket ledde till bittra tvister mellan kalmarborgarna
och öborna.

1 och med noteringarna i den första kompletta hamnpenninglängden från
1643 går det mer säkert att följa volymen av den småländska trafiken till
huvudstaden. Under åren 1643—1650 betalade i medeltal 23 kalmarskutor
och knappt två från Västervik per år hamnpenning i Stockholm. Avgiftens
storlek avslöjar att de som regel var något lastsnålare än riksgenomsnittets
skuta om 14,2 läster; kalmarskutorna var pa 12,6 läster och de från Västervik
på endast 7,8 läster. Smålands andel av det totala hamnpenningbetalande
tonnaget i Stockholms hamn under perioden var ca 2%. Av denna andel
stammade 97 % från Kalmar.

Kalmarskutorna

Låt oss nu titta lite närmare på hamnpenninglängdens skutor från Kalmar.
Vad hade de för ärende i huvudstaden? De bedrev antagligen ingen handel
mellan Bottenviken och Stockholm. Mot detta vittnar frånvaron i slottstul
längderna några decennier tidigare. Tolagen vet heller inget att berätta om
något utbyte med huvudstaden registrerat under Kalmars namn.

Det troligaste är att farkosterna från Kalmar betalade tull vid Blockhusud
den och således innehöll “ätliga och förnötliga” varor avsedda för stock
holmsmarknaden, alldeles som 1624 års längd berättar. Detta bekräftas i viss
mån också av Per Janssons undersökning av Kalmars export till utlandet
under 1600-talet. Varorna är där i stort sett, med undantag för spannmålen,
av samma karaktär som de från det finskbottniska omlandet: smör, boskap,
tjära, beck, kött, hudar, etc, vilket skulle göra Stockholm till en tänkbar
intresserad avnämare.3Något som däremot inte alls stämmer överens med
hamnpenninglängdernas uppgifter, är det antal farkoster mot Stockholm som
Jansson utifrån det lokala tullmaterialet uppger. 1645 skulle således endast 2
fartyg ha avseglat fran Kalmar mot Stockholm, medan hamnpenninglängder
na anger 17 1645 och 19 året därpå.4

En annan tänkbar möjlighet är att kalmarskutorna i Stockholms hamn var
involveracie i frakttrafik mellan olika hamnar inom och utom riket.

Vilka ärenden kalmarskutorna än hade i Stockholm, kan vi alltså konstate
ra att varken Kalmar eller Småland hade någon större betydelse för huvud
stadens totala sjöväga handel. Däremot är det inte otänkbart att seglationen
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pa Stockholm hade stor ekonomisk betydelse för Kalmar — drygt 20 stock

holmsbesök per är hör ha varit en stor andel av stadens marina aktivitet. Som

framgår av de från Per Jansson refererade uppgifterna, verkar dock det

lokala tullmaterialet från Kalmar vara behäftat med sa stora brister att till

och med fingervisningar om detta skulle vara svara att få fram.

Öland

Formellt tillhörde Öland under 1600-talets första hälft Kalmars handelsom

land. Ölandsböndernas starka benägenhet att segla utrikes och till andra

svenska städer än Kalmar möttes av kronan med en successivt skärpt ton

under perioden. Fram till 1616 ägde vissa privilegierade socknar rätt till

utrikesseglation, men efter detta år stadgade Kalmars privilegier att varorna

först måste utbjudas i Kalmar innan seglation på annan ort kunde komma

ifråga.5 Kalmarborgarna kämpade hårt för att hålla ölandsböndernas båtar

till den egna staden. 1645 lämnade man in en besvärsskrivelse till kronan med

en förteckning på över 40 bönder från 10 olika socknar på Öland som seglat

till Stockholm. Norrköping och Nyköping med last av ölandssten. oxar, stu

tar och hästar.6
Slottstullängderna saknar helt uppgifter om någon öländsk seglation på

huvudstaden. Men 1624 redovisas inte mindre än 25 skutor från Öland vid

tullen vid Blockhusudden. Att det sannolikt också rörde sig om 25 olika

farkoster och inte delbefraktare, framgår om man jämför de sju namn som

står redovisade ensamma under varsin vecka med dem som står uppskrivna

tillsammans med flera andra ölänningar under resterande veckor. De som

anlänt tillsammans under en vecka, och som alltså kunde ha varit delbefrak

tare på samma skutor. har minst lika stora laster som de som står redovisade

ensamma. Tittar man ned i lastrummen förstår man bättre grunderna för

konflikten mellan Öland och Kalmar: lasterna liknar i mycket kalmarskutor

nas. Här finns ölandsstenen i olika former, smör, boskap och saitfisk. Den

största skillnaden ligger i att ölandsbönderna fraktade mer boskap än kal

marborgarna.
Efter 1624 är det först 1645 som det redovisas några öländska skutor i det

material som undersökts, och då endast 4 stycken. Sammanlagt ankom under

perioden 1645—1650 14 öländska båtar till Stockholm med en genomsnittlig

storlek om 12 läster. Även vad gällde storleken låg alltså ölandsskutorna

mycket nära dem från Kalmar. Vad lasten bestod av anges ju inte, men

onekligen ger ju längden från Blockhusudden 1624 och kalmarborgarnas

besvärsskrivelse från 1645 vissa ledtrådar.
Den öländska seglationen på huvudstaden var alltså av mycket liten bety

delse för Stockholm. Den är ändå av intresse, såtillvida att den visar stadens

kommersiella dragningskraft eller, för att låna ett ord från centralortsteorin,
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influensfält. Varken kalmarhorgarnas raseri, kronans förmaningar eller de
omkring 200 sjömilen mellan Öland och Stockholm var tydligen tillräckligt
för att frånta marknaden i Stockholm dess fördelar. Ända kan materialet
sägas antyda att kalmarborgarna i det långa loppet var de starkare i kampen
om handeln med de öländska varorna, även om det hade behövts nedslag
från fler år än ett från lilla tullen för att nå säkra resultat. De 25 skutorna från
Öland motsvaras av bara 9 stycken från Kalmar detta år. När hamnpenning
längderna 1643 börjar lämna uppgifter om trafiken har Kalmar ökat sin
seglation till i genomsnitt dryga 23 farkoster per år, medan Öland minskat sin
till knappt 2. Om Kalmars och Ölands trafik redovisas tillsammans blir för
ändringarna mindre dramatiska. Vad som då framstår är istället en omfördel
ning av stockholmstrafiken till stadens förmån.

Meningsmotsättningarna mellan Kalmar och Öland liknade i stort dem
som rådde mellan Stockholm och städerna i dess omland. Det material som
här har undersökts antyder också att utgången av konflikterna i båda fallen
avgjordes till omlandens nackdel.

Gotland

Gotland blev slutgiltigt svenskt först 1645. Det är också först efter detta år
som några handelskontakter överhuvudtaget har påträffats mellan Stock
holm och Gotland i det undersökta källmaterialet.

Strävan att mycket snabbt integrera Gotland i det svenska handels- och
tullsystemet går inte att ta miste på. 1 en instruktion för generaltullförvalta
ren Mårten Augustinson Leijonskiöld i januari 1646 tas de nyförvärvade
landskapen upp till behandling i flera punkter.7 Generaltullförvaltaren för-
manas att se upp med bondeseglare som inte förstår att den nya regimen inte
ser på deras näringsfång med samma blida ögon som den danska. För att
kontrollera dessa ska han använda strandridare och tulljakter. Om det finns
några varor som inte är medtagna i tullordningarna, ska tull utgå enligt de
gamla danska taxorna, men hokhållarna och skrivarna vid de lokala tullsta
tionerna ska ha uppsikt över sådant som kan ställa till besvär vid övergången
till svenskt tullsystem, så att åtgärder kan vidtas.8

Eftersom endast fyra gotländska fartyg finns upptagna i hamnpenningläng
derna under perioden — ett vardera åren 1646 och 1649, och två 1650 — och
tolagslängderna endast vittnar om ett tämligen småskaligt handelsutbyte, ska
vi inte uppehålla oss allt för länge vid den gotländska handeln.

Exporten från Stockholm till Gotland bestod till största delen av stångjärn
och koppar, medan de från Gotland införda varorna var typiska allmogepro
dukter som fårkött, strömming, torsk, ull och småboskap.9

Gotlands handelsutbyte med huvudstaden översteg aldrig en halv procent
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Detalj av kopparstick visande Visby hamn under 1580-talet. De angörande

småbåtarna kommer antagligen från några av de många gotländska lantham

narna. Topografiska planscher, Krigsarkivet. Foto författaren.

av Stockholms handeisvolym enligt tolagslängdernas uppgifter. Även om

denna siffra är att betrakta som en minimiuppgift, finns det inga skäl att anta

att handelsutbytet skulle ha varit särskilt mycket större. Gotlänningarna fick

i viss utsträckning besöka utländska marknader, och främmande köpmän fick

besöka Gotland för att bedriva handel. Det gotländska tullmaterialet vittnar

också om utvecklade handelskontakter med de nordtyska handelsstäderna,

men också om att kontakterna med det gamla moderlandet Danmark tycks

ha varit betydande. Det förelåg med andra ord inga uppenbara skäl för

handel mellan Stockholm och den gamla handeisrepubLiken.
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Östergötland

Norrköping och Söderköping

Östergötland är när det gäller handelskontakterna med huvudstaden mycket
likt Småland. De småländska städerna Kalmar och Västervik motsvaras här
av Norrköping och Söderköping. Under åren 1643—1650 angör i Stockholm i
medeltal drygt 23 norrköpingskutor och knappt två från Söderköping. Läste-
talet på skutorna från Norrköping var något större än kalmarskutornas, men
något mindre än riksgenomsnittet; 13,4 mot Kalmars 12,6 och riksgenomsnit
tets 14,2 läster. Skutorna från Söderköping med sina 14,4 läster var dock
nästan dubbelt så stora som de från Västervik.

Liksom Kalmar och Västervik förekommer de båda östgötska städerna
knappt alls i slottstullängderna, vilket visar att de inte mer än undantagsvis
bedrev någon handel eller något fiske mellan det finskbottniska området och
Stockholm. Ett undantag är dock 1620, då de förekom i längden vid ett
tillfälle vardera.

Den viktigaste importvaran från Östergötland har av allt att döma varit
spannmål från den bördiga östgötaslätten. Enligt Björn Helmfrid var så gott
som varenda köpman i Norrköping sysselsatt med spannmålshandel.’ 1655
betalades småtullavgifter för nära 15 000 tunnor spannmål vid Norrköpings
lilla tull. Av dessa beräknar Helmfrid att mer än en tredjedel, eller drygt
6 100, transporterades vidare till Stockholm.2

Att spannmålen var den viktigaste exportvaran för de östgötska städerna
också 1624 visar de förtullade skutorna vid Blockhusudden. De 17 skutorna
från Norrköping förde med sig 577 tunnor spannmål och 131 tunnor bröd.
Från Söderköping infördes på 10 skutor 306 tunnor spannmål och 53 tunnor
bröd. Spannmålen tillsammans med brödet var den utan konkurrens största
varugruppen, men här urskiljs också mindre kvantiteter smör och fisk.

1624 förtullade också två båtar från landskapets skärgård med last av i
huvudsak ved. Dessa båda båtar är de enda som avsatt spår av en eventuell
bondeseglation från Östergötland.

Helmfrid har genom att korrelera datumuppgifterna för hamnpenningen
1655 med längderna för Norrköpings lilla tull, lyckats “ertappa” några stock
holmsfarare med deras returlaster. “Mest rörde det sig om varor, typiska för
områdena kring Bottniska viken”, heter det om den största påträffade retur-
lasten.3 1 övrigt antar Helmfrid att norrköpingsskutorna i Stockholm främst
köpte upp järn och koppar till De Geers mässingsbruk i staden. Detta är
dock något som det funnits anledning att ifrågasätta (se s. 92).

Det östgötska tonnaget i Stockholm motsvarade under perioden 1643—50
ca 2 % av det totala enligt hamnpenninglängerna. 94 % av denna andel kom
från Norrköping och resterande 6 % från Söderköping. Den viktigaste öst
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götska exportvaran till huvudstaden var spannmål.

Nyköping

Nyköping finns inte alls med i slottstullängderna, vilket knappast är att förvå

nas över. Den handel man bedrev i farvattnen öster och norr om huvudsta

den hade man ingen anledning att fara in till Stockholm för att redovisa om

lasten inte skulle säljas där. Christer Öhman har med hjälp av ett mycket

bräckligt källmaterial tagit fram konturerna av ett handelsutbyte med det

finskbottniska området som i mycket liknar Stockholms eget, om än i mycket

mindre skala. Nyköping hade också sin motsvarighet till slottstull och norr

landstull som belastade denna del av handeln.4Något egentligt handelsutbyte

med huvudstaden kan Öhman inte påvisa för perioden fram till 1622. Inte

heller längden efter tullen vid Blockhusudden 1624 lämnar uppgifter om

några handelsbesök från Nyköping i Stockholm.
Hamnpenninglängderna visar dock att Nyköping under 1640-talet hade ett

måttligt handelsutbyte med Stockholm. De få skutor som anlände var på ca 9
lästers dräktighet, dvs mindre än riksgenomsnittets dryga 14 läster. Några

uppgifter om vad dessa farkoster var lastade med ges inte, men ett rimligt

antagande är att det i första hand rörde sig om spannmål. Denna vara var

enligt Nyköpings motsvarighet till längderna efter norriandstullen den vanli

gaste exportvaran i handeln mellan staden och de bottniska farvattnen.5

Ovriga orter

Det är påfallande i hur hög grad det från det södra omlandet saknas belägg

för allmogeseglation på huvudstaden. Det finns egentligen endast sju note

ringar om sådan trafik, alla härrörande från den i detta hänseende tillförlitli

gaste av de olika materialgrupperna, längden efter lilla tullen 1624. 1 denna

upptas två småbåtar från “Östgötaskären” lastade med produkter som vitt

nar om skärgårdsbefolkningens blygsamma men ändå starkt diversifierade

ekonomi. Huvudlasten bestod av sammanlagt 20 lispund smör och 5 lispund

torrfisk. Därutöver finns strumpor, skor, stövlar, kohudar, samt mindre

kvantiteter honung och kött registrerade. Med en liknande last finns i samma

längd också två småbåtar från “Nyköpingsskären” upptagna, men deras vik

tigaste last var inte smör utan sammanlagt 11 famnar ved. Slutligen finns tre,

av lasten att döma, små båtar från “Trosa åminne” upptagna, lastade med

små mängder torrfisk, smör och bröd.
När det gäller den blygsamma omfattningen av allmogeseglation från det

södra handelsområdet, är det för ovanlighetens skull säkerligen inte bara

brister i källmaterialet som utgör förklaring. 1 det södra handelsområdet
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fanns det gott om städer med egna stapelrättigheter och med egna inre han
delsomland varifrån allmogen sökte sig in till städerna för att sälja sina över
skottsprodukter. De mycket sporadiska nedslagen om allmogehandel vittnar
om ett lika sporadiskt handelsutbyte mellan huvudstaden och det södra han
delsområdets allmoge.

Det södra handelsområdets kännetecken

Geografiskt kan Stockholms södra handelsområde avgränsas vid Kalmar i
söder, Gotland i öster och Himmerfjärden i norr. Betecknande för områdets
handel med huvudstaden var en måttlig export av spannmål från stapelstä
derna, och en obetydlig och sporadisk handel bedriven av allmogen, där
Öland dock utgjorde ett undantag. Det södra handelsområdets svaga ekono
miska knytning till huvudstaden kan förklaras med dess egna städer med
stapelrättigheter och egna inrikes handelsomland. Dessa städer utvecklade
av huvudstaden oberoende handelssystem där de liksom Stockholm, men i
mycket blygsammare skala, fungerade som förmedlare av varor i regional
och utrikeshandel.

Av det totala registrerade tonnaget ankommande från inrikes orter
1643—1650 svarade det södra omlandet för lite drygt 5 900 läster. vilket
motsvarar ca 4,5 %. Av denna andel stod Kalmar och Norrköping tillsam
mans för nära fem sjättedelar.
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KAPITEL 3

Det västra handelsområdet

Det västra handelsområdet innefattar utförselhamnarna för bergsiagsområ

det, och är således det område som svarade för den största delen av Stock

holms metalltillförsel. Genom denna roll intog området en nyckelposition i

stadens exportekonomi.

Torshälla

Av städerna efter Mälarens södra strand hade Torshälla det intensivaste

handelsutbytet med Stockholm. Dess egen handel i de finskbottniska farvatt

nen var måttlig, med i genomsnitt sex förtullningar per år i slottstullen,

medan transporterna mellan Torshälla och Stockholm som de på 1640-talet

avspeglar sig i hamnpenninglängderna var desto talrikare.

Torshälla fungerade som utförselhamn för Örebros järnhandel med Lm

desbergs och Nora bergslag. Dessa transporter kan emellertid endast beläg

gas för 1600-talets första årtionde, då de uppvisar mycket måttliga siffror.6

Bodell visar med hjälp av de bevarade längderna över uppstädernas halvtull

1607, att Torshälla liksom Strängnäs och Uppsala saknade betydelse som

utförselhamn för järn och koppar.7Egna undersökningar av samma material,

men från 1605, ger samma resultat; av de drygt 2 400 skeppund råkoppar och

drygt 9 400 skeppund stångjärn. som detta år kom till Stockholm från målar-

städerna, anlände endast 12 respektive 93 skeppund från Torshälla.8

Man bör dock vara ytterst försiktig när man låter dessa siffror från 1600-

talets början gälla för det i detta hänseende källösa 1640-talet. Under den

mellanliggande perioden ökade metallexporten över Stockholm många gång

er om, vilket bör ha bidragit till omfattande förändringar i såväl transport

som produktionsförhållanden. Wilhelm Tham antar tex att produktionen i

Nora och Lindesbergs hergslag steg under 1620- och, framför allt, 1630-

talet.9 Denna produktionsökning passar ganska väl samman med Torshällas
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Figur 11: Säsongsvariationen hos det i Stockholn anländande tonnaget från
Torshälla 1648 och 1650. Årsmedelvärde i antal läster. Källor: SkA vol 1648
och 1650, hamnpenninglängderna.

kraftigt ökande stockholmsseglation som den framträder under 1640-talet.
1 Torshällas fall finns det anledning att pröva det verktyg för fastställande

av handelsinriktning som jag tidigare redogjort för (s. 134).
Torshälla uppvisar i figur 11 större släktskap med idealtypen för en kapital-

intensiv handel än med den för en kapitalextensiv. Vi ser den kraftigaste
aktiviteten månaderna efter islossningen, därefter en avmattning som dock
är mer markerad än idealtypens, följd av en kraftig återhämtning vid höstens
början, dock inte tillnärmelsevis så kraftig som den hade varit om Torshälla
huvudsakligen hade varit inbegripen i seglation med “ätande varor” på all-
mogens eller fattiga stadsborgares villkor. Den tydligt markerade toppen
under säsongens inledning bör ha motsvarat utförseln av de metaller som i
Torshälla lagts på lager under vintern.

Ytterligare något som stöder antagandet att Torshälla under den under
sökta perioden utvecklades till en av huvudstadens viktigare metalleverantö
rer, är den volymmässiga samhörigheten med de gamla etablerade metallstä
dernas anländande tonnage i Stockholm. Tabell 4 visar en jämförelse av det
till Stockholm årligen anländande tonnaget från samtliga registrerade mälar
städer 1643—1650.

Jan Sen Mar Apr Ma Jun Ju! Aug Sep Okt Nov Dec

Örebro

Uppställningen visar att Torshälla ifråga om det anländande tonnaget i
huvudstaden uppvisar större likheter med de västmanländska metallhamnar
na än med övriga mälarstäder.

Vi ska inte uppehålla oss längre vid staden vid Hjälmaren än vad som är
nödvändigt för att konstatera att dess kommersiella kontakter med Stock
holm var av det mycket blygsamma slaget.
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w

Handelsomr och stad Läster!ar Medeldräktighet/farkost

Västra handelsområdet:
Västerås 1 223 15,9
Arboga 991 13,0
Köping 467 14,1
Torshälla 398 10,6

Inre handelsområdet:
Enköping 148 5.5
Uppsala 137 5,4
Södertälje 43 8.5
Strängnäs 23 7,6
Sigtuna 14 5,4

Tabell 4: Det i Stockholm anländande tonnaget från mälarstäderna 1643—
1650. Årsmedelvärden, antal läster. Källor: SkA vol 1643—1650, hamnpen
ninglängderna.

Slottstullängderna redovisar under de undersökta åren inte en enda farkost
från vare sig Närke eller Örebro, vilket betyder att något handelsutbyte med
det finskbottniska området knappast existerade. 1 hamnpenninglängderna
finns Örebro noterat totalt endast tolv gånger. Dessa båtar var med sina
dryga 7 läster ungefär hälften så lastdryga som den besökande genomsnitts
farkosten i Stockholms hamn.

1605 års längd över uppstädernas haivtull visar att endast jämförelsevis
små mängder (142 skeppund stångjärn och 1152 fat osmundsjärn) detta år
hade fraktats från Örebro till Stockholm.1Bodells undersökning av haivtull
längderna ger en liknande bild.2 Här framgår också att Tälje lika framgångs
rikt som Stockholm konkurrerade om Örebros järn, men kanske framförallt
att de största vinnarna var smugglarna...

Enligt Örebros egen halvtullängd 1607 gick 5 100 fat osmundsjärn ut över
Mälaren från Örebro. Samma längder från de enda två legala utförselham
narna, Stockholm och Tälje, visar att sammanlagt endast 2 970 fat från Öre
bro passerat över dessa båda städer. Resterande 2 130 fat har alltså försvun
nit på vägen.3Bodell anser det som mest troligt att det felande godset förbru
kats inom landet.4 Detta antagande måste dock betraktas som orimligt. För
det första bör man notera att järnet redan var till hälften förtullat för export.
De smedjor mellan Örebro och Södertälje/Stockholm som eventuellt kunde
tänkas behöva tillföra sina Lager nytt osmund, kunde säkerligen göra detta på
ett sätt som inte innebar att köpeskillingen också innefattade halv exporttull.
För det andra betvivlar jag att det fanns en lokal efterfrågan så stor att den
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motsvarade drygt den dubbla samlade exporten av osmundsjärn fran Stock
holm till Lubeck 1610. Jag tror att man tryggt kan utga ifran att vi här är
gods på spåren som huvudsakligen smugglats ut ur landet pa olika vägar och
med olika metoder.

Örebros direkta handelskontakter med huvudstaden var alltså obetydliga.
Av den haivtull som uppstäderna erlade i Stockholm 1605 stod Örebro för ca
2%. Det besökande tonnaget 1643—1650 var så litet att det knappast lönar
sig att mäta. Naturligtvis är det undersökta materialet alldeles för litet och
bräckligt för att säga något säkert om den utveckling som skedde i relationer
na mellan Örebro och huvudstaden under de mellanliggande åren. Att förut
sättningarna för handelsutbyte försämrades vid tiden för de första bevarade
hamnpenninglängderna kan emellertid slås fast: 1643 ges Nora och Lindes
berg stadsprivilegier, varvid Örebro tillsammans med Arboga förlorade rät
ten att bedriva direkt handel med bergsmännen i Bergslagen.6

Stockholmsmaterialet säger heller ingenting om de frakter som ombesörj
des av andra städer, men där örebroborgare ägde godset. Som tidigare
nämnts (s. 151) var Torshälla en av de hamnar som tog hand om frakten av
järn som köpts upp av örebroborgare. Samma uppgift hade också Arboga.7
Även de metaller som köptes upp av landskapets yngsta städer, Nora och
Lindesberg, fraktades antagligen på Torshällas och Arbogas skutor till Stock
holm.

De västmanländska städerna

När det gäller tillförseln av den varugrupp som utgjorde själva stommen för
huvudstadens existens som handeisstad, metallerna, råder det ingen tvivel
om att det i särklass viktigaste landskapet var Västmanland med sina tre
mälarstäder Arboga, Köping och Västerås. På båtar, kärror, slädar och häst-
ryggar anlände metallerna från de olika regionerna i Bergslagen: från Nora
och Lindes bergslag över eller förbi Örebro till Arboga, från Skinnskatteberg
och Ramsberg till Köping, och från Norbergs bergsiag och Stora Kopparber
get till Västerås.8

Mellan dessa tre uppstäder och Stockholm rådde sedan en intensiv trafik
på mälarvattnet från islossningen, vanligen i april, till många gånger in i
början av december.

Förutsättningen för detta varuutbyte var kontinentens stegrade behov av
metaller och de i takt därmed allt talrikare bergsmännens behov av förnöden
heter, som till stor del togs från huvudstadens finskbottniska omland. Hur
denna handel skulle organiseras och delas upp var ett stridsämne mellan
huvudstaden och invånarna i omlandet. Striden avgjordes successivt under
den undersökta perioden genom lagstiftning och ekonomiskt praktiska reali
teter till Stockholms fördel.
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Fran att dittills ägt rätten att pa egna kölar, eller direkt med de främmande
köpmännen i Stockholm, handla med utlandet, alades uppstäderna 1614 att
sälja till stockholmsköpmännen, antingen i Stockholm eller i sin egen stad.
Förlusten av den aktiva seglationsrätten ska inte feltolkas. Det var med stor
sannolikhet inte den egna seglationen till utlandet som sörjdes efter 1614. De
västmanländska städerna torde i mycket liten omfattning ha utnyttjat denna
rättighet.9 Inte heller den direkta handeln mellan främmande köpmän och
uppstadsborgare var särskilt imponerande: en undersökning som Carl-Fred
rik Corin gjort av vågböckerna under åren 1599, 1601 och 1605 har gett till
resultat att av det järn som av arbogaborgare fraktades till Stockholm, såldes
mellan ca 2/3 och 9/10 till denna stads köpmän. Resterande del befraktade
arbogaborgarna själva till utlandet. Kjell Kumlien har för Västerås kommit
fram till liknande resultat.’

Det var alltså sannolikt inte förlusten av den aktiva seglationen eller di
rekthandeln med de främmande köpmännen i sig som uppfattades som för
ödande för uppstädernas borgare. Det var snarare möjligheten att kunna
bedriva denna handel som upplevdes som, och var, det viktiga. Utan denna
möjlighet låg uppstädernas handel i praktiken i händerna på stockholmarna,
något som klagoskriften från Västerås till Axel Oxenstierna 1618 så tydligt
illustrerar (se s. 50).

De västmanländska städernas finskbottniska handel

De undersökta längderna av slottstullen visar att de tre uppstädernas ekono
miska verksamhet i de finska och bottniska farvattnen var mycket begränsad.
1 medeltal gjorde man tillsammans knappt sex resor om året: Arboga tre
resor, Västerås två och Köping en. De varor som man från dessa, antagligen
kombinerade handels- och fiskeresor, tog med sig hem var nästan uteslutan
de saitfisk i tunna, men även mindre kvantiteter torrfisk, lax och smör finns
glest registrerat.

Den undersökta längden efter norriandstullen 1618 harmonierar med
slottstullängderna när det gäller kontakter med rikets norra och östra land
skap. Fyra arbogaskutor och tre från Västerås anges där som förtullade. Som
främsta last har de medfört osmundsjärn, tillsammans 320 fat, därefter salt
och spannmål, 97 respektive 77 tunnor, medan en skuta från Arboga i juni
var ensam om att ta med stångjärn, och då endast 20 lispund.

Stockholmstraflken

1 och med hamnpenninglängdernas början 1643 uppvisar de tre städerna helt
andra siffror än vad slottstullängderna redovisar. Denna höga besöksfre
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En del av hamnen “västantill” som Sigismund von Vogel såg den omkring
1647. På den ännu inte sten- eller trälagda strandkanten landades metaller och
spannmål västerifrån. 1 land syns några medlemmar ur åkarnas skrå verksam
ma och i bakgrunden sticker masterna upp från de större utländska skeppen
vid Skeppsbron. Topografiska planscher, Krigsarkivet. Foto författaren.

kvens bör alltså tillfalla de tre uppstädernas direkta handelsförbindelser med

huvudstaden.

Stad Besök/år Medeldräktighet
(avrundat) i läster

Arboga 75 13.0

Köping 33 14,1

Västerås 75 15,9

Tabell 5: Besöksfrekvensen i Stockholm 1643 —1650 samt medeldräktighet i
antal läster. Källor: SkA vol 1643—1650, hamnpenninglängderna.

De tre västmanländska städerna svarade för 17 % av det totala registrerade

inrikes tonnaget i Stockholm under åren 1643—1650. Denna siffra kan tyckas

liten med tanke på vad som tidigare sagts om dessa städers oerhörda betydel

se för Stockholms exportnäring. Förklaringen ligger i samtidens prissättning
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på varor. Lasten i en skuta fran Västeras med 10 skeppund gårkoppar i
lastrummet motsvarade 1643 ett exportvärde av ungefär 600 daler silver
mynt. För att uppna samma värde med den allmogevara som var den vanli
gaste. strömmingen. skulle man behöva lasta tio lika stora skutor.

De västmanländska skutorna kom alltså lastade med i huvudsak metaller
till Stockholm. Vad som exakt dolde sig i lastrummen är källmaterialet yt
terst förteget om. 1 de tidigare omtalade längderna över dem som vid seklets
början erlade halvtull kan man under en kortare tid dock se vad de västman
ländska skutorna var lastade med. Halvtullen innebar, som namnet anger, att
uppstadsborgaren erlade halva tullen i sin hemstad. Kvittensen som han fick
på detta belopp lämnade han sedan till tullnären i Stockholm, till vilken
resterande summa betalades i samband med exporten av varorna. Många av
de inlämnade kvittenserna ligger alltjämt kvar i tullängden, även om en
kontroll mot tullängderna visar att seklerna har skattat denna samling små-
lappar hårt.

1605 års halvtullängd visar vilka varor som detta år fördes till huvudstaden
på köl från de västmanländska städerna (tabell 6).

De i Stockholm redovisade lasterna bestod inte oväntat till största delen av
bergverksprodukter av olika slag och i olika förädlingsstadier. Angående
kvantiteterna bör vi komma ihåg vad som tidigare sagts, nämligen att stora
poster gick över Södertälje och vidare mot utlandet samt att det finns goda
grunder att misstänka en stor andel smuggling av de varor som förtullades för
export i uppstäderna. Uppskattningsvis representerar tabellen ovan någon
ting mellan en tredjedel och hälften av den totala västmanländska utförseln
avsedd för de utrikes marknaderna.

Men också med en så liten andel visar tabellen något, som också gäller
under den del av undersökningsperioden som enbart täcks av hamnpenning
längder, nämligen Västerås värdemässiga dominans i sin egenskap av den
mest betydelsefulla utförselhamnen för koppar. Hamnpenning- längdernas
uppgifter om Arbogas tonnage i förhållande till Västerås säger alltså ingen
ting om lastens värde. Detta förhållande beskrivs nog bättre, även för 1640-
talet, av storleksordningen på den erlagda tullen 1605 som figur 12 visar.

Av figur 12 framgår inte bara Västerås värdemässiga betydelse för tillför
seln av varor till Stockholm, utan även de västmanländska städernas domi
nans i förhållande till de övriga mälarstäderna, som endast delade på 15 % av
den totala erlagda tullen. Det är en siffra som naturligtvis inte återger några
exakta relationer, men som ändå visar den inbördes storleksordningen mel
lan uppstäderna som leverantörer till Stockholm.

Trots att vi vid det här laget känner till skillnaden mellan halvtullängdens
och hamnpenninglängdernas uppgifter, kan det ändå vara av intresse att
jämföra de båda materialen med varandra. Ett cirkeldiagram tillverkat på
samma sätt som det ovan, men med antalet anländande läster under åren
1643—1650 som grund, ger figur 13 till resultat.
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Vara Västerås Arboga Köping

Kopparprodukrer:
Räkoppar, skepp. 2 080
Platkoppar. skepp. 266 1

Ungerska plåtar. skepp. 2
Gammalt kätslekoppar. lisp. 10 20 40

Kopparrök. fat 14

Vitriol. fat 33

Järnprodukter:
Stångjärn, skepp. 2 524 3 676 1 859

Osmund, läster 299 424 271

Harneskplåtar, skepp. 22

Spjällplåtar, skepp. 0,5
Rörplåtar, skepp. 8

Spik, hundraden 12

271

12 22
22

Haivtull. daler 6 252 1 967 982

Tabell 6: De västmanländska städernas export till Stockholm 1605 i daler

enligt haivtullängden. Källa: LTr vo1379.I.

Med tanke på västeråsskutornas värdefulla kopparlaster, stämmer de båda

diagrammen ganska väl överens, trots de decennier som skiljer dem åt. När

endast utrymmet i lastrummen räknas, stiger visserligen de övriga mälarstä

dernas andel av det samlade tonnaget till 21 , samtidigt som järnstaden

Arboga inte längre skiljer sig lika mycket från kopparstaden Västerås som i

föregående diagram.

Övr. gruvprodukter:
Svavel, fat

Skogsprodukter:
Sågbräder, tolfter
Aska, fat

Skinn och hudar:
Bockskinn, st
Getskinn, st
Kalvskinn, st
Kohudar, st
Oxhudar, st

565 15
25

10
50 25 50
30 55
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Figur 12: Fördelningen av den totala erlagda halvtullen i daler 1605. “Övriga”
städer är Orebro, Uppsala, Torshälla och Strängnäs. Källor: Se tabell 6.

Det enda någorlunda bärkraftiga material som kan säga någonting om den
västmanländska seglationens utveckling under 1600-talets första hälft är ex
porttullängderna. På samma sätt som tidigare med tjäran får vi låta export
tullängderna här ersätta bristen på inrikes tullängder. Den metall som expor
terades till utlandet hade ju en gång kommit in till huvudstaden från omlan
det, och dessa leveranser till huvudstaden ombesörjdes under hela den un

Arboga
18% Köping

9%

N36/o

Ovriga
10%

Torshälla
11 %

Arboga
29 %

Figur 13: Fördelningen av det totala anländande tonnaget från mälarstäderna
1643 —1650. “Övriga” städer är Örebro, Uppsala, Strängnäs, Enköping och
Sigtuna. Källor: SkA vol 1643 —1650, hamnpenninglängderna.

Stockholmsseglationens utveckling
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battullen från vintern 1609/10. Väster om en tänkt linje ungefärligt dragen
över och förbi Strängnäs och Enköping glesnar beläggen från allmogebesök
kraftigt (figur 17). Det finns anledning att beakta denna vägledning vid
gränsdragningen mellan det inre och det västra handelsområdet. 1 det sist
nämnda området existerade, som i det södra handelsområdet, ett flertal
städer med egna uppköpare av allmogens produkter. Skillnaden mot den
södra regionen var emellertid att på mälarstädernas årliga marknader upp
trädde också stockholmsborgare i stort antal. Allmogen i det västra handels-
området behövde inte förflytta sig till Stockholm för att tillgodogöra sig de
fördelar som den större marknaden erbjöd. Stockholmarna kom till allmogen
på de årliga marknaderna i uppstäderna, eller — mot all god ordning i all
mänhet och mot handelsordningarna i synnerhet — direkt hem till dessa på
landsbygden.

Åt kampen om uppstädernas marknader och konsekvenserna av denna har
i det föregående åtskilliga sidor ägnats. Här ska bara tilläggas att frånvaron
av en aktiv bondeseglation från det västra handelsområdet på huvudstaden
ytterligare understryker den betydelse som uppstädernas marknader och
landsbygden i Mälardalen hade för Stockholm.

Gränsen mellan det västra och det inre handelsområdet motsvarar den
zon, där det av allmogen bedömdes kvitta lika om man styrde kosan till en
uppstadsmarknad eller till huvudstaden för att sälja sina produkter. Det
ställer sig högst rimligt att denna zon låter sig beskrivas utifrån längden efter
lilla båttullen. Det finns dock ytterligare en användbar källa.

Längden efter lilla tullen på Långholmen, antagligen från 1623, är knap
pastidealisk för detta ändamål eftersom så många ortsangivelser saknas. De
uppgifter som trots allt går att få ur materialet utan att pressa det över det
rimligas gräns, stöder dock resonemanget ovan om en allmogeseglation från
väster som övervägande stammade från det mest närliggande området. Som
vid Blockhusudden redovisade man vid Långholmen per vecka. Jag har valt
ut tre veckor av seglationssäsongen för en närmare undersökning, den tredje,
sextonde och den tjugotredje uppbördsveckan vilket motsvarar veckorna i
slutet av maj, mitten av augusti och början av oktober. Att dessa tre valts ut
hänger samman med att man då får en tidsperiod från var och en av de tre för
allmogen skilda säsongsavsnitten: den intensiva seglationen i början av sä
songen, den lågintensiva under sommaren och den allra intensivaste under
hösten. Eftersom de angivna orterna är färre än de icke angivna och dess
utom ett flertal av ortsangivelserna består av förkortningar som man knap
past utan mycket livlig fantasi ska ge sig på att tolka, avstår vi här från att
lägga in resultatet på karta. Istället delas orterna upp i kategorier på sätt som
framgår av tabell 7.

Långholmstullens uppgifter antyder att allmogeseglation från det västra
omlandet inte var särskilt ofta förekommande. Denna ryms bland de 17,5 % i
sista raden i tabell 7. Det ska då påpekas att denna uppgift representerar en
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Ort/kategori Nominati Andel

Stockholm med malmarna 56 28
Mtilarstäder (inkl. Örebro 1 nom.) 29 14,5
“SkärkarIar’ 22 Il %
Mälaröarna 46 23 %
Södertörns mälardel och Enhörna 12 6
Övriga angivna 35 17.5 c/

Summa 200 100.0 %

Tabell 7: Fördelningen av de i längden från lilla tullen vid Långholmen angiv

na orterna under tre veckor 1623(?). Källa: LTr vol 415.1, uppbördsveckorna

3, 16och23.

någorlunda trygg maximisiffra. Till denna grupp har t ex sådana notiser förts
där orten visserligen är angiven, men på ett sådant sätt att en identifiering på

säkra grunder skulle ställa sig mycket svår eller omöjlig.
Tabellen 7 tillsammans med uppgifterna från lilla båttullen och de sakskäl

som framförts pekar mot att allmogeseglationen västerifrån avtog mycket
kraftigare med avståndet från huvudstaden än vad som var fallet med den

österifrån.
Att lilla tullens uppgifter om mälarstädernas tullklarering vid Långholmen

inte tidigare berörts beror på att dessa städer inte var skyldiga att förtulla sina
metallprodukter, utom i de fall de bestod av bearbetade produkter för avsalu

på den lokala marknaden såsom spik, verktyg, kittlar etc. Det som blev kvar

för förtullning var inte särskilt mycket. Läsaren kan själv bilda sig en uppfatt
ning om hur mälarstäderna är representerade i längden över lilla tullen ge
nom att i tabell 6, s. 158 stryka de obearbetade metallerna och halvfabrika
ten av dessa.

Det västra handelsområdets kännetecken

Det västra handelsområdet svarade för större delen av huvudstadens metalLe
veranser från Bergslagen under hela den undersökta perioden. Det besökan
de tonnaget ökade under 1600-talets första hälft i storleksordningen fyra

gånger. Den värdemässiga ökningen var dock betydligt större eftersom ex
porten under perioden efter hand kom att innefatta en allt större andel
förädlade och mer bearbetade metaller. Den viktigaste av regionens städer
var Västerås genom sin ställning som utförselhamn av kopparen från Stora
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Kopparberget. De tre västmanländska städerna, som av gammalt varit de
viktigaste leverantörerna av varorna i Stockholms metallexport, fick under
perioden sällskap av det sörmländska Torshälla, som under 1640-talet i det
bräckliga källmaterialet uppvisar en metallexportörs alla kännetecken. Sam
ma framgång hade dock inte Örebro, vars handel med huvudstaden var
obetydlig. Örebros handel med Stockholm ombesörjdes sannolikt av Arboga
och Torshälla.

Västerås, Köpings, Arbogas och Torshällas ställning som transitstäder
mellan Bergslagen och huvudstaden ökade alltså kraftigt under perioden.
Besvärsskrivelser och andra berättande källor vittnar dock om att de egna
städernas borgare fick allt svårare att ta sitt levebröd ur detta varuutbyte,
avskurna som de var från all direktkontakt med utlandet. Handeln gick lätt i
händerna på Stockholms köpmän, särskilt som det också var de som i stor
utsträckning finansierade bergverksproduktionen.

Allmogeseglation från det västra handelsområdet på huvudstaden var ing
en utbredd företeelse. Allmogen i området hade, var den än bodde i regio
nen, relativt nära till andra städer. Den kunde också med stöd i handelsord
ningarna handla med stockholmsborgarna på uppstädernas årliga markna
der, vilket förtog intresset av att själv tranportera överskottsproduktionen till
Stockholm.
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KAPITEL 4

Det inre handelsområdet

Med inre handelsområde menas i denna undersökning det område varifrån

en i förhållande till det övriga omlandet intensiv allmogeseglation på huvud

staden förekom. Detta område skilde också ut sig juridiskt såtillvida att

allmogen där inte bodde i någon annan stads enskilda handelsområde. All

mogeprodukterna från det inre handelsområdet behövde alltså inte passera

någon annan stads mellanhänder utan kunde föras direkt av producenterna

till huvudstaden. För att ytterligare skilja ut det inre handelsområdet bestäm

mer vi att de geografiska betingelserna, som avstånd till huvudstaden och

existerande kommunikationsmöjligheter, måste vara sådana att en tät och

regelbunden trafik efter årstidernas förutsättningar var möjlig.

1 detta område av intensiv allmogehandel återfinns också ett stort antal

städer. Handelsekonomiskt knöts dessa hårt till huvudstaden under halvsek

let, vilket tillsammans med deras geografiska placering får berättiga deras

inkorporerande i det inre handelsområdet, även om det inte är helt logiskt.

Åbo borde dock givetvis inte räknas till Stockholms inre handelsområde. För

det första hade staden egna stapelrättigheter, för det andra var den belägen i

närheten av den gräns där allmogehandeln på huvudstaden märkbart glesna

de. Att föra Åbo till en egen avdelning skulle dock inte vara helt lyckat för

undersökningens disposition, varför dess relationer med Stockholm kommer

att behandlas här.
Att med hjälp av matematiska beräkningar ytterligare precisera det inre

handelsområdets gränser är naturligtvis möjligt, men knappast fruktbart med

tanke på vad för slags källmaterial som står till förfogande.
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Sörmland

Hertigdömet Södermanland

Enligt Gustav Vasas testamente 1560 tilldelades sonen Karl Södermanland
utom Södertörn som län, liksom större delen av Närke, hela Värmland samt
mindre delar av Västmanland och Västergötland. Även om Karls furstendö
me, liksom hans bröders, inte skulle betraktas som avsöndrat fran riket.
åtnjöt det ett stort mått av självständighet — inte minst på det ekonomiska
planet, där fursten förutom regalrättigheterna i vatten, berg och jaktmarker
också hade rätt till såväl skatte- som tulluppbörder.4

Vid Karl IX:s död 1611 fördes ansvaret för furstendömet över på änke
drottningen Kristina, som i sonen Karl Filips ställe skulle styra tills denne
fyllt 24 år. 1622 dog emellertid Karl Filip innan han uppnått den fastställda
åldern, varför hertigdömet då drogs in under kronan.

Av hertigdömets städer är den intressantaste för denna undersökning Sö
dertälje. Under hertigdömets tid var den som få andra städer en nagel i ögat
pä stockholmsborgarna genom sin rättighet till utrikesseglation, en rättighet
som när den utnyttjades avlänkade betydelsefulla varuströmmar från huvud
staden.

Södertälje

Södertälje — eller Tälje som staden hette innan det blev nödvändigt att
särskilja den från det nygrundade Norrtälje 1620 — förbjöds i Sigismunds
privilegiebrev till Stockholm 1594 att skeppa varor till utlandet.6men dessfö
rinnan hade “täljefrågan”, dvs Täljes ekonomiska ställning gentemot riket i
allmänhet och Stockholm i synnerhet, varit ett allvarligt trätoämne mellan
Johan III och hertig Karl.

När Karl framstod som segraren i striden om kungamakten mot brorsonen
Sigismund, påverkade detta i hög grad Södertäljes ekonomiska aktivitet.
Stockholmsborgarna, som under konflikten varit Sigismund trogna, kunde
nu bara stå och se på, medan allt fler av Målarens uppstäder lät dra sina varor
över edet vid Tälje. Från mitten av 1590-talet till 1610 ökade Södertäljes
andel av exporten så gott som oavbrutet från “en ohetydlighet av Stockholms
till mera än hälften”7 Med denna imponerande ökning intog Tälje platsen
som rikets näst största exporthamn efter Stockholm; 1610 utgjorde stadens
export en dryg fjärdedel av hela västra riksdelens.6

Även om änkedrottningen i Karl Filips namn kom att föra en härd linje
mot kungamakten för att bevara hertigdömets ekonomiska och handelspoli
tiskt självständiga status, var den korta storhetstiden över med Karl IX:s
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När änkedrottningen
Kristina — den sista för
va/turen av hertigdömet
Södermanland — dog
1625 var Södertäljes
storhetstid slutgiltigt till
ända. Foto Svenska
Porträttarkivet.

bortgång. Ett kungligt brev till Enköping 1613 förbjuder borgarna där att

utföra några varor över Södertälje. Inte nog med att utförseln över Södertäl

je var emot Stockholms privilegier. (vilket här syftar på Sigismunds för tillfäl

let avdammade privilegiebrev av år 1594). “utan vi ock härefter... vill hålla,

att allt gods, som ifrån uppstäderna uti kungadömet föres, skall bliva utskep

pat här i Stockholm.”9Att Enköpingsborgarna förbjöds skeppa ut över Tälje

var kanske inte så allvarligt. Men principen att låta “kungadömets” varor

enbart gå över Stockholm var betydligt värre, eftersom större delen av Täljes

utförsel antagligen kom från städer utanför hertigdömet.’ Kopparen från

Kopparberget forslades t ex antagligen uteslutande till utskeppningshamnar i

“kungariket”, varav ca 90 % till Västerås, innan den fördes vidare till de

väntande främmande fartygen på saltsjösidan •2

Principen att låta varorna från kungariket” skeppas vidare mot utlandet

från Stockholm, och de från furstendömet frän Södertälje. stadfästes 1614 i

handelsordningens sjätte punkt.
Vid tidpunkten för 1636 års handelsordning saknade Södertälje beskydda

re i närheten av eller inom dc styrande kretsarna. Stadens borgare tilläts då

varken att besöka utrikes hamnar eller ta emot främmande köpmän. De

främmande som efter denna ordnings tillkomst ertappades med att handla 1
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Södertälje skulle, enligt sedvanligt hot. fa last och skepp konfiskerade med 1/
4 av värdet under Stockholm och 3/4 under kronan (1636:IV).

Den utrikeshandel som berövades staden verkar heller inte ha kompense
rats av något större handelsutbyte med Stockholm. De mycket lätträknade
batarna som anlände efter 1643 var på endast drygt 8 läster i genomsnitt
enligt hamnpenninglängderna.

Södertäljes ställning bland mälarstäderna var unik. Genom dess geografis
ka placering erbjöd den Mälardalens övriga städer ett alternativ till huvudsta
den som utskeppningshamn. De övriga städernas borgare i regionen behövde
inte känna sig lika intensivt bevakade av stockholmsborgarna som ståndsbrö
derna i Södertälje. Ingen av dessa städer kunde med det gällande förbudet
mot passivhandel såsom Södertälje innebära ett hot mot Stockholm i konkur
renshänseende. Av övriga städer i Stockholms närhet hade Nyköping hela
tiden fullständiga handelsrättigheter, men dess placering utanför Bergslagens
transportleder i kombination med dess blygsamma storlek förklarar varför
stockholmarna aldrig uppfattade denna stad som ett hot mot sin näring. De
bevarade tulljournalerna vittnar också om en med stockholmska mått mycket
blygsam utrikeshandel i Nyköping.3

Under den undersökta tidsperioden hinner den lilla staden i Stockholms
skugga uppleva ett handelsekonomiskt uppsving som placerade den bland de
mest betydelsefulla handelsstäderna i riket, och därefter ett nedsjunkande till
en obetydlig uppstad.

Södertörn

Södertörn tillhörde Stockholms närmaste omland, vilket också tydligt visar
sig i längden efter lilla tullen 1624. Den mest förekommande socknen är
Österhaninge med hela 319 sjöväga besök i Stockholm 1624, följd av Bränn
kyrka med 97. Ösmo med 26 och Västerhaninge med 16 besök.4 Även om
den sjöväga trafiken mellan landsbygden på Södertörn och Stockholm inte på
långa vägar uppvisar samma intensitet som den uppländska, är det tydligt att
vi nu befinner oss inom den radie där handelsresorna inte längre innebar så
stora organisatoriska företag. De båtar från Sörmland som passerade Block
husudden var små och till skillnad från de mer långväga besökarna till stor
del lastade med varor känsliga för långa transporter såsom mjölk, ägg och
färsk fisk.

Naturligtvis blir alla kvantitativa uppgifter från Blockhusudden om Söder
töms totala varutillförsel till huvudstaden missvisande. Vid Blockhusudden
förtullades bara gods som kommit sjövägen till staden. Södertörns närhet till
Stockholm gjorde att transporter med lätthet kunde genomföras på häst,
vagn, släde eller till fots. Denna trafik åskådliggörs i Harald Gustafssons
brännkyrkaundersökning när han följer dejan på Skarpnäcks säten under
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hennes smaskaliga men aterkommande leveranser av säteriets avsaluproduk

ter kring 1670-talets mitt.5
Från andra sidan den fjärd som avskiljer Söderlörn frän det övriga land

skapet finns inga notiser alls om handelsutbyte mellan stad och landsbygd.

om man inte räknar dit tre smahåtar från “Trosa åminne”. Man kan dock

utgå ifran att de som bodde i den delen av landskapet. i den mån de besökte

Stockholm, passerade tullstationen på Långholmen och inte den på Block

husudden. och att de av den anledningen inte avsatt nagra spar i det här

undersökta materialet.
1 längden från Långholmen 1623 finner man att 12 personer av 200 har

anlänt sjövägen till Stockholm från Södertörns mälarsida, men då är också
några besökare från Enhörna strax väster därom med i denna summa.

Uppland

Liksom Sörmland intog Uppland en handelsmässig särställning bland de
svenska landskapen genom sin omedelbara närhet till huvudstaden. Med sina
bördiga slätter och större befolkning hade dock de uppländska bygderna
avsevärt bättre förutsättningar för ett handelsutbyte med Stockholm än
granniandskapet i söder.

Kännetecknande för det uppländska handelsutbytet med huvudstaden var

att det till övervägande del bedrevs av allmogen, även om också landskapets

städer spelade en betydande roll för Stockholms försörjning.
Om än källmaterialet är snålt med upplysningar om annat handelsutbyte

än det sjöväga, kan man anta att Uppland rymde alla sorters förekommande

regionalhandel: från den småskaliga bondehandeln till fots, på klövjade häs
tar eller i små båtar, till de uppländska städernas seglation med större skutor.

Det bevarade källmaterialet är som sagt illa rustat för att på ett rättvisande

sätt återge denna mångsidiga handel. Genom slottstullängderna får vi känne

dom om handelsutbytet mellan huvudsakligen de uppländska städerna och

det finskbottniska området, men inte med Stockholm. Tullängden från
Blockhusudden berättar om det sjöväga handelsutbytet med de delar av

Uppland som låg mot saltsjösidan till, men inte om mälarsidans Uppland

eftersom farkosterna därifrån betalade tull vid Långholmen. Hamnpenning

längderna slutligen ger besked om vilka från såväl mälar- som saltsjösidan

som lagt till vid stadens kajer. Däremot säger de inte mycket om allmogeseg

lationen med småbåtar.
Den närmaste uppgiften blir att försöka arbeta fram en bild av landskapets

handelsutbyte med Stockholm med hjälp av det material som star till buds.

Vi inleder med de uppländska städerna för att därefter ga över till allmoge

seglationen.
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Enköping, Sigtuna och Uppsala

De tre uppländska städerna vid mälarsidan liknar på många sätt varandra i
handeishänseende. Så länge det finns längder efter slottstuflen uppvisar stä
derna ett stabilt handelsutyte med det finskbottniska området för vilket En-
köping i genomsnitt förtullade knappa elva ganger per år, Sigtuna knappa sex
och Uppsala nära 13 gånger. De varor som de från dessa resor hemförde var
till övervägande del fisk i olika former.

Städernas handclsutbyte med Stockholm är betydligt mer svåråtkomligt.
Fram till 1622 var det inte belastat med nägon tull alls, och efter detta år finns
det inget användbart material bevarat från den tull som bars upp vid Lång
holmen. utöver den tämligen bristfälliga längden från 1623. Om Torshällas
och de västmanländska städernas huvudsakliga handelsinriktning var metal
ler, kan man dock med god säkerhet säga att den för de tre uppländska
mälarstäderna var spannmål. 1 figur 19 i kapitlet om skärkarlarnas mälarhan
del ser vi att de i särklass största leverantörerna av spannmål till skärgårdsbe
folkningen var just Enköping, Sigtuna och Uppsala. Att samma städer vid
sidan av landskapets allmoge var sysselsatta med spannmålshandel också på
Stockholm ska snart visas på induktiv väg.6

: k

---“-*- ---

Mälarskutor på väg att angöra Kornhamn. Dessa båda skutor på Sigism und
von Vogels stick från omkring 1647 var dock sannolikt större än de genom
snittliga från de tre mälarstäderna Enköping, Sigtuna och Uppsala. Topogra
fiska planscher, Krigsarkivet. Foto författaren.
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Metallerna spelade av allt att döma en mindre roll för städernas handel,
även om de vissa år inte saknade betydelse. 1 längden efter uppstädernas
haivtull 1605 svarade Enköping för den icke föraktliga utförseln av 294 skep
pund koppar och 805 skeppund stångjärn. medan Uppsala förde 123 skep
pund koppar och 294 skeppund järn till Stockholm för vidare export. De
bada städernas andel av den totala erlagda halvtullen var sammanlagt 11 %.
varav 8 % föll pa Enköping och 3 på Uppsala. Sigtuna, som var den minsta av
de tre städerna, finns inte alls med i längden.

Sven Ljung har med hjälp av bevarade vågböcker försökt att få fram
uppgifter om Enköpings betydelse som metallexportör under 1600-talets bör
jan. Andelen av stångjärnsexporten låg enligt denne vid 1,4% av rikets,
medan den av osmundsjärn återfinns mellan 1 och 2%. För kopparexportens
del anger Ljung Heckschers uppgift 2 % av rikets 1613. Om 1605 års halvtull
längd ställs mot 1603 års exporttullängd från Stockholm kommer kopparen
som transporterats via Enköping upp till en andel av 14% av Stockholms
kopparexport och 7 % av stångjärnsexporten. Visserligen måste dessa siffror
minskas något med tanke på att vi har att göra med Stockholms export och
inte rikets. Ändå är de avsevärt högre än Ljungs och Heckschers uppgifter.
Förklaringen kan naturligtvis finnas i att 1605 var ett ovanligt bra år för
Enköpings kopparhandel, men det är troligare att det beror på att haivtullen
inte säger någonting om ägarförhållandena till lasterna till skillnad från våg-
böckerna. De varupartier som registrerades i halvtullängderna kan alltså ha
tillhört andra än dem som finns angivna där.

För Uppsalas del visar halvtullängden från 1605 dock uppgifter som bättre
harmonierar med vad man förväntar sig. Redan genom sitt läge vid sidan av
huvudtransportvägarna mellan Bergslagen och Stockholm, och med Fyrisån
allt mer uppgrundad, saknade Uppsala egentliga förutsättningar att delta i
metallhandeln .

Hamnpenninglängderna ger oss ingen möjlighet att se vad båtlasterna in
nehöll, utan endast farkosternas storlek. Det torde dock vara ganska ofarligt
att påstå att metalltransporterna krävde större dimensionerade fartyg än
transporterna av andra produkter. 1 mälarregionen var det just metallstäder
na i Västmanland som vid sidan av huvudstadens egen handelsfiotta (den
som finns registrerad i hamnpenninglängderna) hade de största skutorna på
mellan 13—16 läster i genomsnitt. Båtarna från de tre uppländska mälarstä
derna hörde däremot till de minsta som överhuvudtaget betalade hamnpen
ning i staden. Storleksmässigt ligger de tre städernas farkoster så nära var
andra att man kan misstänka att de utnyttjade någon sorts mindre standard
typ. Enköpings båtar höll i genomsnitt 5,47 läster, Sigtunas 5,45 och Uppsa
las 5,39.

Redan storleken på båtarna talar för att de tre städerna mot 1600-talets
mitt i allt högre utsträckning blivit inriktade på handel med livsmedel, samti
digt som deltagandet i metallhandeln lag kvar på en blygsam niva eller rent
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av minskade. Något som ytterligare talar för en huvudsaklig inriktning på
livsmedelshandel är stockholmsbesökens säsongsvariation. 1 avsnittet som
behandlade de västmanländska städerna såg vi en fördelning under segla
tionssäsongen för de metallevererande städerna som stämde väl överens med
fördelningen hos idealtypen för orter med kapitalintensiv handel. För samma
år ser fördelningen för de tre här behandlade städerna ut som figur 15 visar.

Utan problem låter sig släktskapet med idealtypen för kapitalextensiv han
del fastställas. Figuren visar två tydliga toppar, varav den största på hösten,
däremellan en klar nedgång under sommarmånaderna.

Det föreligger en intressant överensstämmelse mellan tolagens exporttull
längder och de tre mälarstädernas seglation på Stockholm. Följande summe
ringar bygger på stickprov ur längderna och är alltså inte att betrakta som
särskilt exakta, men som ett mått på omfånget av huvudstadens spannmåls
export duger de. Enligt dessa stickprov var 1648 ett rekordår för Stockholms
spannmålsexport. Detta år bör drygt 100 000 tunnor ha exporterats, betydligt
mer än under något annat känt år under halvseklet. Samma år uppvisar också
de tre städerna 1640-talets högsta besöksfrekvens. Med 1643 satt till 100, blir
1648 års index 393. Det år som kommer närmast denna rekordnotering är
1649 med index 269.

Varför då inte använda längden från lilla tullen på Långholmen 1623 för att
visa de tre uppländska städernas export till Stockholm? Det är väl i och för
sig möjligt. De gånger städerna anges vid namn bekräftar längden också
snällt att borgarna förde med sig spannmål, malt och mjöl. Men bortsett från
det faktum att städerna ofta ej är angivna vid namn, kan längden maximalt
sträcka sig till att bekräfta att de ortangivna befraktarna förde spannmål med
sig. Vad de i övrigt hade i lasten av t ex metaller framkommer inte. Om
denna tullängd hade varit den enda källan till exempelvis Västerås export till
Stockholm, hade den kunnat inbjuda till slutsatsen att exporten därifrån
mestadels bestod av kohudar eller gråverk.

Figur 15: Säsongsvariationen hos det i Stockholm anländande tonnaget från
Enköping, Sigtuna och Uppsala 1648 och 1650. Årsmedelvärde i antal läster.
Källor: SkA vol 1648 och 1650, hannpenninglängderna.
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Sammanfattningsvis framträder, det besvärliga källäget till trots, en bild av

de tre uppländska mälarstäderna som antyder att de fungerade som viktiga

spannmålsleverantörer till huvudstaden och därmed bör ha utgjort en av

hörnpelarna i stadens livsmedelsförsörjning vad gäller de två allra viktigaste

basvarorna spannmål och — på indirekt väg — fisk. Den senare varan anlän

de nämligen huvudsakligen från det inre handelsområdets östra delar för att

utgöra bytesvara mot just spannmål.

Norrtälje och Roslagen

Vi har i ett tidigare sammanhang berört Norrtäljes grundande 1622 och syftet

med detta (s. 54). Det finns här ingen anledning att särredovisa den under

1600-talets andra kvartssekel så obetydliga stadsbildningen. Längden från

Blockhusudden 1624 placerar staden i en mellanklass bland de aktuella upp

ländska socknarna när det gäller besöksfrekvensen i Stockholm. De laster av

livsmedel som de sammanlagt 54 båtarna då förde in till huvudstaden skiljer

p intet vis ut Norrtälje från den omkringliggande landsbygden.5Av de

genomgångna årgångarna av hamnpenninglängderna framgår att Norrtälje

skutor endast betalat hamnavgift sammanlagt 8 gånger under perioden

1643—1650. Förhållandet mellan de 54 båtarna 1624 och hamnpenningläng

dens uppgifter visar att Norrtäljes handelsflotta till största delen bestod av

småbåtar som inte var tillräckligt stora för att behöva erlägga hamnavgift.

Detta understryker ytterligare det tveksamma värdet av den av statsmakten

utdelade rättigheten till utrikesseglation på egna skepp (se s. 54).

Roslagens allmogeseglation, så som den speglar sig i tullängden från

Blockhusudden 1624, har undersökts i makarna Fribergs arbete om Stock

holms bottniska handelsfält. För en mer detaljerad beskrivning hänvisas allt

så till detta arbete.
Roslagens andel av huvudstadens tillförsel beräknas av Friberg till ca 20 %

av den totala vid Blockhusudden, en siffra som det dock finns anledning att

misstänka vara alltför hög. De viktigaste varugrupperna var olika produkter

av boskapsskötsel med en andel som motsvarade 30—40%, varefter följde

fisk i olika former med en andel på 20—25%. Också veden var ett vanligt

inslag i lasterna på båtarna från Roslagen med en ungefälig andel på 10 %.

Spannmål var av naturliga skäl ingen större exportvara i det på brukningsbar

jord fattiga Roslagen. Friberg antar att dess andel aldrig översteg 10—15 %,9

Av kartan framgår den tidigare omtalade skillnaden mellan Uppland och

Sörmland när det gäller besöksfrekvensen från de närmast liggande delarna,

även om man räknar in att en större andel troligen brukade landvägen söder

ifrån.
Kartan över den geografiska fördelningen av besökarna från Roslagen har

den begränsningen att den inte säger någonting om besöken från Upplands
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Figur 16. Antalet resenärer till Stockholm från Roslagens byar som passerat
tullen vid Blockhusudden 1624. Källa: Friberg 1983, fig. 31, s. 280.



inre och östra delar. Här erbjuder längden frän lilla hättullen. den som

stäthållaren Sven Mansson hamnade i sådan onäd för (s. 69). en viss hjälp.

1 den män det överhuvudtaget har förts sammanhängande räkenskaper —

vi erinrar oss att det klagades över bristande redovisning av verksamheten —

täcker den bevarade längden över lilla båttullen endast en kortare period.
Längden är inbunden tillsammans med den ordinarie längden över slott

stullen 1610 och placerad efter denna. På volymens pärm står följande påfört
med samtida hand: “Längden uppå den inländske fisketullen och båttullen
som uppburen är vid Stockholms slott pro anno 1610”.’ “Inländske fisketul
len” var ännu en synonym för slottstullen, som tydligt talar om vilken varu
grupp som dominerade.

Längden över den ovanliga tullen inleds med följande överskrift: “Längd
uppå den lille båttullen år 1619 och 1610”, där 1619 uppenbarligen är en
felskrivning för 1609. På det tiotal sidor som längden utgör finns de införda
varorna noterade på samma sätt som för slottstullen, dvs namnet på den som
ansvarade för de införda varorna, dennes hemort, vad för varor som fördes in
och hur mycket tull som betalades. Vad som däremot fullständigt saknas vid
posterna är datum, vilket gör det svårt att exakt fastställa vilken tid längden
avser. Mycket talar dock för att längden redovisar tull som uppburits under

o

Lorenzo Magalotti reste runt i Sverige 1674. Hans livfulla reseskildring illu
strerades med skickligt utförda teckningar. Här en av dessa teckningar före
ställande rospiggar. Foto författaren.
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vintermånaderna. Längden avslutas med en förteckning med överskriften
“På åtskillige dagar som uppburet är av tuliknektarna”. De sammanlagt 16
posterna upptar leveranser på mellan 4 och 24 öre per gång. Dessa poster är
daterade mellan 23 januari och 1 mars. Antingen avser dessa poster tull som
burits upp utanför den ordinarie uppbördsterminen, i vilket fall den stora
huvudelen av uppbörden följaktligen skett vid öppet vatten. Det andra alter-
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Figur 17. Srockholmsbesökarnas hemorter enligt lilla båttullen vintern 1609!
10. Källa: L Tr vol 382:1, längden efter lilla båttullen.
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nativet är att tullknektarnas uppbörd utgör de summor som bars upp från
sadana som ertappades när de försökte undandra sig tullen. 1 så fall skulle
längden täcka vinterupphörden av lilla båttullen. och de fordon som kom in
var antingen slädar eller småbåtar som drogs av djur eller människor över
isarna.

Det senare alternativet håller jag för sannolikast. Längden är inte något
fragment i meningen några lösryckta blad ur en större längd. Den har en
tydlig början och ett tydligt slut, där uppbörden finns summerad. Den som
varit ansvarig för längden hade uppenbarligen instruktioner att redovisa för
just den period som längden täcker. Överskriften antyder också att upphör-
den skett över årsskiftet 1609—10. Antalet inkommande båtar. 426 st, stäm
mer också väl överens med vad man kan förvänta inkom under vintermåna
derna från Uppland. Hade det gällt sommarhalvåret hade det kanske mot
svarat någon eller några veckors uppbörd, något som det svårligen kan ha
funnits någon anledning att upprätta en särskild längd för. Ytterligare något
som pekar mot vintermånaderna är det faktum att de inkommande lasterna
skiljer sig något från de sedvanliga i slottstullen. Istället för fisk är här spann
mål, framför allt i mältad form, och ved de viktigaste varugrupperna. Den
tullsats som belastade varorna var densamma som vid slottstullen. 1/16, men
det är anmärkningsvärt hur ovanligt stort antalet felräkningarna är.

Lasterna som kom in var små. Av den sammanlagda spannmålsinförseln
på 857 tunnor är det aritmetiska medelvärdet 4 och medianen endast 3 tun
nor, räknat på antalet införda laster. Endast 12 båtar förde med sig mer än 10
tunnor spannmål, ingen mer än 20 tunnor.

På kartan är besöken markerade över eller vid hemsocknens kyrka med en
prick per besökare. Den nära nog totala frånvaron av besök från Sörmland är
slående. Även med tanke på Upplands intensivare handelskontakter med
Stockholm, råder det ingen tvivel om att de sörmländska besöken var talrika
re än vad längden efter lilla båttullen vill göra gällande. Jag tror man måste
sluta sig till att den inte upptar de söderifrån inkommande farkosterna, utan
endast de som kom västerifrån över Mälarens is, norrifrån över land och
österifrån över Saltsjöns is. Det skulle i så fall betyda att en uppbördsstation
var placerad vid någon av de södra infarterna till Södermalm, men att alla
spår efter denna gått förlorade.

Stockholms västra inre handelsområde inringat

Den västra delen av Stockholms inre handelsområde undandrar sig en be
dömning av den kvantitativa utvecklingen av handelskontakterna under halv
seklet p g a det synnerligen bristfälliga källmaterialet. Man får istället låta sig
nöja med konturerna av denna handel. Det kan däremot vara värt ett försök
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att dra upp de ungefärliga geografiska gränserna för detta område. d vs den

gräns inom vilken allmogen bedrev en omfattande och regelbunden direkt-

handel med huvudstaden.
Tillsammans kan karteringarna av besöken i Stockholm under vintern

1609/10 och under seglationssäsongen 1624 framkalla en ganska god bild av

utsträckningen av den del av huvudstadens inre handeLsomräde som lag i dess

omedelbara närhet.
På båda kartorna (fig 16 och 17) finner vi en ganska starkt markerad

nordgräns i höjd med södra Väddö. Norr därom förekommer endast spridda

belägg 1624 och inget vintern 1609/10 med undantag av tva bönder fran

Jomala socken på Åland som fann det mödan värt att med var sina två stutar,

som antagligen fick fungera som dragare över isen, göra den langa färden till

Stockholm. Från Väddös södra del ligger flertalet av alla markeringar 1624

öster om en någorlunda rak linje mot Stockholm, med endast spridda besök

från området väster därom. Vinterkartan uppvisar även den en koncentra

Figur 18. De ungefärliga gränserna för Stockholms västra inre handelsområ

de. Källor: Se figurerna 16 och 17 samt texten.
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till mellersta Roslagens kustsocknar Väddö, Vätö, Bro (Roslags-Bro). Frötu
na. Länna och Riala. men därinnanför förekommer relativt sett fler kontak
ter enligt vinterkartan än enligt 1624 års längd, kanske beroende på att det
under vintern inte var nödvändigt med omedelbar närhet till segelbara yat
tenleder. En annan möjlighet är att socknarna väster om linjen Stockholm
Kårsta 1624 passerade någon av de andra tullstationerna runt staden.

Överensstämmelsen mellan de två kartorna i de områden där de båda
tullarnas uppbördsområden sammanfaller, dvs det östra kustlandet norr om
staden, gör att man kan våga använda sig av kartan 1609/10 för att med
någorlunda precision kartera den västra delen av Stockholms inre handels-
område.

Den längsta sträckningen i denna del av det inre handelsområdet, knappa
tio mil, finner vi i nordostlig bäring från huvudstaden. Väster därom avtar
intensiteten betydligt i en sydgående båge ned mot Rimbo och därifrån upp
mot Uppsala. Därefter fortsätter den yttre gränsen från Uppsala i en brant
sydgående båge, förbi Enköping och ned till Strängnäs.

Vi har redan i avsnittet om Södermanland sett svårigheterna att på ett
motsvarande sätt dra upp gränser i söder, men ett troligt antagande är att vi
där skulle kunna fortsätta linjen från Strängnäs ned i en sydvästlig konvex
båge i riktning mot Södertörns sydspets. Lilla tullen berättar i alla fall att
särskilt Österhaninge men också Västerhaninge och Ösmo sålde sina produk
ter i Stockholm sjövägen. Därtill kan vi på goda grunder anta att en mer eller
mindre intensiv trafik över land existerade mellan dessa så närliggande sock
nar och staden.

Det inre handelsområdets yttergränser är tills vidare öppna mot öster. 1
det följande ska vi försöka påvisa att det inte är orimligt att tala om ett inre
handelsområde vars yttergränser inte sammanfaller med de yttersta kobbar
na i Stockholms skärgård.

‘Skärkarlarnas” mälarhandel

Trots att statsmaktens strävan var att i största möjliga utsträckning låta
Stockholm tjäna som mellanhand i de flesta handelssammanhang, levde de
urgamla direkta handelskontakterna mellan mälarstäderna och kustbefoik
ningen mellan Sverige och Finland kvar i nära tre decennier efter 1614 års
handelsordinantia.

Skärkarlar. eller “skärjekarlar” som var den gängse samtida beteckningen,
var ett vittomspännande begrepp, men vanligen betecknade det skärgårds
bönderna i Stockholms skärgård, på Äland, i Skärgårdshavet och ibland även
kustbönderna i det bottniska området. Avgränsningsproblemet rörande vilka
som verkligen var att betrakta som skärkarlar hade praktiska följder under
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Ett skärgårdsfartyg så
sotfl Lorenzo Magalotti

såg det 1674. Foto för
fattaren.

den tid som här behandlas, eftersom handelslagstiftningen och — minst lika

viktigt — sedvänjan gav denna kategori större friheter i handeln än rikets

övriga allmoge. För att avskilja skärkarlarna från andra grupper användes

ibland termen “rätta skärkarlar” (så görs t ex i handelsordningarna 16 14:5

och 1617:8. 1 bilaga A har dock detta för enkelhets skull översatts med

“skärgårdsborna”). Därmed avsåg man antagligen de kustbönder som hade

sm eller inga möjligheter att själva odla spannmål och som när de handlade

till sig denna vara begränsade sig till vad det egna hushållets produktion

förmådde, utan att bedriva någon handel utöver den för det egna husbeho

vet.
Huvuddelen av dem som i praktiken bedrev handel under status att vara

skärkarlar kom från det område som i denna undersökning kallas det inre

handelsområdet. och främst då Åland och Egentliga Finlands kustland och

skärgård. Målen för deras handelsfärder låg för det mesta också inom detta

område, närmare bestämt de spannmålsproducerande bygderna i centrala

Uppland. Dessa kustbors mälarhandel är en del av historien om den allt
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starkare koncentrationen av handeln till huvudstaden under 1600-talets förs
ta hälft.

Hur omfattande var då denna handel? Det material som skulle lämpa sig
bäst för en sådan undersökning är räkenskaperna över söderströmpenningar
na. Dessa upplyser dock aldrig om vad för laster farkosterna bär, och inte
heller om farkosternas storlek, annat än på ett mycket grovt sätt (se s. 78).

Ytterligare en sak som komplicerar användandet av detta material är att
redovisningen ofta ligger på by- eller rent av gårdsnivå, vilket gör identi
fieringsarbetet mycket svårt och i många fall omöjligt. Särskilt gäller detta de
för Stockholm så viktiga landskapen Sörmland, Uppland och Åland, där det
skulle vara en lindrigt sagt knivig uppgift att fastställa var ortnamn som
Söderby, Aspö, Björkö, Långvik, Kroka osv hör hemma.2

Ytterligare ett arkivmaterial som härrör från övergången mellan Saltsjön
och Målaren är slusspenninglängderna. Slusspenningarna redovisades i sam
ma renskrivna längder som hamnpenningen, men i separata kolumner. 1
dessa längder besväras man inte av några större problem vad gäller att över
föra bynamn och liknande till större enheter, av den enkla anledning att
ortnamn sällan är utsatta alls, varför det är omöjligt att ens mycket grovt
urskilja skärkarlar från mälarstädernas borgare och andra.

Inte heller längderna efter slottstullen är särskilt användbara när det gäller
att fastslå skärkarlarnas handel. Även om skärkarlarna hade funnits med i
dessa längder, skulle de inte gå att urskilja från dem som hade Stockholm
som slutdestination. Samma svårighet uppstår i längden efter lilla tullen vid
Blockhusudden 1624, där skärkarlarna otvivelaktigt finns med, men utan
markeringar att de ämnade dra vidare upp i Mälaren. (Om skärkarlarnas
förhållande till slottstullen, se s. 73.)

Men när längderna efter norrlandstullen efter 1615 börjar bli lite mer
utförliga, kan man utläsa att ett femtiotal skärkarlar brukade besöka kronans
slott och gårdar i mälarområdet för att mot fisk byta till sig spannmål. 1617
heter det i överskriften till den särskilda längd som upprättades: “Efterskriv
na skärkarlar hava levererat strömming och torsk, både här i proviantet
(provianthuset i Stockholm, min anm.) såsom ock på H.K Mt:s slott och
gårdar. Och därför hava de bekommit i betalning spannmål, vilken de hava
tullfritt utskeppat anno 1617.” Den efterföljande längden visar att skärkar
lama på detta sätt bytt till sig 1 554 tunnor spannmål på kronans slott och
gårdar i Gripsholm, Tälje, Enköping, Uppsala, Svartsjö, Strömsholm. Sigtu
na, Arnö, Trögd och Åsunda härad samt — en mycket liten del — från
Danviken och proviantet i Stockholm.

Enligt 1617 års längd över norrlandstullen fördes 8 152 tunnor spannmål ut
från Stockholm till det finskbottniska området, alla registrerade tullfria
spannmålslaster inräknade. Enbart den del som skärkarlarna bytte till sig på
kronans anläggningar i mälarområdet utgjorde alltså nästan 1/5 av hela utför
seln.
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Om vi för ett ögonblick lämnar den fastställda undersökningspenoden med

fem år kan litteraturen bidra med upplysningar om betydelsen av skärkarlar

nas handel. 1595 uppgick enligt Friberg upphandlingen i mälaromådet av

allmogen i Egentliga Finlands skärgård. Åland och Roslagen till “minst 5 000

tunnor spannmål”.4Ställd mot 1617 års uppgifter antyder denna siffra att

huvuddelen av spannmålsutförseln vid mälarmynningen ombesörjdes av

skärkarlar. Det bör dock påpekas att två skilda år svårligen låter sig jämföras

när det rör en sådan instabil produkt som spannmål, där ett missväxtår i

praktiken sopade undan alla förutsättningar för spannmålshandeln.

Även om storleksordningen på skärkarlarnas mälarhandel kan diskuteras,

vilket vi för övrigt också ska göra längre fram i avsnitten om Åland och

Egentliga Finland, råder det ingen tvivel om att den utgjorde en betydande

del av handelsutbytet inom huvudstadens omland. När det gäller den bety

delsefulla byteshandeln med fisk och spannmål talar mycket för att den kan

ske tom var dominerande.
Denna handel låg utanför stockholmsborgarnas ekonomiska kontroll. 1642

försökte de följaktligen genom en besvärsskrivelse stoppa denna trafik som

man menade ledde till okontrollerat landsköp. Med denna motivering, men

ändå kanske utan att enbart ha samhällets bästa för ögonen, föreslog man

förmyndarregeringen att skärkarlarna skulle åläggas att sälja sina varor i

Stockholm istället för att slussa in i Mälaren. Riksrådet svarade att man inte

fann borgarnas anhållan “oskälig och irraisonabel”, och att man därför skulle

se över bestämmelserna.5När detta svar till stockholmsborgarna 1juli före

låg, hade redan bestämmelserna om skärkarlarnas mälarhandel setts över

Figur 19. Skärkarlarnas spannmålsupphandling i mälarområdet på hösten

1595. Källa: Friberg 1969, figur], s. 53.
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och reviderats. Genom ett plakat upprättat den 28 juni utfärdades ett förbud
för den österifrån kommande allmogen att dra in i Mälaren. Förutom att
stävja det landsköp som ledde till städernas “fördärv och undergång”, ville
man härmed hindra att skärkarlarna genom att alltför länge “sväva kring i
landet” misskötte sina lantbruk. De österifrån kommande allmogehåtarna
skulle nu, istället för att dra in i Mälaren vid alla olika tider på året. angöra
Stockholm östantill. Deras kunder från mälarsidan skulle sedan på samma
sätt angöra Stockholm västantill. För att underlätta varutransporterna och
handeln mellan den östra och västra sidan skulle bla vägar dras genom
Brunkeberg. För att hindra “kringsvävandet” i landet skulle handeln endast
vara tillåten från 1 augusti till den sista oktober, Vidare skulle den endast
omfatta spannmål, reda pengar, salt torsk och strömming. Alla andra varor
skulle köpas och säljas efter “lag, laga stadgar och stadens privilegier” .

1 några odaterade besvär, antagligen från tidigast 1644, försöker den
åländska allmogen förklara hur viktig mälarhandeln är för skärkarlarna: De
på Åland som bor vid sjökanten har lite eller ingen åker, heter det, och är
alltså helt beroende av fisket till kronans utlagor och till hushehov. Fisket har
“mycket i dessa åren slagit fel”. På två års tid har man inte varit tillåten att
fara till “Uplandh” för att mot spannmål byta de små mängder fisk man ändå
fått, som av ålder har varit, utan varit tvungen att sälja den i Stockholm,
Härigenom har många fiskare blivit “o••de” uppges det, dvs så fattiga att de
inte längre förmådde betala sina skatter.

En annan besvärsskrivelse, även den antagligen från 1644 eller något år
därefter, uppger att stockholmarna bjuder så dåligt för fisken att skärkarlar
na inte kan sälja. De riskerar därför att bli kvar så länge att de fryser inne i
skären. Detta besvär är mycket intressant. Stockholmarna bjuder så dåligt
för fisken. 1 den tidigare anförda förordningen om skärkarlarnas handel i
Stockholm av den 28 juni 1642, hette det att byteshandeln mellan skärkarlar
na och dem som kom från mälarområdet skulle ske “utan Stockholms bor
gerskaps hinder eller insago”. 1 detta besvär antyds att det är stockholmsbor
garen som möter vid bryggan, inte mälarstadsborgaren.

Vad hade hänt? Carl Ramsdahl ger troligen svaret i sin ålandshistorik. På
1664 års riksdag besvärade sig ålänningarna över att de inte längre kunde
komma till “förväxling” med befolkningen “ovan för Stockholm”, eftersom
stockholmsborgarna själva köpte upp spannmålen av bönderna i mälarområ
det. Därför var fiskarbönderna tvungna att köpa spannmål av stockholmar
na. Priset på spannmålen sattes högt och priset på fisken lågt. Den fisk som
stockholmsborgarna sålde vidare till landsbygden betalades med spannmål
som ännu inte skördats. 1 en skrivelse till samma riksdag från gemene man i
Föglö, Kökar och Kumlinge, tre skärgårdssocknar på Åland mer beroende
av spannmål än andra, heter det att de nu var helt beroende av stockholmar
na. De uppgav också att de tidigare kunde få 2 1/2 tunna god spannmål för en
tunna saltad strömming, medan de nu fick nöja sig med 1 1/2 tunna sämre
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säd.8 Att vii den här frågan uppehåller oss mycket vid Aland beror pa att det

sannolikt var det enskilda landskap som hade det största intresset av en fri

passage genom Söderström och senare slussen.
Visst känns mönstret igen. Man erinrar sig uppstädernas situation efter

1617 års handelsordinantia då marknaderna släpptes fria för stockholmsbor

garna. Huvudstadens kapitalstarka köpmän stannade inte vid att bara handla

pa uppstädernas marknader. En allt större andel av handeln i Bergslagen

lades på olika sätt under stockholmarnas kontroll genom att dessa behärs

kade flera led i såväl handel som produktion. Att förlägga de hävdvunna

bytesaffärerna mellan skärgårdarnas och mälarområdets befolkningar utan

för portarna till köpmanshusen i huvudstaden var i praktiken detsamma som

att lägga också denna handel i stockholms- borgarnas händer. Med tanke på

vad det måste ha inneburit för prisutvecklingen att få in en mellanhand i den

gamla byteshandeln. förstår man de fem bönderna på Kumlinge socken på

Åland som avslutar en supplik med en bön om att för “Jesu död och pino” få

gå upp genom strömmen.9Men slussportarna förblev stängda.

Trots att vi nu byter rubrik ska vi fortsätta att följa skärkarlarna, närmare

bestämt de från Ålands och Egentliga Finlands skärgårdar, för att med deras

hjälp titta närmare på relationen mellan den handel som var riktad mot

Stockholm och den som var avedd att gå staden förbi.

Åland — en fallstudie

De intensiva ekonomiska kontakterna mellan allmogen och huvudstaden

avklingade förvisso inte öster om den barriär som Ålands hav kunde tänkas

ha utgjort. Vid Åland ska vi uppehålla oss lite längre än vid övriga områden i

syfte att tränga ned på nivån under det rena handelsutbytet. Vi ska försöka

urskilja vilken betydelse huvudstaden hade för en del av det inre handelsom

rådets produktion. Ett försök kommer att göras att ställa den lokala produk

tionskapaciteten i relation till stockholmshandelns volym.

Varför då just Åland? Det finns som jag ser det flera skäl till detta val.

Redan det faktum att Åland var det svenska landskap som hade det största

registrerade besökande tonnaget i Stockholm kan ses som ett skäl. Åland

svarade för ett samlat besökande tonnage överstigande de sammantagna

västmanländska städernas med nära 15% under åren 1643—1650. Vidare

saknade Åland, i motsats till Egentliga Finland och Uppland, en stad på sitt

eget territorium till vilken hänsyn behöver tas. Åland låg inte ens inom någon

annan stads ekonomiska intressesfär, vare sig juridiskt eller faktiskt. Källäget

för Åland är också tämligen gott, och området är av naturliga skäl väl avgrän

sat geografiskt. Vidare är den åländska andelen frälsejord mycket låg, vilket

är en fördel då adeln ofta ägde en förmåga att hålla sig utanför kameralt

källmaterial.
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Ålands ställning i riket

Det har nog alltid under historisk tid varit starkare band mellan Åland och
den svenska sidan än med den finska. Stockholm har för manga åländska
bondeseglare ända in i vårt århundrade varit det självklara målet för överseg
lingen med egna och andras varor från hemsocknen. Stockholms medeltida
tänkeböcker vittnar om starka band mellan den åländska arkipelagen och
huvudstaden; trots öns jämförelsevis lilla befolkning är drygt 15 % av alla
notiser med anknytning till de finska landskapen åländska.’ Utbytet in
skränkte sig inte enbart till handelskontakter. Under 1600-talet flyttade ett
stort antal ålänningar, främst pigor, sjöfoik och hantverkare, till huvudsta
den. De flesta bosatte sig i Katarina församling, där en inte obetydlig del av
invånarna kom att ha åländskt påbrå.2

Om än Ålands ekonomiska, språkliga och kulturella band var starkare
väster- än österut, gällde inte samma i administrativt hänseende. De tidigaste
skriftliga källorna från tidigt 1300-tal vittnar om att Åland låg under såväl
Åbo stift som Åbo slott. Judiciellt ingick Åland efter 1435 i Norrfinne lagsa
ga, men det är sannolikt att ögruppen även tidigare i detta avseende hörde till
den östra riksdelen. Efter uppförandet av Kastelholms slott vid 1300-talets
slut blev Åland ett eget slottslän, vilket det också i huvudsak förblev fram till
den nya länsindelningen 1634, då ögruppen kom att införlivas i Åbo och
Björneborgs län.3

Ålands handelskontakter med Stockholm under 1500-talet

Friberg konstaterar livliga ekonomiska förbindelser mellan huvudstaden och
Åland, vars befolkning han så träffande beskriver som “en egendomlig
blandning av skeppare, bönder och fiskare... “ Stommen i ögruppens han
delsutbyte med Stockholm — som det avtecknar sig i de bevarade slottstull
längderna från 1500-talets mitt — var fisken, vilken fördes till staden i talrika
men relativt små skötbåtar.5

Friberg drar slutsatsen att “inte ens 20 % av de vid Stockholms slott förtul
lande (ålänningarna) kom från det åländska ‘fastlandet’.” De flesta av stock
holmsbesökarna hörde hemma i övärlden mellan Åland och den östra riksde
lens fastland.6 Av sakskäl som snart ska framgå måste dock vittnesbörden
från 1550-talets slottstullängder om denna del av den åländska seglationen
betraktas som missvisande. Att den glest befolkade och relativt avlägsna
skärgårdssocknen Kumlinge vid mitten av 1500-talet skulle ha svarat för nära
dubbelt så många resor till Stockholm som samtliga åländska socknar väster
om Delet-Föglöfjärden, inklusive de Roslagen så näraliggande Hammarland
och Eckerö,7borde redan det vara en uppmaning att ifrågasätta källmateria
lets tillförlitlighet. Detta särskilt som Friberg själv visar att de medeltida
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Figur 20 och 21: Antalet besökande farkoster i Stockholm från Åland väster
respektive öster om Delet-Föglöfjärden 1556—1650, samt totalt från samma
tid. Källor: För 1556—62: Friberg 1983, s. 180 tabell XII. Värdena represente
rar ett genomsnitt av dessa år. För 1600—1650: LTr vol 367:111, 373:IL 379:11,
380.1, 387.11, 390:111, 394.11, 400:11 och III, slottstullens införsellängder. L Tr
vol 415:11, lilla tullen vid Blockhusuddens införsellängd 1624. SkA vol
1643—1644, hamnpenninglängderna. Anm: Skillnaden mellan staplarna för
1624 i de båda diagrammen beror på att hela 128 farkoster 1624 enbart regi
strerats under Åland, utan precisering av socken.

tänkeboksnotiserna ingalunda ger underlag för en sådan slutsats för äldre
tider; tvärtom, när det gäller direkta belagda handelskontakter i tänkeboks
materialet återfinns samtliga, visserligen fåtaliga, nedslag under åren
1460—1520 väster om Delet-Föglöfjärden8

En långt rimligare förklaring erhålls om man tar fasta på Upplands tullfri-
het fran slottstullen, Lika sporadiskt som de uppländska socknarna förekom
mer i det tidiga källmaterialet, uppträder också socknarna från “det fasta
Åland”. Figurerna 20 och 21 illustrerar detta resonemang.

Figurerna 20 och 21 har åtskilligt att berätta som vi ska återkomma till
senare. Här kan det räcka med att konstatera att mycket pekar mot att också
västra Åland fram till Karl IX:s senare regeringstid åtnjutit tullfrihet i slotts
tullen. Återigen är det perioden mellan 1605 och 1610 som pekas ut som den
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tid da Karl i det tysta översåg och skärpte bestämmelserna för de inrikes
tullarna. Indragandet av det fasta Ålands tullfrihet från slottstullen samman
faller med inrättandet av lilla båttullen och den påbörjade förtullningen av
boskap. De fåtaliga båtar som före 1608 trots allt finns registrerade bör, som
för Uppland, betraktas som sådana som gått i frakttrafik från andra orter och
därför inte kunnat hävda sin rätt till tullfrihet. Det är möjligt att statsmaktens
förhållande till de besökande bondeseglarna från västra Åland reglerades på
något annat sätt än genom slottstullen. Ramsdahl nämner t ex en vedtull
1549—50, då 39 skutor hemmahörande på det fasta Åland betalade tull i
Stockholm för dryga 1 500 famnar ved.9 Ved förekommer mycket sparsamt i
slottstullen: endast 10—30 famnar per år, ibland ingenting, under de under
sökta åren. 1 lilla tullen 1624 återfinns däremot helt plötsligt 715 famnar ved.
Den häftiga ökningen förklaras näppeligen av en ökad införsel, utan troligare
av att veden var tullpliktig i lilla tullen. Om den tidigare varit föremål för
beskattning, var den det i varje fall inte i slottstullen.

Den åländska stockholmsexportens utveckling

Från och med 1610-talets ingång bör goda förutsättningar finnas för att i
källmaterialet följa Ålands handelskontakter med huvudstaden. Någon miss
tanke om att ålänningarna gjort sig besväret att innan Stockholm anlöpa
någon annan stad för att betala tull finns ingen anledning till. Man kan också
utgå ifrån att det knappast kan ha förekommit farkoster från Åland som var
så små att de undslapp hamnpenningen.

Helt så enkelt att det bara är att läsa av tullängdernas uppgifter är det
emellertid inte. Vi erinrar oss att det i avsnittet om skärkarlarnas mälarhan
del redogjordes för hur ett stort antal av kustbefolkningens båtar drog upp
genom strömmen för att bedriva handel med invånarna i Mälardalen.
(s. 181) 1 denna handel deltog också ålänningarna flitigt som de “rätta skär-
karlar” så många av dem var. Den markerade skillnaden i figur 21 mellan
1619/20 och 1624 beror sannolikt på att de farkoster som skulle vidare in i
Mälaren inte betalade slottstull och därför inte registrerades i några längder,
medan de däremot utsattes för lilla tullen. När det gäller Åland finns det inga
skäl att misstänka att en del av de redovisade enheterna i 1624 års längd
skulle avse delbefraktare istället för skutor. En jämförelse av de medförda
lastkvantiteterna visar god överensstämmelse mellan de yngsta slottstulläng
derna och längden efter lilla tullen. 1619/20 förde de aländska skutorna i
medeltal med sig t ex 8,7 tunnor saltfisk, 1,6 lispund tran och 2,8 ke-enheter
boskap. Motsvarande siffror för 1624 är 7,4, 1,8 och 4,4.

Vi närmar oss därmed ett synnerligen komplicerat problem, nämligen för
hållandet mellan skärkarlarna, slottstullen, norrlandstullen och söderström-
passagen.
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Vi har tidigare sett exempel på vilka diffusa ramar som omgav inrikestul
lama i Stockholm före lilla tullens inrättande. Det har rört sig om boskap och
ved som plötsligt dyker upp i längderna som från ingenstans, när bestämmel
serna har ändrats utan att detta har lämnat några spår efter sig. Mycket tyder
på att skärkarlarnas skyldigheter gentemot kronan och staden också var
bestämda av regler som mer eller mindre föll tillbaka på sedvanerätt. Från
den 12 januari 1577 föreligger dock en förordning som var avsedd att reglera
handeln på en rad områden, däribland den genom Söderström.’ Ordningens
första punkt säger att de som vill dra upp genom Söderström ska låta skriva
upp godset vid ett tullhus som ska uppföras vid Stadsgården på Södermalm.
När godset är uppskrivet ska tullen räknas ut: “och icke så giva deras tull
uppå höft, som de pläga vara vana att göra.”

Att slottstullen skulle bäras upp också på Södermalm kan ses som en
eftergift åt det faktum, att de som skulle passera strömmen inte hade någon
annan anledning än slottstullen till att lägga sig under slottet, vilket för de
flesta bör ha bidragit till ett val av angöringsplats nedan Söderström i väntan
på att dras upp i Mälaren. Effekterna av brevet är svåra att bedöma. Att
något annex till tullen vid slottet uppfördes och fungerade vid Stadsgården
finns det inga som helst tecken på i källmaterialet. Det är fullt möjligt att
skärkarlarna fortsatte att betala sin tull “uppå höft”, på ett sätt som innebar
att de inte kom med i den redovisning som gällde farkosterna som lade till vid
slottet. Kanhända ansågs detta försvarbart, eftersom de som passerade Sö
derström redan hade att betala en avgift.

Med Åland består problemet i denna fråga av att bondeseglare därifrån
står upptagna i både slottstullängdemna och strömpenninglängderna. Men vi
vet inte om det var de laster som de betalade slottstull för som de sedan tog
med sig upp i Mälaren. Tittar vi på en annan kategori handlande, fiskebön
derna i Stockholms skärgård, blir det något enklare. 1615 års strömpenning
längd innehåller ett stort antal personer från öar i Stockholms skärgård som
är lätta att identifiera, såsom Lådna, Gällnö, Ornö, Utö, Norr- och Söderö
ra, Rödlöga, Svartlöga, Kudoxa och Nämdö. 1 det här fallet spelar det mind
re roll att vi inte kan komma åt och identifiera alla angivna orter i skärgår
den. Intressant är att konstatera att inte någon av dessa som dragit upp i
Mälaren har betalat slottstull på så vis att det har lämnat spår efter sig i
tullängderna. Om de sedan har betalat någon tullavgift “uppå höft” innebä
rande separat redovisning eller ingen redovisning alls, eller om de överhu
vudtaget inte har betalat något utöver stadens strömpenningar, kan vi inte
avgöra, men i slottstullängderna finns dessa skärkarlar inte med. Mycket
skulle förklaras om detsamma också gällde deras kolleger från Åland och
även Egentliga Finland.

När det gäller förhållandena vid slottstullens efterföljare lilla tullen, står
det klart att skärkarlarna i varje fall 1640 erlade tull vid Blockhusudden.
Detta framgår av ett öppet brev med svar på en begäran från skärkarlarna att
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slippa ifrån lilla tullen vid uppstäderna eftersom de redan betalt den en gäng
vid Blockhusudden, en begäran som för övrigt tillmötesgicks av förmyndar
regeringen under förutsättning att skärkarlarna kunde visa upp klara hand
lingar från Blockhusudden.2

Om det är svårt att hitta direkta källbelägg för att skärkarlarna redan 1624
erlade tull vid Blockhusudden, är det desto lättare att hitta sakskäl för att så
var fallet: skulle man från statsmaktens sida, med den misstänksamhet man
visade allt som kunde leda till smuggling och olovlig handel, ha tillåtit att
oförtullat gods gick Blockhusudden förbi med de seglande undersåtarnas
försäkran som enda garanti. att de inte föryttrade något gods under väntan
på att bli uppdragna i strömmen till mälarsidan? Troligen inte.

Vi kan alltså utgå ifrån att de tullbetalande ålänningarna 1624 också omfat
tade den grupp som fortsatte staden förbi, in i Mälaren, och att detta nog inte
gällde dem som fram till 1620-talets början registrerades i de bevarade slotts
tullängderna.

Utifrån vad som sagts tidigare om dem som betalade hamnpenning (s. 78),
är det troligt att dessa var sådana som hade direkta ärenden i staden, och inte
sådana som hade för avsikt att dra staden förbi. 1 ålänningarnas fall kan vi
känna oss dubbelt säkra, eftersom vi i ett tidigare sammanhang sett hur
skärkarlarna i början av 1640-talet förbjöds segla in i Mälaren, och alla
protester detta förbud medförde (s. 184). En någorlunda rättvisande bild av
den åländska seglationens utveckling under perioden erhålls genom att jäm
föra slottstullens uppgifter efter 1608, runt vilket år västra Åland börjar visa
sig i slottstullängderna, och hamnpenninglängdernas uppgifter 1643—1650,
då samtliga ålänningar tvingades stanna i staden och inte fick fortsätta in i
Mälaren. En sådan jämförelse ger till resultat att den åländska seglationen på
huvudstaden under perioden, räknat i antal besökande farkoster, ungefärli
gen fördubblades.

Det är i detta sammanhang inte utan intresse att konstatera att denna
kraftiga ökning till en alldeles övervägande del stammade från kronans poli
tik att gynna Stockholm som handelsstad och koncentrera handeln dit. För
ålänningarna och de övriga skärkarlarna blev innebörden av denna politik
inte som för uppstädernas och Gävles del att utrikeshandeln förbjöds dem:
här räckte det med att låta bli att öppna portarna i den nybyggda slussen. Vi
ska strax återkomma till tvångsaspekten på den åländska seglationen.

Nedgången efter 1646 behöver inte ha sin förklaring i källkritiska eller
tullpolitiska resonemang. Den viktigaste varan från Åland var fisk, och då
liksom nu förekom goda respektive dåliga fiskeår i cykler av varierande
längd. Nedgången kan alltså ha så enkel förklaring som att fisken inte gick till
under dessa år. En annan förklaring kan vara att seglationen mot mälarmyn
ningen efter slussportarnas stängning inte längre ställde sig lika gynnsam, och
minskade av den anledningen.

190



Den åländska handelns sammansättning

Stommen för den åländska exporten till huvudstaden var under 1600-talets
första hälft fisk och boskap. Värdemässigt svarade dessa båda varugrupper
1615 för 96 % av de i slottstullen registrerade varorna, fördelade på fisk 59 %
och boskap 37 %3

De varor som hämtades i huvudstaden var nästan uteslutande spannmål
och salt. 1618 är endast 25 farkoster uttryckligen angivna som åländska i
längden efter norriandstullen. De övriga döljs bland alla de farkoster som
tuliskrivaren inte ansett det nödvändigt att ange hemmahamn för. Dessa 25
åländska skutor hämtade 189,5 tunnor spannmål och 55 tunnor salt.4 1615 är
motsvarande siffror för 26 åländska skutor, men uttryckt värdemässigt. 91 %
spannmål, 8 % salt, och 1 % järn.5

Hela den åländska ekonomiska aktiviteten som den utvecklade sig i Stock
holms hamn rörde sig kring livsmedelsförsörjningen. Fisken som fångades
under vårarna och höstarna fördes till Stockholm tillsammans med den bo-
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Figur 22: Säsongsvariationen hos det i Stockholm anländande tonnaget från
Åland 1648 och 1650. Årsmedelvärde i antal läster. Källor: SkA vol 1648 och
1650, hamnpenninglängderna.

skap, som under sommarhalvåret gått på bete på de talrika betesholmarna.
Där byttes dessa varor mot det spannmål man behövde som komplement till
den fisk man behöll för egen konsumtion, samt det salt som några månader
senare återkom till staden i lakad form i nästa sändning fisktunnor.

Den åländska seglationsfrekvensen

Källmaterialet räcker gott och väl till för att konstatera de åländska farkos
ternas laster både in och ut ur staden. Ändå finns anledning att se lite närma
re på hur de åländska besöken i staden fördelade sig under året. 1 avsnittet
om Arboga, Köping och Västerås kunde det konstateras en god överens
stämmelse mellan dessa städers seglationsfrekvens och den idealtyp som
ställts upp för orter huvudsakligen sysselsatta med kapitalintensiv handel. På
liknande sätt bör det för Åland kunna konstateras en lika god överensstäm
melse med idealtypen för kapitalextensiv handel.

Efter en första topp i maj och juni avtar trafiken märkbart under de

följande månaderna för att under oktober och november nå årets högsta

värden.
Den åländska fiskeflottans ankomst under främst oktober månad var myc

ket pålitlig. Under hela den undersökta perioden lyckas de annars inte sär

skilt upphetsande räkenskapslängderna frammana bilden av hur det måste

sett ut på hösten när de talrika åländska skutorna rundade Blockhusudden

och länsade in på strömmen omgivna av boskapens råmanden och lukten från

fisktunnor.

De olika socknarnas stockholmsseglation

Från och med 1610-talets slottstullängder förbättras förutsättningarna för att

kartlägga de olika åländska socknarnas deltagande i stockholmsseglationen

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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avsevärt. En nackdel med tuliskrivarnas sätt att redovisa hemmaorterna i
slottstullängderna är dock att de sällan särredovisade Kökar och Eckerö,

utan noterade dessa annexförsamlingar under Föglö respektive Hammar-

land. 1 1640-talets hamnpenninglängder särredovisas de dock. När det gäller

Kökar är det dock troligt att hatar därifran fortfarande i viss utsträckning

finns registrerade under Föglö, att döma av arkipelagens blygsamma andel
också 1 hamnpenninglängderna.

Genom att kartera de åländska socknarnas stockholmshesök enligt hamn

penninglängderna återges även de farkoster som före slussens stängande
hade för avsikt att dra upp i Mälaren. Med detta i minnet ställer sig hamn

penninglängdernas uppgifter fördelaktigast för fortsatta resonemang om den

åländska seglationens utveckling.

Figur 23 visar de västra åländska socknarnas stora engagemang i stock

holmstrafiken: Jomala och Hammarland med Eckerö svarade tillsammans
för över hälften av det till huvudstaden anländande tonnaget från Åland
1643—1650.

Ett intressant ämne är de åländska farkosternas storlek. Dessa var med

sina i genomsnitt 12,7 läster visserligen något mindre än riksgenomsnittets

Kökar 1 %

Figur 23. Fördelningen av det till Stockholm anländande tonnaget 1643—1650
från de åländska socknarna. Källor: SkA vol 1643—1650, hamnpenningläng
derna.
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14.1, men dräktigheten varierade stort mellan socknarna. De socknar som
enligt slottstullen och lilla tullen på 1610- och 20-talen huvudsakligen kom till
staden med fisk i lasten var ocksa de med de minsta båtarna på 1640-talet. Så
var Kumlingebornas bätar i genomsnitt pä endast 7,4 läster, Kökars på 6,8
och Föglös på 6,4 läster, Går vi från dessa socknar över till dem som enligt
samma material uppvisade en mer differentierad export, där större boskap
som kor, oxar, hästar och stutar ingick tillsammans med ved och saltfisk.
finner vi imponerande skutor i bondeseglarnas ägo. Finströms och Saltviks
skutor var på i genomsnitt 16,6 lästers dräktighet, Hammarlands på 15,3 och
Jomalas på 15,6. Samtliga dessa socknar innehade alltså skutor som till sin
dräktighet var större än de västmanländska städernas, som i genomsnitt drog
14,4 läster.

Relationerna mellan stockholms- och mälarseglationen

Hur stor andel av den totala mot mälarmynningen destinerade åländska
flottan hade för avsikt att bedriva handel i Stockholm respektive fortsätta
upp i Mälaren? Frågan är intressant därför att den kan ge en uppfattning om
den “vinst” som stockholmsborgarna kunde göra på att slussarna 1642 stäng
des för skärkarlarna, till vilka ålänningarna i hög grad räknades, och båtarna
tvingades lägga till vid bron i staden.

Låt oss jämföra de sista åren av slottstullängderna med längden efter lilla
tullen 1624 för att få fram en fingervisning om storleksordningen. Räknat i
antal farkoster angjorde i genomsnitt 111 st/år staden 1615, 1617 och 1619/20.
1624 var motsvarande siffra 298, en siffra som bättre överensstämmer med de
i genomsnitt 238 besökande åländska farkosterna/år i hamnpenninglängder
na 1643—1650. Den skillnad mellan de båda sista sifferuppgifterna som trots
allt finns lämnar utrymme för tolkningar i tv riktningar. Dels är det möjligt
att den åländska seglationen mot mälarmynningen minskade i intensitet i och
med slussens stängning 1642. Det är en slutsats som är svår att föra 1 bevis,
men den kan motiveras av den konstaterade försämringen av handelsvillko
ren efter 1642. Den andra tolkningen är helt enkelt att 1624 var ett ovanligt
bra år. Men i så fall måste man ändå acceptera att inget av de åtta åren i följd
på 1640-talet innebar en så hög besöksfrekvens som 1624; 1640-talets rekor
dår 1647 uppvisar t ex 206 besökare. Jag menar därför att man kan betrakta
det som sannolikt att seglationen mot mälarmynningen dämpades.

Jämförelsen antyder att endast en knapp tredjedel av de mot mälarmyn
ningen seglande farkosterna på 1610-talet hade för avsikt att angöra Stock
holm. Den resterande andelen av den åländska handelsflottan var på väg upp
genom strömmen mot det spannmålsproducerande Mälardalen.

Det är likaså troligt att seglationen mot mälarmynningen dämpades efter
1642, varför nettovinsten räknat i antal åländska besök för Stockholms del
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inte motsvarade alla dem som tidigare själva seglat upp i Mälaren.

Med ens förstar man bättre de starka åländska reaktionerna inför de stäng

da slussportarna, som man “för Jesu död och pino’ ville se öppnade (s. 185).

Trafiken genom strömmen var ingen småskalig företeelse vid sidan av den

mot Stockholm direkt riktade — s länge handeln tilläts gå i någorlunda fria

banor var det åländska tonnaget destinerat till staden i minoritet, det till

Mälaren i majoritet.
Härnäst ska perspektivet växla. Från att hittills ha så att säga stått på

kajkanten och gjort vissa iakttagelser kring de ankommande båtarna och

skutorna, ska vi nu istället följa med en aländsk bondeseglare tillbaka till

hemmahamnen. Vad som ska studeras är stockholmshandelns volym och

omfattning i förhållande till de lokala resurserna. Härnäst följer några jämfö

rande studier av den åländska stockholmshandeln och ögruppens boskaps

stock, skördar och antalet hemman.

Boskapen

Från 1620 finns det möjlighet att komma åt boskapsbeståndet i samband med

den detta år införda boskapsskatten. Denna skatt skulle erläggas med be

stämda belopp för vart husdjur i gårdens ägo. Längderna från Åland visar att

det var prästen som tillsammans med några av socknens betrodda män förde

längderna över socknens boskap. Varje sockens boskapsinnehav anteckna-

des här noggrant från oxar ned till lamm och unga grisar. Längderna fördes

tom 1641, varefter skatten kom att utgå efter gårdstalen istället för det

faktiska boskapsinnehavet.6
De åländska boskapslängderna är ojämnt bevarade. En stor fördel är dock

att det härifrån finns en längd från samma år (1624) som den bearbetade

tullängden från Blockhusudden, vilket något ökar precisionen vid jämförel

ser.
Det är bäst att försöka undvika att snärja in sig i en diskussion om huruvida

de exporterade djuren var en del av de i boskapslängden registrerade eller

inte. Sannolikt är väl att en del var det och andra inte, beroende på tidpunk

tema när de registrerades i det åländska respektive stockholmska materialet.

Här räknar jag med att de båda kategorierna tillsammans utgjorde den totala

boskapsstocken. 1 verkligheten var antagligen den exporterade andelen nå

gon procentenhet högre än vad som här redovisas.
Vad som kan konstateras är att ungefär vart femtonde till tjugonde djur

som under 1620-talet sågs på Ålands ängar och betesholmar hade att se fram

emot en antagligen allt annat än angenäm sjöresa över Ålands hav följd av

tullhetjäningens värderande blickar vid Blockhusudden.7Det slutliga ödet

blev att i någon form serveras på borden i stockholmshemmen.
Hur kan man då vara s säker på att det just var stockholmarnas magar
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som mättades av den aländska boskapen, när vi tidigare har sagt att det bara
var omkring 1/3 av den aländska flottan som frivilligt angjorde huvudstaden?
Av den enkla anledningen att Mälardalen inte var nagon marknad för impor
terad boskap österifran. 1 samtliga de undersökta tuHängderna från såväl
slottstullen som lilla tullen är det av mälarstäderna endast Strängnäs som vid
ett tillfälle (1615) fört hem boskap från det finskbottniska området, och då
endast 1,7 ke-enheter. vilket motsvarar en ko och några getter.

Skördarna

För att avgöra skördarnas storlek är vi utlämnade till tiondelängdernas upp
gifter. Spannmålstiondet. som under medeltiden varit fördelat på stiftets
biskop, domkyrka och hospital och socknens präst och kyrka, indrogs 1527
av Gustav Vasa till 2/3 under kronan. Detta tionde registrerades av socken-
prästen i tiondelängder efter varje års skörd. Det har diskuterats mycket om
dessa längders tillförlitlighet. De flesta är dock eniga om att de faktiskt ger en
någorlunda god bild av spannmålsskörden. eller i alla fall minimiuppgifter för
denna.8 Det åländska materialet pekar också i riktning mot minimiuppgifter
snarare än faktiska uppgifter. 1609 uppges tex i en notis till n tiondelängd,
att tiondet visserligen är avskilt på åkern. men att bönderna efter gammal
sedvana först avskilde det som behövdes för utsädet.9Materialet bör trots allt
vara tillräckligt pålitligt för att ge en uppfattning om storleksordningen på de
åländska skördarna.

Uppgifterna om skördestorlekar är samtliga hämtade antingen direkt från
tiondelängderna eller från samtida summeringar av dessa. Det rör sig hela
tiden om “bruttotionde”, alltså det som uppbars före avräkningar av präs
tens, klockarens, kronans och andras andelar.

Som alltid under äldre tid innebär måttenheterna ett problem. Vid under
sökningsperiodens början mätte man 20 kappar per spann, 2 spann per tunna
och 4 tunnor per pund.1 Under 1630-talet, kanske tidigare, ändrades måttet
till en tunna som var 8 kappar mindre än den äldre, dvs 32 kappar. Enligt ett
riksdagsbeslut 1638 skulle alla tunnor räknas efter stockholmsmål. Detta
innebar en tunna om 54 stockholmskannor eller 32 finska kappar.2En notis
från kämnärsrättens protokoll från samma år som den bevarade längden
efter lilla tullen, 1624, låter förstå att det redan då var tunnan om 54 kannor
som var den gällande i Stockholm. Man hade då undersökt hur kannorna i
staden förhöll sig mot mäletunnan, dvs den tunna i stadens ägo som skulle
utgöra standarden för det gällande och lagliga tunnmåttet. Det visade sig att
“träkannan” gick 53 1/2 gånger och “stadens kanna” 58 1/2 gånger i mäletun
nan.3 Det är rimligt att anta att “rätt mått” hade varit 54 kannor i mäletun
nan, motsvarande det yngre tillämpade måttet på Åland om 32 finska kap
par. För att underlätta jämförelserna med stockholmsmaterialet är därför
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Figur 24: Spannmålstiondets utveckling på Åland 1608—1649. Årtalen anger
skördeåren. Källor: FRA 2856; 2856a; 2872; 2892; 2911; 2912; 7206; 7232;
7235; 7239, tiondelängderna.

samtliga tunnangivelser i det följande omräknade till den yngre tunnan om 32

kappar.
Längdernas uppgifter måste dock räknas om på ytterligare ett sätt, efter

som de tidiga längderna under 1600-talets första hälft av allt att döma endast
redovisar hälften av tiondet. 11605 års tiondelängd refererar kyrkoherden i
Finström till beslut i Norrköping 1604, Stockholm 1605 (båda riksdagar) och

ett “brev från Linköping”, enligt vilka kyrkoherden ägde rätt till halva tion

det — inte en tredjedel — för egen del.4 Av denna längd och av övriga fram
tom 1618 framgår att endast kronodelen, dvs hälften av den uppburna

spannmålen redovisas. Från och med 1630 tillämpades ett annat redovis

ningssystem som innebar att hela tiondet redovisades i längderna. Detta

system infördes alltså någon gång mellan 1618 och 1630. Jag har dock inte
sett mig tvungen att försöka precisera årtalet, huvudsaken har varit att veta
vilka längder som bör räknas dubbelt.

Av figur 24 framgår spannmålstiondets storlek på Åland några år under

perioden 1608—1649. Medelvärdet av det totala uppburna spannmålstiondet

är 1136 tunnor/år, vilket man försiktigt kan förvandla till en medelskörd
motsvarande ca 12 000 tunnor spannmål/år. Här bör man dock vara medve

ten om att få produkter kunde variera så kraftigt från år till år som spannmål.

Det är inte oväntat “fastlandssocknar” som Jomala, Finström, Saitvik och
Sund som uppvisar de största tiondeuppbörderna, medan de mer renodlade

skärgårdssocknarna Föglö och Kumlinge redovisar mycket blygsamma resul
tat. Det karga Kumlinges spannmålstionde är genomgående en sköntaxerad

summa om ca 20 tunnor. Fenomenet förklaras av en randanteckning i 1646

års längd: “Kumlinge, därav är ingen längd efter(som) prästen njuter all

behållen tionde. Sättes på förslag som förra året allt”. “Förslaget”, dvs

uppskattningen innebar att bekväma 10 tunnor råg och lika många tunnor

korn fördes upp under Kumlinges rubrik.5 Till alldeles övervägande del var

det råg och korn som odlades på Åland. Endast undantagsvis påträffas havre

och vete, och då i försumbara kvantiteter.
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Lät oss nu ställa de äländska spannmålskördarna i relation till det tillskott
man hämtade frän främst Mälardalen och efter 1642 Stockholm. 1615 levere
rade 118 åländska skutor varor till Stockholm till ett sammanlagt värde av
5 60() daler.6Detta gör utslaget per farkost gods för ungefär 47 daler. Dessa
118 var alltså de farkoster som var destinerade till Stockholm. 1624 förtullade
298 farkoster från Åland vid Blockhusudden, och 1643— 1650 betalade årli
gen mellan 174 och 310 ålänningar hamnpenning. Detta ger ett medelvärde,
lilla tullens uppgifter inräknade på 245 farkoster/år destinerade till både
Stockholm och Mälardalen före 1642, och tvingade att stanna i Stockholm
efter detta år. Dessa 245 farkoster kan bedömas ha burit gods till ett värde av
ca 11 500 daler, räknat på lastmedelvärdet 1615. Enligt vad som tidigare sagts
bestod ålänningarnas returlaster 1615 ungefärligen till 91 % av spannmål
(varav mindre kvantiteter mjöl), 8 % salt och 1 % järn. Räknat på de 245
skutorna innebär det att ungefär 10 500 daler gick till spannmålsinköp. Av
denna summa måste man dock dra av 1/32 för kostnaden för lilla tullen. Kvar
blir ungefär 10 200 daler disponibelt till att köpa upp och föra hem spannmål
för. Enligt medelprisnivån under åren 1636—1650 värderades kornet och
rågen till 2,6 daler/tunna, vilket skulle innebära att pengarna räckte till 3 900
tunnor spannmål.

Vid sidan av den åländska trafiken som riktade sig mot mälarmynningen
förekom också en mycket måttlig seglation öster- och söderut, främst på Åbo
och Reval. Denna seglation, som till sin omfattning är svår att bestämma
men av allt att döma inte kom i närheten av den mot Stockholm och Mälaren,
innebar möjligen också ett visst tillskott till spannmålsförråden.7

1 genomsnitt producerade ålänningarna själva ca 12 000 tunnor spannmål/
år. Ytterligare ca 3 900 fördes hem från Stockholm och Mälardalen. Detta
innebär att av den på Åland konsumerade spannmålen hade ungefär var
fjärde tunna förts över Ålands hav. Andelen varierade kraftigt bland de
åländska socknarna. Störst var den från Stockholm importerade andelen
spannmål i de karga skärgårdssocknarna, mindre i socknarna på det bördiga
re åländska fastlandet.

Befolkningen och gårdarna

Hur många brukningsenheter fanns det på Åland under 1600-talets första
hälft, och från hur många av dessa bedrevs stockholmshandel?

Vid en undersökning av det bevarade jordeboksmaterialet slås man av
övervikten självägande bönder på Åland, och hur svagt representerade skat
tegrupperna frälse-, kyrko- och kronobönder var. 1608 uppges att samman
lagt 1 015 hemman var av skattenatur. 3 var kyrkohemman och 14 frälsebön
der. Dessa frälsebönder. kan man anta, låg under de 6 registrerade frälse
männen på Åland.8Antalet frälsemän hade under det föregående århundra
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det uppgått till ett trettiotal, men enheterna var i manga fall inte tillräckligt
bärkraftiga för att leva upp till adelsmannens skyldigheter mot kronan, var
för antalet stadigt krympte.9

Utöver de nämnda enheterna fanns också tre kungsgårdar, Kastelholm,
Grelsby och Haga. Kungsgårdarna torde dock till sin drift ha varit mer bero
ende av de åländska böndernas dagsverken än av fast anställd personal och
torpare under gårdarna.’ Under 1600-talets första hälft ligger antalet hem-
man stabilt runt 1 000 st eller något däröver. Denna skenbara stabilitet är
utmärkande för jordeböckerna som till sin funktion endast var en slags mall
efter vilken skatten skulle beräknas. För att komma åt det verkliga antalet
hemman av olika skattenatur måste man använda de olika avkortningsläng
der som fördes över dem som av en eller annan anledning var befriade från
skatt. Som exempel kan anges att det till den ovan relaterade mantalslängden
anges att 195 hela hemman och 5 landbönder låg öde 1608.2

Termen öde var dock inget entydigt begrepp. Tvärtom inrymde den flera
olika betydelser i såväl skatte- som bebyggelsehänseende. 1 första hand skil
de man mellan kameralt öde brukningsenheter, dvs gårdar som av någon
anledning inte förmådde att betala sina skatter, och demografiskt öde bruk
ningsenheter, dvs gårdar som var obebodda och ouppodlade.31 det åländska
materialet särskildes dessa båda typer av ödegårdar genom beteckningarna
“mantalsöde” och “öde med allt”. Därtill kommer en tredje beteckning som
vissa år redovisas tillsammans med de övriga två, nämligen “husarma”. Den
na beteckning avsåg inte, som man kanske kan tro. att denna kategori hus
håll saknade tak över huvudet. Snarare var det frågan om en variant av
mantalsöde. En längd som saknar år men som av olika skäl kan hänföras till
1610-talets början, över sådana husarma kastar lite ljus över problemet. Före
de upptagna namnen har fogden angivit: “Dessa efterskrivna är husarma och
har platt intet i förråd, ej heller förmå de utgöra kronans utskylder.” På hela
Åland finns vid denna tidpunkt 17 husarma hushåll.4Skillnaden mellan man
talsöde och husarm kan nog ses så, att mantalsöde var ett mer permanent
tillstånd än husarm. Den husarme hade kanske genom någon olycklig om
ständighet, brand, missväxt eller något liknande, hamnat i en tillfällig misär.
Husarm var antagligen också en pålitligare beteckning för brukningsenhetens
ekonomiska tillstånd än mantalsöde. Som mantalsöde betecknades t ex även
ödegårdar som med skattebefrielse nyligen upptagits.5 11648 års jordebok
har fogden inte brytt sig om att ange de traditionella beteckningarna på dem
som av någon anledning inte kunnat eller behövt betala full skatt till kronan.
Istället för mantalsöde och husarm har han direkt i marginalen angett orsa
ken till den bristande skatteförmågan. Vid hammarlandbonden Hindrich
Sigfridssons namn finns antecknat som förklaring till skattebefrielsen: “Har
mist alla sina varor till sjöss på stockholmsresan.”6Genomdenna olycka, som
förmodligen inte heller var allt för ovanlig, placerade sig Hindrich säkert
bland de husarma enligt tidens terminologi.
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En gård som legat demografiskt öde kunde ater tas upp till att brukas. En
sådan gård kallades logiskt nog för »‘upptagen” och tillerkändes frihet från
skatt några ar. Sådana upptagna gårdar klassades skattetekniskt som man
talsöde. Det finns åtskilligt fler källkritiska fällor med dessa öde och upptag
na gårdar som dock faller utanför ramen för denna avhandling att behandla.
Kortfattat ska ändå sägas att dessa till stor del har sitt ursprung i att samtiden
inte vidkändes några skarpa gränser mellan de olika kategorierna. Medan vi
idag gärna vill använda beteckningarna för att avgöra gårdarnas fysiska kon
dition, bekymrade sig 1600-talsfogden i första hand för vad enheten skulle
betala i skatt, mindre för vad man kallade den.

Det bevarade åländska materialet lämpar sig väl för en undersökning av
brukningsenheternas skattetekniska förändring under perioden. Jag har
också genomfört en sådan undersökning. Det skulle dock föra alldeles för
långt att redovisa denna här. Helt kort kan sägas att en tydlig tendens mot
allt färre ödegårdar kan utläsas i det åländska materialet. Huvuddelen av alla
demografiskt ödelagda gårdar tas upp fram till slutet av 1620-talet. Vad
utvikningen i det åländska jordeboksmaterialet och diskussionen kring öde
gårdsbegreppet syftade till var att konstatera att de i jordeboken upptagna
runt 1 000 åländska hemmanen faktiskt fanns i sinnevärlden, men att deras
skattestatus kunde variera.

Som vanligt när det gäller jordeboksmaterial är det ett vågspel att utifrån
det redovisade materialet beräkna den totala folkmängden. Till de åländska
jordeböckernas mantaislängder har dock regelbundet anslutits summeringar
av befolkningen i de olika socknarna. Hur djupt man gripit ned i befolknings
lagren vid dessa sammanställningar har dock varierat kraftigt, från att endast
medta de skattlagda till att också innefatta inhysesmän, båtsmän och brukar
na av nyss upptagna ödehemman. Vid ett tillfälle, 1608, gick man ett steg
längre. Här uppges att man gått så långt ned i den sociala hierarkin som till
båtsmanshustrur och tiggare. Den sockenvisa fördelningen framgår av tabell
8.

Socken Antal personer

Saltvik 511
Sund 578
Finström 650
Jomala 717
Hammarland och Eckerö 735
Lemland 442
Kumlinge 491
Föglö och Kökar 591

Summa 4 715

Tabell 8: Den åländska befolkningen fördelad på socknarna enligt 1608 års
mantalslängd. Källa: FRA 2847f. 4.
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Även om vi här har kommit över en siffra som innefattar fler kategorier av

befolkningen än vanligt för äldre tid, måste vi ändå utgå ifrån att det även ha•r

rör sig om en minimisiffra. Det är t cx inte troligt att barn under ca 10—12 års
ålder är medräknade.

Om man sätter den den åländska seglationsfrekvensen på huvudstaden i

relation till antalet hemman, leder det mot slutet av undersökningsperioden
till följande resultat: Det har tidigare konstaterats att man försiktigtvis kan
använda de i jordehöckerna uppgivna antalet hemman, som på 1620— 1640-

talet rörde sig kring dryga 1 000. Antalet stockholmsbesök var under motsva

rande period ca 245/år för Åland räknat på uppgifterna i lilla tullen 1624 och
hamnpenninglängderna 1643—50. Man kan dock lugnt utgå ifrån att varje

anländande farkost förde med sig last från fler än ett hemman, även om

tullskrivarna under 1600-talet slutade med att ange antalet delbefraktare.

Under den period som Friberg undersökt, 1500-talets mitt, var antalet
åländska delbefraktare per farkost drygt 12. Även om denna uppgift nästan
uteslutande gäller för de östra åländska socknarna. finns det ingen anledning

att tro att antalet delbefraktare per farkost skulle vara färre på de avsevärt

mycket större skutorna frän “fasta Åland”. Det borde alltså vara rimligt att

med utgångspunkt från 12 delbefraktare/farkost räkna med att det i genom

snitt sändes närmare 3 000 frakter från Ålands 1 000 hemman per r, eller att
varje hemman årligen sände i genomsnitt tre laster mot Stockholm och Mäla
ren fram till 1642 och efter detta år lika mycket till enbart Stockholm.

Sammanfattning

Försöket att uppskatta omfattningen av det åländska handelsutbytet med

huvudstaden har givit följande ungefärliga hållpunkter: Av den stora årliga

åländska seglationen på huvudstaden valde endast en tredjedel av antalet
farkoster att stanna i Stockholm. Övriga drog vidare upp i Målaren för att

huvudsakligen byta nedsaltad fisk mot spannmål. Efter 1642 förbjuds ålän
ningarna liksom övriga skärkarlar att fara upp i Mälaren. Resultatet av
tvångsåtgärderna blir att den åländska direktseglationen p huvudstaden

ökar mycket kraftigt — dock inte fullt motsvarande den bortfallna mälarseg
lationen.

Av den åländska boskapsstocken fördes mellan vart femtonde och vart
tjugonde djur över Ålands hav till huvudstaden.

Av den på Åland konsumerade spannmålen kom uppskattningsvis var

fjärde tunna från Mälardalens spannmålsproducerande områden. Före 1642

hämtades den huvudsakligen därifrån av ålänningarna själva, efter detta år

var de alltmer hänvisade till Stockholms mellanhänder.
Under 1600-talets andra kvartssekel sände varje åländskt hemman i ge

nomsnitt ca tre laster årligen mot mälarmynningen.
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Det framstar efter denna undersökning som rimligt att låta det inre han
delsområdet sträcka sig österut, från de Stockholm närbelägna och själv-
skrivna landskapen Uppland och Sörmland.

Egentliga Finlands kustland

Stockholms och Åbos inre handelsområden

Gränsdragningen för huvudstadens inre handelsområde blir mer problema
tisk när vi lämnar Åland och kommer över till Åbolands skärgård och Egent
liga Finlands kustland. Det är naturligtvis Åbo som ställer till dessa bekym
mer genom sitt eget inre handelsområde.

Vi måste återigen erinra oss vilka kriterier som i denna undersökning
måste vara uppfyllda för att ett område ska kunna räknas till stadens inre
handelsområde: för det första får området inte ligga enskilt under en annan
stads handelsområde. För det andra måste besöksfrekvensen från området i
fråga väsentligt överstiga och därmed särskilja sig från de övriga handelsom
rådenas. För det tredje måste de geografiska betingelserna, som avståndet
till staden och kommunikationsmöjligheterna, vara sådana att regelbundna
och täta besök var praktiskt möjliga. 1 följande undersökning ska visas att
socknarna också i Åbos omedelbara närhet uppfyllde samtliga dessa krav.

När det gäller den Åbo närmast kringliggande landsbygden, heter det
redan i Magnus Erikssons allmänna stadslag att “alla män” från Finland, dvs
Egentliga Finland, utom Åbo borgare. inte fick bedriva handel med skepp
någon annanstans än i Stockholm (s. 40). Denna märkliga bestämmelse om
satt i praktiken hade betytt att socknar i Åbos omedelbara närhet avskars
från att sjövägen besöka Åbo med sina varor. 1 handelsordningarna från
1610-talet finns påbudet kvar med i stort sett bara ordvalet förändrat (1614:5
och 1617:7). 11636 års seglationsordning lever bestämmelsen alltjämnt kvar
genom den sofistiska formuleringen att allt tillåts — om bara alla för handeln
gällande bestämmelser från 1300-talets mitt och framåt iakttas (1636:4).

Juridiskt sett låg alltså inte de Åbo närmast liggande socknarna i denna
stads enskilda handelsområde. När det gällde den sjöväga trafiken låg de
tvärtom enskilt under Stockholm. Men som framgått så många gånger tidiga
re i undersökningen, var dock lag en sak och verkligheten en annan. Källma
terialet och litteraturen i ämnet talar tydligt om att de båda städerna delade
på allmogens gunst när det var aktuellt för den att sälja sina överskottspro
dukter.

202



Exporten från Vakkafinland/Nystad

1 omradet fanns efter 1617 tre städer; Abo, Nädendal och Nystad. Nadendal
hade av allt att döma ett högst sporadiskt handelsutbyte med Stockholm.
Under 1600-talets första hälft har staden endast paträffats sammanlagt tre
ganger: 1608, 1643 och 1647. Det sparsamma inslaget i hamnpenninglängder
na gör det troligt att slottstullängdernas tystnad motsvarar verkligheten i det
här fallet.

Av betydligt större betydelse för Stockholmshandeln var Nystad. Staden
grundades och utrustades med privilegier 1617. Statsmaktens tanke med
stadsgrundningen var uppenbarligen att som borgerlig näring inordna den
nära nog industriella verksamhet inom träslöjdens område som utspann sig i
socknarna i området med Nykyrka som centrum. Man kan redan före stadens
grundande ana att kronan hade speciella planer för omrädet: särskilda läng
der i anslutning till de ordinarie fördes över vakkafinnarnas (eller kärifinnar
nas som de svenska tullskrivarna föredrog att kalla dem) införsel till Stock

Exporten från Vakka
finland till Stockholm
registrerades i särskilda
längder efter slottstul
lens. Av fototframgår
att den viktigaste varu
gruppen, rubriken till
trots, var boskap. Lo
kala tullräkenskaper,
Stockholm, Riksarki
vet. Foto författaren.
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holm. Att socknarna dessutom visade benägenhet till utrikesseglation var
naturligtvis ytterligare en egenskap som man gärna såg kanaliserad till en
stads mer lättkontrollerade form.

Inrättandet av en stad i ett område med redan existerande ekonomiska
kontakter med huvudstaden fick naturligtvis följder för registreringen i tul
längderna. Nystad finns inte alls med i slottstullen 1619/20, där Egentliga
Finland överhuvudtaget är dåligt representerat. Staden finns heller inte med
till namnet i längden efter lilla tullen 1624. Förklaringen till utelämnandet
1624 lär nog ligga i att tullskrivaren under en övergångsperiod inte såg någon
skillnad mellan Nykyrka socken och Nystad. Antagligen var den fysiska skill
naden mellan de båda inte heller i verkligheten särskilt iögonfallande. Lilla
tullen upptar emellertid hela 37 farkoster från Nykyrka socken, där Nystad
nog hade varit en riktigare kameral benämning. Slottstullens uppgifter runt
mitten av 1500-talet gör gällande att träslöjden i området svarade för ungefär
3/4 av socknarnas värdemässiga utförsel, medan den resterande fjärdedelen
utgjordes av livsmedel, främst fisk och smör.8 Längderna efter slottstullen
under 1610-talet ger en annan bild av områdets export. 1615 utgör den levan
de boskapen mer än 3/4 av kärifinnarnas värdemässiga export. Resterande
andel delar alltså träkärlen med fisk och smör.9

Vid en jämförelse mellan boskapsexportens och hantverks- produkternas
värde måste man visserligen hålla i minnet att de sistnämnda betalades lågt
av köparna. Som ett exempel kan nämnas att man i Stockholm 1641 enligt
tolagslängdens vittnesmål lastade ombord 100 “finnbyttor” på ett fartyg des
tinerat till England. Byttorna, som med stor sannolikhet hade tillverkats
inom det område vi nu rör oss i, värderades i tolagslängden till 1 1/2 daler
sammanlagt, eller ungefär samma värde som en kvarts tunna strömming.

Levande boskap var inte ovanlig i lasten från någon av de socknar i Egent
liga Finland som besökte Stockholm, och inte heller från Åbo. Det är därför
värt att notera Vakkafinlands dominans inom boskapsexporten. Om vi som
underlag för en så rättvisande jämförelse som möjligt väljer ut längderna från
tiden efter det att tull på boskap infördes, avstår från att använda 1619/20 års
längder men tar med 1624 års längd, får det till resultat att socknarna Nykyr
ka, Vemo och Letala och efter 1617 Nystad ensamt under dessa år svarade
för totalt 1 365 av hela Egentliga Finlands boskapsexport på 2 329 ke, eller
57%)

Slottstullängderna från 1606, 1608, 1612 och 1615, i vilka de enskilda sock
narna i området fortfarande är urskiljbara, visar att av Egentliga Finlands
totala utförsel av boskap om 1 070 ke, svarade grannsocknarna Nykyrka för
63%, Vemo för 18% och Letala för 6,5%. Att socknarnas andel blir så pass
mycket större i slottstullängderna beror på tullens utelämnande av Åbosku
torna, som sannolikt redan hade betalat tull i hemstaden innan de anlöpte
Stockholm.

Även om dessa uppgifter ställer områdets näringsliv i en annorlunda dager
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där exporten av träkärl får en annan proportion. är alla de olika sorterna
byttor och såar inte utan intresse. Man kan gott föreställa sig att det ändå var
främst produktionen av träkärl, och inte den av allt att döma mycket intensi
va hoskapsskötseln. som drev fram en stadsgrundning i området. Anledning
en skulle i så fall vara att det var fråga om en tillverkningsindustri där något
så ymnigt förekommande som skog genom bearbetning och förädling för
vandlades till produkter, avsättningsbara i utlandet. Principen att prioritera
vidareförädling var viktig i samtidens föreställningsvärld. Dessa tankebanor
illustreras tydligt av riksdagsbeslutet (eller rekommendationen) i Norrköping
1604 om att låta hamra ut osmundsjärnet till stångjärn, “på det den vinsten
som de främmande där av hava, måtte vara hos de svenska undersåtarna.”2
Vad kunde väl i det perspektivet ge en större relativ vinst än att hämta
material ur de ändlösa skogarna och tillverka byttor av det?

Nystad fick vid grundandet 1617 de närmast liggande socknarna, inklusive

det i stockholmsseglationen så aktiva Tövsala, som sitt enskilda handelsom
råde. Invånarna i dessa socknar skulle upphöra att segla till svenska sidan och
utlandet (om dessa socknars utrikesseglation, se s. 41) och istället bege sig till
Nystad. Ville de inte detta, var alternativet att själva flytta in till staden och
bli borgare.3 Redan i slutet av augusti samma ar, bara fyra månader efter
detta beslut, backar dock kronan i fråga om Tövsalas seglationstvång på
Nystad. 1 ett öppet brev ges Tövsalaborna rätten åter att segla till Sverige
med fisk som de själva fångat.4Tullängderna visar ett Tövsala som fortsatte
sin handel som förut, ingalunda begränsande sig till egenfångad fisk. Sock
narna Letala, Lappo och Lemo försvinner däremot mer eller mindre ur
stockholmslängderna i och med Nystads grundande och förekommer på
1640-talet endast sporadiskt i hamnpenninglängderna. Detsamma gör Nykyr
ka socken, inom vilkens område den nya staden uppfördes.

Nystad gavs, i den handelsordning som utkom samma år som staden
grundades, omedelbart rätten att segla utrikes (1617:3). Staden var ingalun
da en parallell till Norrtälje därvidlag eftersom en tradition av bondesegla
tion på utlandet tycks ha existerat. Det nygrundade Nystad och dess utrikes-
handel innebar dock inte något större och långvarigt avbräck för tillförseln av
varor till Stockholm. Den socken som det verkligen hade varit Nystad till
gagn att få inom sitt handelsområde, Tövsala. gavs så gott som omedelbart
tillbaka till Stockholmsmarknaden. Tövsala var, som vi snart ska se, näst
Korpo den flitigaste besökaren i Stockholm av Egentliga Finlands socknar.
Varorna i Nystads eventuella utrikeshandel fick nu insamlas utan Tövsalas
hjälp. Rätten till utrikeshandel förbjöds därefter helt i 1636 års seglations
ordning, varefter staden förutsattes segla enbart på Stockholm, med undan

tag för trävaror som tilläts i utrikestrafik fran 1638. När Nystad med sina
underliggande socknar dyker upp i källorna igen, svarade staden under åren
1643—50 för sammanlagt knappa 7% av det från Egentliga Finland anlän
dande tonnaget. Räknat i antal besökande farkoster — och det är svårt att
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räkna på nagot annorlunda sätt med det tillgängliga källmaterialet — innebar
stadsgrundningen i Nykyrka ingen förändring till det sämre för stockholms
seglationen fran omradet. Före 1617 besökte i genomsnitt 23 farkoster/ar
Stockholm fran de socknar som sedan kom att ligga under Nystad. För Ny-
stad är motsvarande siffra 1624 och 1643—1650 30 farkoster/ar. Seglationen
från de underliggande socknarna hade enligt hamnpenninglängderna upp
hört på 1640-talet — en skuta fran Vemo 1645 utgör det enda undantaget.

Ur stockholmsperspektiv, sett över hela 1600-talets första halvsekel, ge
staltar sig Nystads tidiga historia sålunda: Före grundandet existerar ett antal
besvärliga socknar som inte gärna vill fogas in i stapelstadssystemets möns
ter, men likväl driver en aktiv handel på Stockholm. Dessa läggs under en
stad, som de själva får grunda under löfte om legalisering av utrikeshandeln.
Utrikeshandeln förbjuds dem sedan efter en tid. Handelsekonomiskt har inte
mycket annat skett än att områdets produkter därefter skickades till Stock
holm på skutor hemmahörande i en stad med eget tullhus. Trots att Nystad
under ett par årtionden ägde stapelrättigheter, menar jag att det ändå är
befogat att betrakta staden som en ort varifrån handeln på huvudstaden inte
skilde sig särskilt mycket från de tidigare socknarnas; snarare var det konti
nuitet med den tidigare bondehandeln som kännetecknade det tidiga Nystad.
Det är därför motiverat att betrakta staden, inte bara som geografiskt beläget
inom huvudstadens inre handelsområde, utan också som en del av detsam
ma.

Åbo

Åbos ställning i stapelstadssystemet var formellt jämställd med Stockholms.
Båda ägde rätt till obegränsad aktiv och passiv seglation. Åbo var därmed
inte en del av Stockholms inre handelsområde, snarare en ö i dess utkant. 1
praktiken hade dock Åbo svårigheter att hävda sig som en fullvärdig medtäv
lare till rikshuvudstaden. Ett av de större problemen för Åbos del under
perioden, som hade direkt koppling till Stockholm, var att den obegränsade
rätten till utrikes seglation bara blev av den betydelse som de inrikes leveran
serna till staden tillät.

11617 års handelsordinantia delade Stockholm och Åbo såtillvida på det
bottniska området, att städerna i svenska Norrland påbjöds att segla till
Stockholm, och städerna i Österbotten till Stockholm eller Åbo (1617:4). 1
praktiken utvecklade sig dock de bottniska städernas handel så, att allt fler av
skutorna därifrån sökte sig till Stockholm och allt färre till Åbo. Åboborgar
na försökte på åtskilliga riksdagar få en ändring av handelsbestämmelserna
till stånd i syfte att lägga Österbotten enskilt under Åbo, något som misslyc
kades lika många gånger.6 Ett visst mått på Åbos ställning som handeisstad
gentemot Stockholm utgör storleken på avgifterna från lilla tullen i de båda
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städerna. 1644 var värdet av de i Åbo förtullade varorna endast dryga 12
av Stockholms.7

Handelsordningarna och de ekonomiska realiteterna fick först under 1600-
talets andra hälft full genomslagskraft för Åbo som handelsstad. Staden fick
allt svärare att förse den krympande utrikeshandeln med varor. Mot slutet av
århundradet hade utvecklingen gått så långt att regeringen hotade med att
dra in stapelrättigheterna om staden inte förmådde att anskaffa de för utri
keshandeln nödvändiga fartygen och varorna.8

Men hur såg då Åbos direkta handelskontakter med Stockholm ut? Slotts
tullen utgör för Åbos del ett bristfälligt källmaterial, eftersom kronan natur
ligtvis inte saknade möjlighet att ta hand om förtullningen i Åbo, varpå
skutorna kunde angöra Stockholm utan att behöva registreras. Detta avspeg
lar sig tydligt vid en jämförelse mellan lilla tullens uppgifter och slottstullen.
1624 angjorde 38 skutor från Åbo Stockholm. Motsvarande siffra i slottstull
längderna är i genomsnitt knappa fem per år. 1 hamnpenninglängderna finns
under åren 1643—1650 dryga 21 skutor/år registrerade på Åbo. Dessa farkos
ter skilde sig storleksmässigt inte på något utmärkande sätt från de omkring-
liggande socknarnas; i genomsnitt var de på 10,6 lästers dräktighet mot den
genomsnittliga skutan från Egentliga Finland på 9,8 läster. Liksom för Åland
finns det inget som tyder på att man i lilla tullen 1624 redovisat skutorna från
Egentliga Finland uppdelade på delbefraktare, vilket annars skulle kunna
förklara de högre siffrorna detta år.

Det är naturligtvis mycket svårt att dra några slutsatser om den markanta
skillnaden i antal mellan lilla tullens och hamnpenninglängdernas uppgifter,
eftersom vi bara förfogar över en enda årgång av lilla tullens längder. Med

tanke på vad vi känner till om den ekonomiska nedförsbacke som Åbo
befann sig i under 1600-talet, antyder dock stockholmsmaterialet att Åbos
seglation på huvudstaden var på nedåtgående. Om vi betraktar de 38 ankom
mande skutorna 1624 som en hållpunkt med någorlunda trovärdighet, och
därefter delar upp perioden 1643—1650 i två halvor, finner vi att det under

perioden 1643—46 ankom i genomsnitt 25 farkoster per år, medan motsva
rande siffra för åren 1647—50 är 17. Uppgifterna antyder alltså att det också

gick utför med stockholmsseglationen. Om socknar och städer tillåts att jäm
föras i samma grupp, intog det i Stockholm gästande tonnaget från Åbo på
1640-talet en fjärdeplats i landskapet efter Korpo. Tövsala och Nystad.

Vad exporterade Åbo till Stockholm? Här skilde sig staden betydligt från
den omkringliggande landsbygden genom att den förutom de inte ovanliga

inslagen av boskap, smör och spannmål främst medförde allehanda tyger av

olika kvalitet samt hampa och lm lasten. Fisken verkar däremot inte ha
spelat någon större roll för Åbos export till Stockholm. De till Stockholm

förda varorna tyger, hampa och lm var sådana som med fördel hämtades från
den ryska och baltiska marknaden. Om så var fallet med de partier som

anlände från Åbo, är sannolikt den sjunkande tendensen i stadens engage
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mang pa stockholmsmarknaden ett utslag av en sviktande förmaga att halla
den egna utrikeshandeln vid kraft.

Då det gäller den motsatt riktade varuströmmen, den fran Stockholm till
Åbo, kan det konstateras att metallerna upptog en relativt stor plats i last-
rummen. 11618 års längd efter norrlandstullen finns 11 skutor destinerade till
Åbo registrerade. Andelen icke angivna destinationsorter är totalt sett stor,
varför det kan misstänkas att åtskilliga Åboskutor gömmer sig där. De 11
skutornas huvudlast var 209 lispund (ca 10 1/2 fat) osmundsjärn, 43 lispund
stångjärn (drygt 2 skeppund), 17 tunnor salt och 4 tunnor spannmål. Dess
utom medfördes mindre partier av andra varor som bolstrar, skor och hu
dar.9 Längden efter övriga års norriandstull gör det troligt att också koppar
var en vara som åboborgarna normalt gärna förde med sig hem från Stock
holm.

Med risk för att generalisera för hårt från ett för bräckligt underlag, kan
man ändå våga påstå att handelsutbytet mellan de båda städerna grundade
sig på textilier, hampa och lm från Åbo till Stockholm, och järn, koppar,
spannmål och salt i motsatt riktning. De till Åbo förda, förhållandevis blyg
samma kvantiteter metaller förefaller avsedda för den inhemska marknaden,
och inte för vidareexport. Man tycker sig därför kunna skönja ett triangel-
mönster där Åbos export till Stockholm var länkad till Åbos utrikes- eller
fjärrhandel, medan importen från huvudstaden var avsedd för den inhemska
marknaden.

Kustsocknarna

Samtliga socknar efter Egentliga Finlands kuststräcka hade utvecklade han
delskontakter med Stockholm. Två skilda områden med olika näringsinrikt
ning kan dock urskiljas: Skärgårdssocknarna och grannarna Korpo, Nagu
och Tövsala, och i viss mån även Kimito, utgjorde en huvudsakligen fiskex
porterande enhet som uppvisade stora likheter med de i väster angränsande
åländska socknarna Kumlinge-Brändö och Föglö-Kökar. Det andra området
med centrum i Nykyrka socken, där Nystad 1617 anlades, omfattade de
angränsande socknarna Vemo och Letala, i viss mån också det satakundiska
Lappo. Nykyrka socken var i denna gemenskap dock den obestridda ledaren.
Detta områdes näringsliv avspeglar sig i Stockholms tullängder som inriktat
på boskapsskötsel och produktion av träkärl.

Det inre handelsområdets gränser kan i norr dras i trakterna av just Letala
socken, i söder i socknarna Bjärnå och Halikko. Det riktiga i att låta dessa
socknar ingå i det som här kallas det inre handelsområdet kan diskuteras.
“Gränssocknarna” i norr kanske hellre skulle föras till det norra handelsom
rådet pga sitt måttliga handelsutbyte med huvudstaden. Av samma skäl
borde kanske Bjärnå och Halikko föras till det till Stockholm svagt knutna
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östra handelsomradet. Å andra sidan kan det ocksa med fog hävdas att

Letalas grannsocken i norr, det satakundiska Lappo borde föras fran det

norra till det inre handelsomradet p g a att socknen av allt att döma liknade

Nykyrka i produktion och handel.
De här funderingarna är knappast särskilt givande för fragan om var grän

serna exakt ska dras. Däremot illustrerar de vad gränserna mellan de olika

handelsområdena egentligen står för. Övergangen mellan de områden som

ofta besökte Stockholm och dem som gjorde det mer sällan var naturligtvis

olika skarp. Av den anledningen är ocksä de gränser som här dras upp

egentligen bara gråzoner mellan områden av olika handelsekonomiska ka

raktär. Detta bör hållas i minnet då man betraktar kartan med hela Stock

holms inre handelsområde markerat (figur 27).
Lasterna ändrar på ett mycket markerat sätt karaktär när vi lämnar Vakka

finland åt söder. Socknarna Tövsala, Korpo, Nagu och Kimito bildade till

sammans med de åländska socknarna Kumlinge-Brändö och Föglö-Kökar ett

av de områden huvudstaden mest kunde lita på för sin livsmedelsförsörjning.

Det var fisken som med stor dominans fyllde lastutrymmena i skutorna från

Egentliga Finlands centrala kustsocknar. Vid sidan av denna basvara fyllde

man ut lasterna med boskap, om än långt ifrån i samma omfattningen som

Nykyrka, och även med mindre kvantiteter smör. För att förstå den betydel

se dessa socknar måste ha haft för huvudstadens livsmedelsförsörjning kan vi

jämföra deras export av saitfisk till huvudstaden 1624 med några andra områ

dens. Genom att välja 1624 fångar vi också upp de skärkarlar som efter 1642

tvingades stanna i staden fastän de hellre hade föredragit att fara vidare upp i

Mälaren. Socknarna Korpo. Tövsala, Nagu och Kimito förtullade 1624 till

sammans 4 513 tunnor saltfisk. vilket detta r var 87 % av hela Egentliga

Finlands förtullade saltfisk. Denna kvantitet överstiger med god marginal
den samlade saitfiskinförseln från Upplands och Sörmlands kusttrakter — tre

gånger. När dessa landskap jämförs med varandra bör man komma ihåg den

småbåtsarmada som de närmast Stockholm liggande landskapen förfogade

över — 1624 förde denna med sig över 4 000 besökare till Stockholm bara

från Uppland.
Om någon enskild socken i landskapet förtjänar att betraktas närmare är

det Korpo. Socknen har redan varit föremål för undersökning då det gällde

att fastställa vilken läst som var den gällande i Stockholm (s. 138). För samt

liga genomgångna år under 1600-talets första hälft ligger Korpo i topp i

landskapets statistik, både när det gäller antal besök och när det gäller leve

ranser av den viktiga saltfisken. För att gå tillbaka till den varan kan det

konstateras att socknen 1624 ensam svarade för lika stora leveranser som

hela Åland sammantaget.
Kustsocknarnas stora och regelbundna leveranser av saltfisk till Stockholm

avspeglar sig tydligt i Egentliga Finlands samlade säsongsvariation. Knappast

nagot annat landskap i riket kan uppvisa en sådan renodlat karaktäristisk
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säsongsvariation pekande mot en kapitalextensiv handel. Utan att tynga
framställningen med fler diagram än nödvändigt, kan det vara av intresse att
något nämna fördelningen över aret hos det anländande tonnaget från Ny-
stad och Åbo. Att Nystad inte dämpar landskapets karaktäristiska säsongsva
nation är väl inte att undra över med tanke på stadens stora export av
boskap. Hösten var den naturliga årstiden att sälja boskap; dessa hade då
gått på bete under sommaren. Försäljningen av djur före vintern innebar inte
bara en förstärkning av de tillgängliga betalningsmedlen. utan också att de
försålda djuren inte kom att tära på vinterns foderförråd. Mer märkligt kan
det då tyckas att även Åbo mer eller mindre lydigt följer det mönster som
kännetecknar hela Landskapets säsongsvariation. Som vi har sett var ju Äbos
handel med Stockholm av en typisk “köpmannakaraktär”, dvs de i handeln
ingående varorna låg avsevärt mycket längre från produktionsleden än tex
kustsocknarnas handel. Detta borde alltså resultera i en kraftig inledning av
säsongen, en endast svag avmatttning under sommaren, följd av en svag topp
under hösten. Så är dock inte fallet. Utan att tränga ned djupare i frågan, kan
en rimlig förklaring tänkas ligga i det faktum att Åbo låg i en utpräglad agrar
miljö — dit då även de fiskproducerande socknarna räknas — och därtill en
agrar miljö med ett av allt att döma mycket vitalt näringsliv, som till sin
omfattning överträffade stadens många gånger om. 1 en sådan omgivning bör
det ha varit mycket svårt för staden att frigöra sig från den naturliga ekono
miska årstidsrytmen.

Om vi för ett ögonblick ser på den motsatta varuströmmen, dvs vad
fiskebönderna förde med sig tillbaka i retur, finner vi att dess laster i mycket
liknar de åländska till sammansättningen. Enligt 1618 års norrlandstull förde
socknarna Korpo, Tövsala och Nagu hem 1 237 tunnor spannmål, 102 tunnor
salt och 20 lispund osmund. Även om det som tidigare framhållits långt ifrån
är en fullständig förteckning på utförseln som längden efter norrlandstullen
erbjuder, är de dryga 60-talet registrerade skutorna tillräckligt många för att
det ska vara möjligt att dra vissa slutsatser om returlasternas sammansätt

Figur 25. Säsongsvariationen hos det i Stockholm anländande tonnaget från
Egentliga Finland 1648 och 1650. Årsmedelvärde i antal läster. Källor: SkA
vol 1648 och 1650, hamnpenninglängderna.
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ning. Lite som i Ålands fall förde man tillbaka det som hembygden inte

kunde bidra med i tillräcklig utsträckning. Överskottsproduktionen av fisk

fick jämna ut de egna sma tegarnas otillräckliga produktion av spannmäl.

Saltet behövdes för att hälla detta utbyte vid liv. och de sma kvantiteter järn

vi har päträffat på väg till både Åland och Egentliga Finlands kustland utgör

de blygsamma mängder som sockensmederna behövde för att förse de mest

utsatta ställena på böndernas träredskap med järnskoning.

Egentliga Finlands kustlands bondeexport till Stockholm imponerar ge

nom sin omfattning. Ända får man inte glömma bort att socknarna inte var

ensidigt bundna till Stockholm, lagar och förordningar till trots. Med Åbo på

bara några mils avstånd var eventuella förbud mot att sjövägen besöka sta

den i det närmaste dömt att inte åtlydas. Åbos småtullängder från den tid

som behandlas här är inte bevarade, men 1719—1720, från vilken tid det finns

källmaterial, var de socknar i landskapet som levererade fisk till Stockholm

desamma som de som levererade fisk till Åbo. Av de sammanlagt dryga 950

tunnor salt strömming som fördes till Åbo kom ca 88 % från socknarna

Korpo. Tövsala, Nagu och Kimito.1 Från samma socknar registrerades under

denna tid i lilla tullen drygt 2 600 besök i Åbo.2 Även om småtullängderna

ger intryck av att socknarnas export till Åbo var mer differentierad än den till

Stockholm (varför man inte kan dividera antalet fisktunnor med antal besö

kare). framgår det att socknarna Korpo, Nagu, Tövsala och Kimito i det

närmaste omlandet fyllde samma funktion för Åbo som Länna, Värmdö och

Brännkyrka gjorde för Stockholm. De svarade alltså för täta besök med

mindre varupartier. Det är svårt att föreställa sig en verklighet som såg
särskilt mycket annorlunda ut under 1600-talets första hälft. Jag tror man kan

påstå att det för dessa socknar existerade lika starka ekonomiska bindningar

till både Åbo och Stockholm. Men om Åbo var kvartersbutiken omedelbart
tillgänglig runt hörnet, var Stockholm stormarknaden som lönade den längre
resan med ett större urval och antagligen också förmånligare priser.

Egentliga Finlands mälarhandel

Innan framställningen om Egentliga Finlands handel med Stockholm avslu

tas, ska som hastigast betydelsen av landskapets direkta handelsutbyte med

Mälardalen granskas. Bakgrunden har redan behandlats vid två tidigare till

fällen (s. 181 och 188), såhär räcker det en snabb rekapitulation.

1642 stängdes portarna i den nyligen förfärdigade slussen mellan Saltsjön

och Mälaren för den kategori som kallades “skärkarlar”, en oprecis benäm

ning som huvudsakligen syftade på invånarna i och mellan Stockholms och

Åbos kustland. Dessa hade sedan gammalt varit tillåtna att segla upp i Mäla

ren för att med befolkningen där byta fisk mot spannmål. Förbudet sades inte

innebära att den direkta handeln mellan Mälardalen och skärgårdsbefolk
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ningen skulle upphöra, bara att handeln skulle bedrivas i Stockholm. 1 prak
tiken innebar förbudet dock att handeln allt mer kom att bedrivas med
stockholmsborgare som niellanhänder allteftersom dessa fick en allt större
kontroll över spannmälshandeln.

Vid en jämförelse mellan tiden före och efter stängningen av slussen kan
det vara förnuftigt att räkna bort de kategorier som inte räknades som skär-
karlar. Att skutor från Åbo inte räknades dit är väl klart. Osäkrare är det dä
med det nygrundade Nystad, som antagligen lång tid efter grundandet behöll
i varje fall delar av de gamla socknarnas handelsekonomiska natur. För
säkerhets skull är det nog ändå bäst att också räkna bort Nystad och de under
den staden liggande socknarna i jämförelsen, särskilt som Nystad, liksom
Åbo, är otillfredsställande redovisat i slottstullängderna.

Under de undersökta åren 1600—1620 anlände enligt slottstullens längder i
genomsnitt 86 farkoster/år från Egentliga Finlands socknar. Motsvarande
siffra för lilla tullen 1624 är 158, medan det genomsnittliga antalet farkoster
per år enligt hamnpenninglängderna under tiden 1643—1650 var 129. Jämfört
med vad vi vet om Åland, innebar det att Egentliga Finlands socknar bedrev
en mycket omfattande men ändå mindre intensiv mälarseglation än Åland.
Medan det för Ålands del var fråga om så mycket som 2/3 av alla mot
mälarmynningen styrande skutor, så var motsvarande siffra för Egentliga
Finland ungefär hälften. Om vi som för Åland räknar med att en viss avmatt
ning i seglationen mot mälarmynningen inträdde efter 1642, var också dämp
ningen förhållandevis lägre än den åländska.

Sammantagna antyder uppgifterna från Åland och Egentliga Finland att
1624 inte var något slags “rekordår”. utan att minskningen i antal anländan
de farkoster under 1640-talet var en reell företeelse. Den åländska seglatio
nen mot mälarmynningen, alltså den mot både Stockholm och Mälaren före
1642 och därefter endast mot Stockholm, minskade mer än den från Egentli
ga Finland, eftersom de handelsekonomiska nackdelarna efter 1642 slog hår
dare mot Åland pga detta ölandskaps relativt större engagemang i mälar
handeln.

Ser vi isolerat på Egentliga Finlands handel, var slusstängningen inte heller
för detta landskap något milt ingrepp i handelsfriheten, i den mån man
överhuvudtaget kan tala om någon sådan under 1600-talet. För den spann
målsimporterande allmogen bör den ha haft avgjort negativa konsekvenser
genom att stockholmsborgarna i praktiken intog rollen som mellanhand. För
Stockholm innebar det dock att det från landskapets kustsocknar anländande
och uppankrande tonnaget ökade med ca hälften jämfört med 00- och 10-
talen. Naturligtvis kan ökningen även här delvis vara en frukt av den växande
stadens expanderande marknad, men det vore nog ett misstag att övervärde
ra den förklaringen: det skärkarlarna kom för att hämta, spannmål, växte
inte i staden och på malmarna, och den spannmål som borgarna hade till
försäljning hade de inte låtit hämta utan tanke på mellanhandens vinst.
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Egentliga Finlands kustland — sammanfattning

Av landskapets tre städer var Nystad den viktigaste handelpartnern till

Stockholm följd av Åbo, medan det lilla Nådendal inte annat än undantags

vis sände några båtar över Skärgårdshavet och Ålands hav. Nystads handel

med Stockholm hade från stadens grundande 1617 ett gott startkapital i de

redan intensiva handelsförbindelserna mellan de i Vakkafinland liggande

socknarna och huvudstaden. Dessa socknar lades under Nystads handelsom

råde. Eftersom Nystads rätt till utrikeshandel under perioden indrogs eller i

varje fall kraftigt beskars. är det motiverat att karaktärisera både staden och

dess handelsomland som liggande i och tillhörande Stockholms inre handels

område. Nystads och dess handelsomlands viktigaste exportvara var levande

boskap. 1 förhållande till denna varugrupp intog de för området så karaktä

ristiska “finnkärlen” en betydligt blygsammare position.

Åbos handelsekonomiska situation blev allt svårare under perioden med

anledning av att de områden, främst Österbotten, som tidigare var viktiga

varuleverantörer nu sökte sig till Stockholm. Åbos besvärliga ställning kan

utläsas ur det stockholmska källmaterialet i det att stadens besök i Stockholm

minskade. Åbo stad kan med dess, låt vara med tiden allt mer svårutnyttja

de, stapelrättigheter inte räknas som tillhörande Stockholms inre handelsom

råde. men väl som beläget i dess ostligaste randområde. Med tanke på att

stadens öde så intimt var förknippat med det faktum att Stockholms ekono

miska intressen sträckte sig över och dominerade de gemensamma handels-

områdena, har det ansetts motiverat att behandla staden under det inre

handelsområdets rubrik. Handelsutbytet mellan de båda städerna baserade

sig på textilier, hampa och lm från Åbo till Stockholm, varor som antagligen

hade sitt ursprung i de baltiska och ryska produktionsområdena, medan

varorna i motsatt riktning var järn, koppar, spannmål och salt.

Av det östra inre handelsområdets städer och socknar intog regionen med

socknarna Korpo, Tövsala, Nagu och Kimito en central ställning som Stock

holms i särklass viktigaste leverantörer av saltfisk, en ställning som varken

huvudstadens egen skärgårdsbefolkning eller ålänningarna kunde hota. Av

hela den registrerade saltfisktillförseln till Stockholm 1624, och den lär inte

ligga så värst långt ifrån den verkliga, svarade de fyra socknarna för nära en

tredjedel — Korpo ensamt svarade för hälften därav. Trots att området ut

gjorde en av huvudstadens viktigaste livsmedelsleverantörer. och att denna

ställning i hög grad skyddades av handelslagstiftningen, delades socknarnas

överskottsproduktion med Åbo. Socknarnas handel på Åbo torde inte ha

skilt sig så mycket från den som framträder ett sekel senare, mot slutet av det

stora nordiska kriget; en närhandel med diversifierade varor förda ofta, men

i små poster till staden, inte alls olik den som vi bevittnat mellan Stockholm

och Upplands och Sörmlands allmoge.

Stängningen av slussen in till Målaren 1642 drabbade också befolkningen i
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Egentliga Finlands kustland på ett kännbart sätt. Den slog dock inte lika hårt
söm mot alänningarna.

Det inre handelsområdet — avslutande diskussion

Det man kanske främst slås av vid betraktande av det inre handelsområdets
utbredning är från vilket stort område allmogen fann det mödan värt att
regelbundet transportera sina varor till staden. Avståndet mellan Stockholm
och Korpo är fågelvägen 230 kilometer, i realiteten längre eftersom man nog
i största möjliga utsträckning försökte undvika att segla längre sträckor på
öppet hav. Förklaringen till de stora avstånden i öster finner man i vattnets
förenande egenskaper. Att transportera varor på vattnet var åtskilligt mycket
billigare än landtransporter på dåliga vägar. Friberg räknar med att kostna
den för transport av koppar landvägen sträckan mellan Säter och Västerås
var ca 5 gånger större än vad det kostade att forsla kopparen den jämförbara
sträckan från Västerås till Stockholm.3Om vi använder relationen 1:5 mellan
land- och sjötransporter och så att säga räknar om vattnet till land, får vi en
märklig kartbild där avståndet mellan t ex Korpo och huvudstaden krymper
ned till knappa fem mil, eller ett avstånd som utomordentligt stämmer över
ens med det inre handelsområdets yttergräns i det inre av Uppland. Att
Stockholms inre handelsområde utritat på karta har en markerat avlång
form, och inte koncentrisk, har ytterst transportekonomiska orsaker. Hade
det varit möjligt att med större precision rita ut det inre handelsområdet efter
fraktkostnaderna, hade resultatet sannolikt blivit ett avsevärt rundare han
delsområde.

1 samband med de transportekonomiska faktorerna ska vita upp en sak
som kanske har slagit en och annan läsare. nämligen om det inte hade varit
rimligt att tala om ett ekonomiskt närområde till Stockholm bestående av de
allra mest närliggande socknarna i Uppland och Sörmland. När det gäller
besöksfrekvensen står flera av dessa i en kategori för sig: 1624 gjordes 1 312
besök i Stockholm från Värmdö, 549 från Länna och 474 från Åker, siffror
som ingen av de åländska eller finska socknarna kommer i närheten av, även
om ett antal av dessa besök från de närmast liggande socknarna avser delbe
fraktare. Jag vill dock hävda att det ekonomiskt sett inte var någon större
skillnad mellan de närmaste socknarna och de mest avlägsna i förhållande till
huvudstaden. Den åländska fallstudien visade att en stor del av befolkningen
och dess produktion/konsumtion var relaterad till handelsutbytet med hu
vudstaden. Om liknande undersökningar gjordes för hela undersökningsom
rådet är det troligt att resultatet skulle bli att de olika socknarnas näringsliv
inte skulle vara knutna till Stockholm proportionellt med avståndet till sta
den. Vad som främst skilde värmdöborna från Korpos invånare var inte att
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Figur 26: Det totala anländande tonnagets fördelning från det inre handelsom
rådet 1643—1650. Stockholms egna tonnage är liksom Åbos inte medräknade.
Källor: SkA vol 1643 —1650, hamnpenninglängderna. Det oregistrerade ton
naget från Uppland och Sörmland har uppskattats.

Värmdö hade en starkare knytning till stockholmsmarknaden. Skillnaden låg

i att värmdöborna inte behövde lägga ned lika stort kapital på sina båtar, och

inte heller behövde de lägga varorna på lager innan de begav sig till staden

för att sälja dem, eftersom avståndet tillät tätare turer än från Korpo. Det

hade mycket väl låtit sig göra att särbehandla de närmast liggande socknarna,

men en sådan undersökning hade inte sagt någonting om att dessa socknar i

högre grad än de på Åland och i Egentliga Finlands kustland var ekonomiskt

knutna till huvudstaden, bara att de förde mindre laster och gjorde tätare

besök. Detta faktum kan vara intressant att notera, men behöver därför inte

ligga till grund för områdesindelningen.
Av det i Stockholms hamn registrerade totala tonnaget under perioden

1643—1650 svarade det inre handelområdet för ungefär 1/3. Att småbåtarna

från det närmast liggande området inte är medräknade stör inte denna upp

gifts storleksordning nämnvärt. Om Upplands och Sörmiands småbåtsfiotta

antas ha samma omfång på 1640-talet som 1624, och medeldräktigheten sätts

till en läst per båt — dvs att de kunde bära en last på drygt ett ton — så

fördelades det anländande tonnaget 1643—1650 från det inre handelsområdet

som figur 26 visar.
Cirkeldiagrammet visar endast lastförmågan hos de anländande farkoster

na, inte fördelningen av de till Stockholm förda varorna. Inte heller är de

landvägen införda lastvolymerna medtagna eftersom de är bristfälligt kända.
Vidare saknas vintertransporterna från de närmaste landskapen, liksom det

tonnage stockholmarna själva använde för att hämta varor från det inre

handelsområdet. Mycket saknas alltså, och det mesta talar för att Upplands

andel av cirkeln skulle öka på Ålands och Egentliga Finlands bekostnad om

Egentliga Finland
31 %
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figuren avsåg varuvärden.4Men med alla förbehåll ger figuren sannolikt en
rättvisande föreställning av det tonnage som trots allt bar den allra största
delen av de livsmedel som konsumerades i staden.

Med stöd av den diskussion som löpande förts i texten om hur det inre
handelsområdets gränser bör dras upp mot övriga handelsområden, kan det
nu vara lämpligt att presentera ett förslag till en sådan gränsdragning (figur
27).

Figur 27. De ungefärliga gränserna för Stockholms inre handelsoinråde enligt
de resonemang som förts i undersökningen.
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KAPITEL 5

Det bottniska handelsområdet

Det bottniska handelsområdets svenska sydgräns har här satts i trakterna av
Öregrund och Östhammar i Uppland. Området sträcker sig norrut runt Bot
tenviken och ned mot Satakuntas sydligaste delar. Det är svårt att göra
gränserna söderut skarpa, och det har heller inte ansetts nödvändigt. De
södra gränserna får tänkas som övergångszoner. Öregrund och Östhammar
kommer således att räknas till det bottniska handelsområdet, medan de nära
liggande socknarna räknas till det inre handelsområdets norra delar. Som ett
liknande övergångsområde betraktas också trakterna i det nordliga Egentliga
Finland och södra Satakunta.

Öregrund och Östhammar

Östhammar är en av de äldsta svenska stadsbildningarna efter Bottenhavets

kuststräcka. Redan 1368 gavs staden privilegier med rätt till utrikesseglation.
Mot slutet av medeltiden förlorade Östhammar i betydelse då den kraftiga
landhöjningen grundade upp stadens inlopp och försvårade seglationen. 1491
tilläts därför stadens invånare att flytta till Öregrund för att därifrån fortsätta
bedriva handel med såväl övriga riket som utlandet.5Följden blev att i fort

sättningen fanns två små städer.
Östhammar och Öregrund var ständiga irritationsmoment för det handels-

drivande borgerskapet i Stockholm, eftersom de två städerna konkurrerade

med huvudstaden på både de inhemska och de utländska marknaderna.
Medan de geografiska omständigheterna hindrade Östhammar att bedriva

en aktiv utrikesseglation, var hindret för Öregrunds del 1636 års seglations

ordning (1636:2). Fortfarande i 1614 och 1617 års handelsordningar ägde
Öregrund uttryckligen rätten att segla utrikes (1614:2 och 1617:3).

Det genomgångna källmaterialet lämnar en splittrad bild av de båda stä
dernas handelskontakter med huvudstaden. Slottstullen redovisar Öregrund

217



endast fyra gänger. tre gånger år 1600 och en gång 1606. Detta betyder dock
inte att de kommersiella kontakterna med Stockholm var av motsvarande
omfattning. Snarare får uppgifterna tolkas så, att förtullningen redan var
avklarad i hemmahamnen när skutorna anlände till Stockholm. Huruvida
städerna hade del av den tullfrihet som har konstaterats för Uppland och
västra Åland är mer osäkert. Förmodligen hade de det inte.

1624 förekommer städerna nio gånger vardera, siffror som ytterligare stö
der antagandet att de tidigare redovisade uppgifterna ur slottstullängderna
knappast återspeglar verkligheten. De varor som 1624 passerade Blockhus
udden var typiska jordbruksprodukter som spannmål, smör och ägg. Det bör
noteras att Öregrund 1624 framstår som en i förhållande till andra uppländs
ka orter betydande spannmålsleverantör. Av spannmålen fraktad från Rosla
gen stod Öregrund för den enskilt största posten med 286,5 tunnor. Friberg
antar att denna spannmål ursprungligen var importerad från utlandet innan
den gick vidare till Stockholm.6Var än spannmålen kom ifrån — och jag ser
inget hinder för att den ursprungligen kom från det inre av Uppland — så gör
dock inte den införda kvantiteten Öregrund till någon betydelsefull spann
målsleverantör om man jämför med vad som totalt sett fördes till Stockholm.

1624 års längd över det införda godset från Öregrund och Östhammar
upptar alla “ätliga, nötliga och förslitliga” varor. 1 den mån skutorna var
lastade med metaller registrerades inte dessa.

Hamnpenninglängdernas uppgifter skiljer sig så markant från det tidigare
materialet att man måste fråga sig vad det beror på. Medan slottstullen ger
uppgifter om ett fåtal skutor, som antagligen registrerats p g a bristande veri
fikationer i skeppshandlingarna, och lilla tullen upplyser om nio besök varde
ra för de båda städerna, finner vi i hamnpenninglängderna att Öregrund
betalat hamnavgift inte mindre än 346 gånger under perioden 1643—1650.
Östhammar återfinns under samma period vid endast ett tillfälle.

För Östhammars del ligger förklaringen till den till synes kraftigt minskade
seglationen mellan 1624 och 1640-talet antagligen i att båtarna därifrån lik
som de från övriga Roslagen var för små för att överhuvudtaget registreras.

För Öregrunds del är saken mer komplicerad. Storleksmässigt är öre
grundsskutorna i Stockholms hamn med sina 15,8 läster närmast jämförbara
med de från Västerås på i genomsnitt 15,9 läster. Också besöksfrekvensens
variation under året ger farkosterna från Öregrund närmare släktskap med
de metallfraktande västeråsskutorna än med dem lastade med spannmål och
allmogeprodukter. Jämför figur 28 med motsvarande för de västmanländska
städerna (fig 14)! Den slående likheten talar för att öregrundskutorna nu bar
metaller.

Genom antagandet att öregrundsskutorna var lastade med metaller förkla
ras den annars mycket märkliga skillnaden mellan lilla tullens uppgifter och
hamnpenninglängdernas. Trafiken från Öregrund speglas inte alls i sin verk
liga omfattning i längderna upprättade vid Blockhusudden, eftersom den
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Figur 28: Säsongsvariationen hos det i Stockholm anländande tonnaget från
Oregrund 1648 och 1650. Årsmedelvärde i antal läster. Källor: SkA vol 1648
och 1650, hamnpenninglängder.

viktigaste varugruppen i lasterna inte var tulipliktig där.
Det är rimligt att betrakta Öregrunds stockholmsseglation i ljuset av ut-

byggandet av kronans järnbruk i norra Uppland från 1580-talet, under vilken
tid flera nya bruk anlades.7Från 1620-talet ökade produktionen i dessa bruk
kraftigt sedan de utarrenderats till bröderna de Besche, Louis De Geer och
andra kapitalstarka utlänningar.8Vallonjärnet från Uppland kallades ofta i
England från 1700-talet för “Oregrund iron”, eftersom det var därifrån jär
net skeppades till Stockholm för vidaretransport mot utalandet.9 Mycket
talar för att denna verksamhet kommer i gång på allvar under 1630- eller
1640-talen, och att det är denna som visar sig i nedslagen i hamnpenningläng
derna.

Omfattningen av det från Öregrund anländande tonnaget på 1640-talet
placerar staden mellan Köping och Arboga i betydelse. Genom 1636 års
seglationsordning knöts Öregrund till huvudstaden på samma sätt som de
västmanländska städerna. Undersökningen har således visat att det var ytter
ligare en betydande metalleverantör som med tvång bands till Stockholm. Vi
kan inte avgöra i vad mån Öregrundsborgarna tidigare hade utnyttjat sin rätt
att segla utrikes. 1 vilket fall återfinns stadens eventuella tidigare fjärrgående
skutor bland de nära 350 registrerade i Stockholms hamn på 1640-talet.
Öregrunds borgare var efter 1636 berövade valmöjligheten till utrikessegla
tion och därmed också möjligheten att på mer lika villkor köpslå med huvud
stadens borgerskap.

Gävle

Gävle var den norrländska stad som längst förmådde behålla rättigheten till
egen utrikeshandeL. 1 såväl 1614 års som 1617 års handelsordinantia ägde

äster
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Gävle rätten inte bara till aktiv utrikesseglation, utan även till passiv (1614:1
och 1617:1). Gävle var alltså fram till 1636 den nordligaste staden i riket
öppen för utlänningar att besöka i handeissyfte. Genom 1636 års seglations
ordning var det slut på den passiva handelsrätten, eftersom det nu slogs fast
att inga främmande skulle äga rätt att segla norr om Stockholm — Åbo.
(1636:1) Det är svårt att få grepp om hur omfattande Gävles utrikeshandel
var under perioden efter 1636, men 1613 var Gävles export den tredje största
i västra riksdelen efter Stockholms och Södertäljes med drygt 8 % av hela
rikets, och importen 1615 var av ungefär samma storleksordning.’

Vi har i ett tidigare sammanhang berört villkoren för Gävles egen utrikes
seglation efter 1636 (s. 86). Staden förlorade inte rätten att segla utrikes, men
skeppen var tvingade att förtulla sina laster “i Stockholm” på både ut- och
inresan (1636:3), något som i praktiken bör ha inneburit att de för detta
ändamål angjorde Dalarö tullstation. Den undandragna möjligheten att kla
rera i den egna staden framhölls av borgarna i Gävle som en mycket häm
mande faktor för deras utrikesseglation.

När det gällde inrikeshandeln intog Gävle en självständig ställning gent
emot huvudstaden ännu vid början av 1600-talet, med ett eget handelsom
land som sträckte sig norrut efter Bottenhavets västkust med tyngdpunkten i
Ångermanland, där Härnösand var den viktigaste handelspartnern.2Gävle
var genom sina handelsaktiviteter i norr kanske den bittraste och mest fram
gångsrika konkurrenten till huvudstaden i det norrländska omlandet.

Gävles aktiva roll i handeln i Bottenhavet till trots, var det ändå stadens
handelskontakter med den innanförliggande Bergslagen som utgjorde den
största grunden till stockholmsborgarnas irritation, och det var också Bergs
lagen som utgjorde Gävles viktigaste uppland. Geografiskt låg Gävle fördel
aktigt till för handelskontakter med Bergsiagens metallproducenter. Avstån
det mellan Falun och Gävle var med de kommunikationsmöjligheter som
stod till buds endast en dryg tredjedel av avståndet mellan Falun och Väste
rås.3 Under 1600-talets första decennium intog Gävle en icke obetydlig posi
tion bland rikets större exporthamnar för metaller med en utförsel av koppar
och stångjärn som motsvarade ca 1/10 av rikets totala.4

Handeisförbindelserna mellan Gävle och Stockholm

Var då motsättningarna mellan Stockholm och Gävle så allvarliga att inget
handelsutbyte mellan de båda städerna förekom? Friberg menar att handels
förbindelserna under Gustav Vasas regering varit outvecklade eftersom Gäv
le ägde rätt till egen utrikeshandel, och att detta “med full evidens fram
går. . . av tullräkenskaperna”. Under de av Friberg undersökta åren har
endast ett fartyg från Gävle påträffats i slottstullängderna.5

Samma vittnesmål lämnar också slottstullens material för 1600-talets första
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Figur 29: Antaletfarkosterfrån Gävle och deras sammanlagda lästetal i Stock
holms hamn årligen 1643 —1650. Källor: SkA vol 1643—1650, hamnpenning
längderna. Anm: För korrekt antal läster ska y-axelns siffror mulipliceras med
tio.

årtionden. Endast fyra fartyg från Gävle har påträffats under denna tid, alla
från 1617. Dessa fyra skutor var huvudsakligen lastade med saltfisk. 1 margi
nalen vid en av de registrerade gävleskutorna står angivet att godset redan
var förtullat i Norrtälje.

Speglar då dessa fåtaliga notiser verkligen handelsutbytet mellan de båda
städerna på ett rättvisande sätt? Nej, det gör de inte. Längden efter lilla
tullen 1624 redovisar 12 farkoster från Gävle. Ett antal som redan taget för
sig är alltför avvikande från slottstullängdernas tystnad för att bara vara en
tillfällighet. De registrerade lasterna dominerades av sammanlagt 1171 tun
nor spannmål och 291 tunnor bröd. Om några metaller från Gävles upphand
ling funnits med i lasten har dessa inte registrerats eftersom de var tullfria i
lilla tullen.

Figur 29 visar att allt fler och allt större gävleskutor besökte Stockholm
1643 1650. Det sammanlagda ärliga lästetalet under de åtta åren ökade
mellan tre och fyra gånger. Förhållandet är intressant därför att det visar
resultatet av restriktionerna kring Gävles utrikeshandel. Den lokalhistoriska
litteraturen har säkert rätt i att 1636 års handelsordning i stort innebar ett
allvarligt avbräck för Gävle som handelsstad. Detta motsägs heller inte av
figur 29. Vad denna säger är att seglationen på Stockholm ökade kraftigt
efter det att utlandsseglationen försvårades. Sålunda bör figur 29 återspegla
hur i varje fall delar av Gävles tidigare utrikesseglation nu var omdirigerad
till Stockholm. Antagandet stöds också av de inkommande skutornas storlek.
1643 var medeldräktigheten ca 20 läster. 1650 hade den ökat till 27. Dessa
uppgifter skulle kunna tydas så, att de större skutorna, som tidigare gått i
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utrikesfart. efterhand började trafikera huvudstaden. Man måste säkerligen
ocksa beakta de faktorer som här ansags ligga bakom Öregrunds seglation på
Stockholm, dvs den ökade järnproduktionen i norra Uppland. Detta föränd
rar dock ingenting av tvångsaspekten, tvärtom; istället för att öka sin segla
tion på Stockholm kunde Gävle under andra omständigheter ha ökat utrikes
seglationen.

Söderberg menar att “den krokota seglatsen” innebar att gävleskutorna
tvingades fara ända in till stadens kajer för att klarera. “Där skulle varorna
lastas ut och in och utom tullen också hamnumgälder betalas.”’ En lindring
på denna punkt inträffade enligt samme författare först 1646 då skutorna från
Gävle tilläts klarera i Dalarö, vars tullstation enligt Söderberg togs i bruk
först 1645. 1 en ordning för köpmän och skeppare från år 1646 sägs visserli
gen följande: “1 Dalarön skall tullen justeras och riktig göras: Så ock skep
pen visiteras för alla de, som till och från Stockholm och Gävle segla” 8

Meningen kan dock svårligen, sedd i sitt sammanhang, ses som att detta
innebar någon nyhet. Kännetecknande för ordningar av detta slag är att de
upprepar förbud och påbud som redan var i kraft. Så innehåller t ex punkt
XXVI i samma ordning en uppmaning att alla skeppare och köpmän ska,
förutom tull och accis, betala alla andra kostnader som ålagts dem av Km:t.
Detta ska inte tolkas så att de tidigare inte behövt betala dessa utgifter, utan
snarare som en på förekommen anledning upprepad förmaning.

Söderbergs antaganden bygger sannolikt på åtminstone två missuppfatt

ningar. För det första kan det betraktas som säkerställt att tullstationen i

Dalarö stod färdig redan 1636 (se s. 116). För det andra har Söderberg tolkat

bestämmelsen i 1636 års seglationsordning. att Gävle skulle betala tull “i
Stockholm” (1636:3). som “i Stockholms stad”. när den snarare bör tolkas

som “i Stockholms tullkammare”. Både sakskäl och det kamerala materia

lets uppgifter talar mot ett förläggande av klareringen av Gävles farkoster till
Stockholms stad. Strävan med det nya tullsystemet var till stor del att klara

av alla kontrollåtgärder av skepp och laster utanför en “säkerhetszon” runt

Stockholm för att minimera riskerna för smuggling och olaga handel (se s.

114). Endast med en god portion fantasi kan man se några skäl för att som

enda orten i riket undanta Gävle från denna princip. Hade farkosterna från

Gävle tvingats angöra Stockholm för att där betala hamnumgälder, hade

detta onekligen också fått ett helt annat utslag i hamnpenninglängderna än

vad som är fallet. Antalet registrerade farkoster skulle då i varje fall inte varit

lägre före 1646 — som nu är fallet — då de var tvingade in till staden, än efter,

då de enligt Söderberg tilläts klarera vid Dalarö. Ytterligare ett exempel på

det felaktiga i att betrakta 1646 som det år då Dalarö i detta sammanhang

togs i funktion kan nämnas. 1641 ges Raumo och Ulvsby rätten att segla

utrikes med träkäri — om man först klarerade i Åbo eller Dalarö (s. 259).

Genom att förlägga tullklareringen till Stockholms stad fås dock Gävlebor
nas klagomål om “den krokota seglatsen” att framstå som mer berättigade.
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Omvägen till kontinenten blev betydligt längre om skeppen tvingades in till
staden istället för till Dalarö. Hade klareringen verkligen flyttats till Dalarö
först 1646, hade väl detta fått betraktas som en avsevärd förbättring av
villkoren. Inte desto mindre fortsätter klagomålen om den omväg som måste
göras vid utrikesfarten. Söderberg menar tom att det “kanske mest pregnan
ta är från 1660-talet”, där det heter att 1/3 av gårdarna står öde och nedrutt
nade och att de handels- och näringslösa invånarna flyr staden9

Klagomålen på “den krokota seglatsen” kan alltså mycket väl ha gällt
klareringen vid Dalarö redan från början.

Varorna i Gävles export till Stockholm

Vad slags varor exporterade Gävle till huvudstaden? Helst bör man nog
bortse från de fåtaliga nedslagen i slottstullen för att istället inrikta sig på
uppgifterna i längden efter lilla tullen 1624 och vad som går att dra ut ur
hamnpenninglängderna. 1624 var de 12 gävleskutornas huvudsakliga last
spannmål enligt tullängden. Enbart spannmålen och brödet upptog dryga 10
läster/skuta. Därtill ska högst en läst per skuta läggas till för övrig registrerad
last. Inom denna finns varor som visar att de anländande gävleskutorna
ibland angjorde Stockholm efter besök i Östersjöns sydligare delar, såsom
skånesill, löbskt öl och greifswaldöl. Dessa partier är dock så obetydliga att
det knappast finns skäl att misstänka att norra Tyskland hade varit de flesta
skutornas avgångområde innan Stockholm angjordes.

Om vi räknar med att de skutor från Gävle som angjorde Stockholm 1624
snarare var mindre än större än de från 1643 om i genomsnitt 20 läster, och
att de inte heller var helt fullastade, finner vi att den i lilla tullen oregistrera
de lasten, dvs metallerna, i mindre grad än spannmålet fyllt lastrummen.

Hur det förhöll sig med Gävles export till huvudstaden under 1640-talet är
svårare att säga. Det är dock troligt att Gävle alltjämt spelade en viktig roll i
spannmålstillförseln. En intressant detalj är den markerade toppen i såväl
antal besökande fartyg som lästetal under rekordåret för Stockholms spann
målsexport 1648. 1 mycket liknar denna de uppländska mälarstädernas ökade
besöksfrekvens under detta år (se s. 172).

Det är möjligt att Gävles omfattande spannmålsuppköp i Baltikum, som
finns belagda från 1600-talets andra hälft,1 redan så tidigt som 1624 hade
hunnit nå ett visst omfång, och att det till stor del var den baltiska spannmå
len som under 1640-talet satte sina spår i hamnpenninglängderna.

Besöksfrekvensens fördelning över året skiljer sig från såväl den kapitalin
tensiva som den kapitalextensiva handeln.

Istället för en topp under antingen den tidiga våren och/eller hösten, upp
visar Gävle en kraftigt förhöjd besöksfrekvens mätt i antal läster under de
månader — juli och august — då seglationen normalt bedrevs med en lägre
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Figur 30: Säsongsvariationen hos det i Stockholm anländande tonnaget från
Gävle 1648 och 1650. Årsmedelvärde i antal läster. Källor: SkA vol 1648 och
1650, hamnpenninglängderna.

intensitet. 1 september märks därefter en kraftig nedgäng följd av en viss
återhämtning i oktober. Jag har kontrollerat att detta mönster i grova drag
inte är någon slumpmässig företeelse. Samma årsrytm, nedgången i septem
ber inräknad, återfinns under de flesta av åren 1643—1650. Hade Gävles
främsta exportvara till huvudstaden varit metaller, borde de under vintern
lagrade metallerna som vid första öppna vatten fördes till försäljning ha
avsatt samma spår i seglationsfrekvensen som för de västmanländska städer
na med en tidig topp under året. Hade å andra sidan staden varit inbegripen i
handel med i riket producerade livsmedel, som fisk eller spannmal, borde vi
ha återfunnit de två karaktäristiska topparna under vår och höst, där den
senare hade varit kraftigare markerad.

Ett antagande som förklarar Gävles seglationsfrekvens innebär att utgå
från att den speglar spannmålsuppköp i de baltiska städerna. Vi kan hypote
tiskt bygga upp ett handelssystem, där Gävleskutorna vid islossningen satte
kurs mot den baltiska kusten lastade med metaller från sitt handelsomland i
Bergslagen. 1 de baltiska städerna bytte de den egna lasten mot spannmål
som lagrats under vintern. Spannmålen fördes till Stockholm där den helt
eller delvis försåldes. Den spannmål som eventuellt blev över fördes därefter
tillsammans med de pengar som affärerna i Stockholm hade inbringat hem
till Gävle för att användas i handeln med det egna omlandet. Om vi antar en
handel med detta utseende förklaras toppen under juli-augusti med att man
helt enkelt inte hann till Stockholm tidigare från Baltikum.

Det kan vara intressant att i det här sammanhanget jämföra Revals segla
tion på Stockholm under samma år (se figur 49). Mönstret med en kontinuer
lig ökning av det besökande tonnaget under månaderna maj, juni, juli och
augusti, följd av ett markerat ras under september, återfinns också här, även
om det inkommande tonnaget under maj månad var synnerligen blygsamt
och inskränkte sig till en enda skuta från Reval 1650. Arnold Soom pastår att
Reval från 1640-talet började få det stångjärn man behövde “...direkt aus
Stockholm, Gävle und anderen Plätzen...”, efter att tidigare ha fått denna
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vara frän Danzig och Liiheck.2Vad som utgjorde betalning för järnet fram

går inte, men spannmål är allt annat än uteslutet.

Man kan tycka att en enklare förklaring till den langsamma uppgången

under säsongens tidigare hälft för Gävle vore den senare islossningen om

kring staden. Denna förklaring brister dock i trovärdighet om man jämför

med motsvarande figur avspeglande de nordligare belägna städerna Hudiks

vall och Söderhamn (fig 31). Gävle nr inte sin topp i besöken förrän i

augusti, medan de båda hälsingländska städerna når sin redan i juli.

Sammanfattningsvis kan man säga att försvårandet av Gävles utrikeshan

del genom 1636 års seglationsordning knappast gagnade stadens ekonomiska

liv. 1 vilken utsträckning Gävle fortsatte att bedriva utrikeshandel är dock

inte känt. Som vi i ett tidigare sammanhang sett (s. 86) redovisades Gävle

tillsammans med Stockholm i de tullängder från stora sjötullen som inte

längre är bevarade. Gävles seglation på huvudstaden avspeglas inte i slott

stullängderna. Under de år som täcks av hamnpenninglängdernas uppgifter

kan man dock konstatera en märkbar ökning av handelsutbytet. På grundval

av lilla tullens lastuppgifter 1624 och hamnpenninglängdernas uppgifter om

seglationsfrekvensens fördelning över säsongen kan det göras sannolikt att

spannmålen var den huvudsakliga varan i gävleskutornas lastrum. Vissa indi

cier pekar vidare mot att denna spannmål hämtades i Baltikum.

En grund till den ökade seglationen på huvudstaden kan ha varit att det

tonnage som tidigare gått i utrikesfart efter 1636 allt mer istället började

trafikera Stockholm, vilket de allt större farkosterna skulle kunna tas som

tecken på. Några helt säkra slutsatser om detta går dock inte att dra med

tanke på källmaterialets beskaffenhet.

De mellannorrländska städerna

Hudiksvall och Söderhamn

Där Hudiksvall är beläget låg under medeltiden en hamn varifrån allmogen

såväl besökte utländska städer som tog emot främmande från framför allt

Tyskland.3 Efter att landsköpmännens svårtyglade affärsverksamhet givit

kronan åtskilliga problem under 1500-talet grundades 1582 Hudiksvall. Att

staden placerades i ett ekonomiskt vitalt område intygas av att endast 10 år

efter grundandet fanns över 100 borgare registrerade i staden. Sven Brun,

stadens historieskrivare, antar dock att åtskilliga av dessa nog föredrog att bo

kvar på sina gårdar utanför staden, även om de till namnet var borgare i

staden.
Även utrikesseglationen under det nya namnet Hudiksvall kom snabbt
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igång. 1590 avseglade 13 skepp söderut mot utlandet där Läbeck var det
främsta målet. Lasterna bestod av bräder, koppar, järn och hudar. 1614 kom
så den första allvarliga indragningen av seglationsrättigheterna. Då stadgades
att Hudiksvall liksom åtskilliga andra av de bottniska städerna fick segla
utrikes, men inte med “ätande varor” — dvs livsmedel. älghudar och finare
skinn. Dessa varor skulle föras till Stockholm (1614:2). 1617 skärptes be
stämmelserna kring utrikesseglationen för åtskilliga av de nordligt belägna
städerna, men Hudiksvall undantogs såtillvida att man nu tillät utrikessegla
tion med vilka varor som helst; men fartygen måste ha inhemsk besättning
och bära en lättare bestyckning. Den bestämmelsen skulle motverka den
bulvanhandel, som tidigare har diskuterats (s. 58). Huruvida hudiksvalls
borgarna klarade av kraven att bestycka sina fartyg är osäkert, men i vilket
fall som helst så tycks stadens utrikesseglation ha fortsatt i tidigare omfatt
ning också efter 1617. 1636 var dock Hudiksvalls utrikeshandel till ända —

den passiva var naturligtvis sedan länge förbjuden. Enda undantaget från
förbudet norr om Stockholm-Åbo var nu Gävle.

Även om det kanske inte hör hit, kan jag inte låta bli att nämna det
exempel som Sven Brun tar upp i sin Hudiksvallmonografi angående han
delsordningens konsekvenser för näringslivet i staden. Med den bland de
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äldre norrländska stadshistorikerna sa vanliga bitterheten berättar han: “Sa

dana köpmän som bröderna Ake och Nils Hansson. vilka levde i början av

1600-talet och fått sin merkantila utbildning på handelskontor i Läbeck.

finner man ej för langliga tider framåt i Hudiksvall. men väl sadana. som

Petter Muhr, vilken i början av 1700-talet var handlande borgare i staden och

blev befriad fran hestyret att vara kyrkovärd pa den grund, att han ej kunde

skriva mer än sitt namn”.4 Med eller utan bitterhet är det mycket svart att

bortse frän att de staket av lagar och förordningar, som både bildligt och

bokstavligt restes runt norrlandsstädernas handel, fick djupgående konse

kvenser för dess invanare och för städernas utveckling.

Hudiksvalls inrikes omland omfattade i hög grad Bergslagen, vilken man

nådde genom den gamla vinterleden genom Hälsingeskogen. Inom samma

område kom för övrigt också Söderhamn att operera en kort tid efter grund

andet.5Det är dessa kontakter som förklarar metallasterna i de utrikes gåen

de hudiksvallsskeppen.
Söderhamn uppvisar en långt mindre dramatisk handelshistoria än Hudiks

vall. Eftersom staden grundades först 1620 hann aldrig någon legal utrikes-

handel rota sig i staden. 1 Söderhamns fall tycks de i Deisbo socken boende

och ekonomiskt mycket aktiva kopparsmederna ha varit en minst lika bety

delsefull grund för utfärdandet av privilegier som det myckna landsköpet.

Kopparsmederna uppgavs bedriva handel i Jämtland med sina produkter

men uppmanades efter hudiksvallsborgarnas klagan att slå sig ned i Hudiks

valL eller — och det kanske inte var lika populärt i HudiksvalL — i det Söder

hamn som skulle grundas.61 privilegierna av den 7/9 1620 var det naturligtvis

inte tal om någon form av utrikeshandel. Att ens tillfälligt tillåta någon sådan

i den form man gjorde för t ex Norrtälje, hade inte varit särskilt klokt i dessa

trakter, där en tradition av utrikesseglation existerade bland allmogen. Ris

ken att med alltför stor entusiasm bli tagen på orden hade varit överhängan

de. Istället inskärptes tydligt att man gärna fick handla — om bara inte

handelsordningen kränktes.7
Söderhamn och Hudiksvall finns ytterst sparsamt noterade i längderna

efter slottstullen. Att detta material inte säger nagonting om de verkliga

förhållandena vet vi vid det här laget. För Hudiksvall finns endast tretton

fartyg registrerade under de åtta undersökta åren 1600—1620; Söderhamn

finns helt naturligt inte med någon gång. Den i detta fall mer trovärdiga

längden efter lilla tullen tillåter oss att åtminstone få en ögonblicksbild av de

båda städernas besök i Stockholm. 1624 finns nio skutor från Hudiksvall och

sju fran Söderhamn. Därtill är 15 namn registrerade ospecificerat under

“Hälsingland”. Av dessa tillhörde dock uppenbart 12 samma skutlag efter

som de står angivna som ankommande under samma vecka och med mycket

små varupartier per person. Givetvis kan vi inte utesluta att det bland de

saledes fyra farkosterna fran “Hälsingland” döljer sig allmogebåtar från

landskapet. Men det är knappast troligt eftersom den totala frånvaron av
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sådana i såväl slottstullängder som hamnpenninglängder talar emot detta.
Att allmogebåtar under 2—3 läster sk ilie ha kommit in så langväga ifrån som
Hälsingland får också betraktas som osannolikt. Båtarna från det bottniska
området understeg sällan 8—9 läster och passerade därmed klart den gräns
över vilken hamnpenning skulle erläggas.

Skillnaden mellan slottstullängderna och lilla tullens längd styrker misstan
ken att kronan funnit det säkrare att låta fartygen från Hudiksvall erlägga
slottstull för sina varor redan i avgångshamnen. De hälsingländska skutorna
bar förhållandevis små kvantiteter saltfisk, tran, tjära och smör. De viktigas
te varorna var istället blaggarn och bräder från Hudiksvall, och blaggarn och
lärft från Söderhamn. Blaggarn är en biprodukt från linproduktionen och
användes till grova tyger och tätningsmaterial inom t ex skeppsbyggnadsindu
strin. Om det fanns några metaller i lasten avslöjas inte av längden efter lilla
tullen.

Vad hände med de båda städernas seglation efter 1636? För Söderhamns
del spelade seglationsordningens bestämmelser ingen direkt roll eftersom

Hudiksvallpå en karta
från 1600-talets mitt.
Staden, som grundades
1582, tillhörde förlorar-
tia då det bottniska han
delstvånget skärptes.
Hudiksvalls utrikeshan
del beskars successivt
fram till 1636, då den
helt förbjöds. Stads
och fästningsplaner,
Krigsarkivet. Foto för
fattaren.
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Figur 31: Säsongsvariationen hos det i Stockholm anländande tonnaget från

Hudiksvall och Söderhamn 1648 och 1650. Årsmedelvärde i antal läster. Käl

lor: SkA 1648 och 1650. hamnpenninglängderna.

staden aldrig hade varit delaktig i någon utrikeshandel. Enligt hamnpenning

längderna sändes årligen i genomsnitt knappa 12 skutor söderut mot Stock

holm från Söderhamn, men antalet varierade kraftigt, mellan 4 och 18 per år.

Motsvarande siffra för Hudiksvall var dryga 30, varierande mellan 23 och 41.

För 1624, då fyra av de båda städernas farkoster redovisades under landska

pets namn, är det kanske säkrare att räkna städerna tillsammans. De högst 20

farkosterna detta år motsvaras av i årsgenomsnitt 34,5 under perioden

1643—1646. 1647—50 finns 49,5 farkoster årligen registrerade i hamnpen

ninglängderna, räknat på samma sätt. Ökningen kan sägas vara ungefärligen

lika fördelad mellan de båda städerna. Materialet ger alltså utrymme åt

slutsatsen att de båda hälsingländska städerna ökade sin seglation på huvud

staden under 1600-talets andra kvartsekel. Motsvarande räkneoperation på

tonnage istället för antal ger ungefär samma resultat, 1624 naturligtvis bort-

räknat. De anländande farkosterna liknar i allmänhet de övriga från botten

havsområdet i storlek. Söderhamns skutor var i genomsnitt på 23,2 läster,

medan Hudiksvalls var obetydligt större, eller på 24 läster.

1 besöksfrekvensens fördelning igenkänns den kapitalintensiva handeln i

diagrammets staplar. Tyngdpunkten under säsongen är tydligt belägen inom

säsongens första hälft. Vad som framträder är alltsa hur de under vintern

lagrade produkterna förs ned till huvudstaden för försäljning. Vi lägger också

märke till att vi nu flyttar oss norrut efter kusten vilket medför senare isloss

ning och därmed en senare start på seglationssäsongen än för de sydligare

områdena i huvudstadens handelsomland.

Sundsvall

Det äldre källmaterialet har inget att säga om eventuell handel mellan hu

vudstaden och området mellan Hudiksvall och Härnösand. Friherg spårar vid

äster

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

229



mitten av 1500-talet en mycket smaskalig export fran Medelpad till Stock
holm, och antar att denna anspräkslösa handel krympte till följd av Hudiks
valls och Härnösands grundande.S Detta antagande styrks av slottstulläng
dernas vittnesmål frän 1600-talets tva första decennier. Inte en enda farkost
finns registrerad under Medelpad. Det behöver här heller inte befaras att det
existerade ett för längderna dolt handelsuthyte, eftersom det i Medelpad före
Sundsvalls grundande på 1620-talet bör ha varit mycket langt till närmaste
tullstation.

1624 har en farkost registrerats under “Medelpad”: troligen tillhörde den
någon av de tidigaste burskapsägande borgarna i Sundsvall. Staden utrusta
des nämligen med privilegier just detta år på våren,9efter att staden redan tre
år tidigare ha fått ta emot ett slags provisoriskt privilegiebrev, eller försäk
ran. Gustav Adolf var för tillfället sysselsatt med krigföringen mot Polen och
hade därför inte tid att överse städernas privilegier.’ 1643—1650 finns mellan
en och tre farkoster per år registrerade för att ha besökt huvudstaden fran
Sundsvall. Vi ska inte uppehålla oss längre vid staden som ett par hundra år
senare skulle bli den norrländska sågverksmetropolen framför andra. Här
räcker det med att konstatera att det handelsekonomiska tomrum i huvudsta
dens bottniska omland som existerade i och runt Medelpad under 1600-talets
första hälft, mycket bristfälligt fylldes ut genom grundandet av Sundsvall.

Härnösand

För första gången sedan vi lämnade Uppland träffar vi i Ångermanland på
bondeseglare. Detta faktum betyder ingalunda att allmogen efter Bottenha
vets västkust söder därom saknade fallenhet för sjötransporter, endast att
man där föredrog att segla Stockholm förbi, ofta ända ned till Tyskland som
fallet var med de hälsingländska landsköpmännen.

Men inte heller i Ångermanland var allmogens kontakter med huvudsta
den särskilt utvecklade; de inskränkte sig, så långt vi kan se, till ett besök
från Grundsunda socken i norra delen av landskapet år 1600 och två besök
från Nora socken strax norr om Ångermanälvens mynning 1608. De tre
exemplen är tillräckliga för att dra slutsatsen att stockholmsseglation inte var
ett okänt begrepp bland Ångermanlands allmoge. De illustrerar också en
långsam övergång till det i Stockholm så mycket mer aktiva Västerbotten,
vars landsköpmän och birkarlar myndigheterna i allt större omfattning knöt
till nygrundade städer efter kusten.

En jämförelse med tiden runt 1500-talets mitt antyder att allmogeseglation
på huvudstaden då var en vanligare företeelse än vad den kom att bli efter
sekelskiftet. Mot endast tv registrerade socknar under de åtta undersökta
åren 1600—1620 står sex under de tre år Friberg undersökt 1556_1562.2
Förklaringen torde stå att finna i de nygrundade städerna Hudiksvalls och
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Härnösands dränerande effekt på den blygsamma allmogeseglationen i om

rådet. Bland de varor som vid 1500-talets mitt fördes till Stockholm domine

rade laxen markant med en värdeandel överstigande 60 % . Av denna näring

märks intet under de år då allmogehandeln har avsatt spår: de tre allmogebå

tarna från Grundsunda och Nora 1600 och 1608 hade alla strömming som

viktigaste vara i lasterna. En liknande fördelning återfinns också i lastrum

men på de farkoster från Härnösand som angjorde Stockholm: saltfisken var

den alltigenom dominerande varugruppen; lax förekommer endast vid ett

tillfälle i slottstullängden (1612) och det i form av två tunnor under “Anger

manland”.
Härnösand var när det grundades 1585 rikets nordligaste stad. På den plats

på Härnön i Ångermanälvens mynning där staden anlades hade sedan medel

tiden en av de viktigaste marknaderna i det bottniska området varit belägen,

korsmässomarknaden, dit handelsmän kom långväga ifrån.4 Bland de tidiga

stadsborgarna fanns från början samma ambition att segla till Tyskland som

vi har sett hos deras ståndsbröder i Hudiksvall, även om resultatet var en

smula blygsammare. Också Härnösandsborgarna ägde till och fran fram till

1617 rätt att segla utrikes med sina skepp, en rättighet som de ocksa utnyttja

de genom att årligen sända ett mindre antal skepp till främst Löbeck och

Härnösand var när staden grundades 1585 rikets nordligaste stad. På dess plats

på Härnön i Ångermanälvens mynning hade sedan medeltiden den viktiga

korsmässomarknaden årligen ägt rum. Detalj ur karta från 1600-talets mitt.

Stads- och fästningsplaner, Krigsarkivet. Foto författaren.
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Danzig.5 De exporterade varorna uppger Gösta Bucht i sin historik över
staden vara smör, lax, tran, späck, skinn och hudar. tjära bräder, ved och
järn. Bland importvarorna intog saltet en särställning. Denna tämligen blyg
samma utrikeshandel förbjöds alltså genom 1617 års handelordinantia.
Ordningen tre år tidigare hade som för Hudiksvalls del inneburit vissa in
skränkningar i utrikeshandeln (16 14:2).

1624 finns 10 delbefraktare och farkoster registrerade från Härnösand, en
siffra som måhända motsvarade halva antalet skutor och som väl stämmer
med storleksordningen på de uppgifter hamnpenninglängderna under 1640-
talet lämnar för staden. 1 1624 års längd återfinns inte en enda tunna lax.
Viktigaste enskilda varugrupp är istället dryga 258 tunnor saitfisk. 1624 ägde
härnösandshorgarna inte längre rätt att själva till utlandet exportera den lax
de eventuellt hade till avsalu. Om laxfisket fortfarande under 1600-talets
första hälft var av stor betydelse i Ångermanland, var det inte längre anger
manlänningarna själva som tog hand om handeisledet. Vilka som istället
hanterade denna dyrbara fisk låter sig svårligen avgöras. Men den lax som
Ångermanlands inbyggare själva under 1500-talet förde till Stockholm. rym
des utan vidare i de kvantiteter som stockholmarna själva hämtade från det
bottniska området.

Åren 1643—1650 sände Härnösand i genomsnitt åtta fartyg/år mot Stock
holm med en genomsnittlig dräktighet om 21,7 läster. Större delen av tonna
get inkom till huvudstaden före juli månads utgång. 1 allmänhet uppvisade
juni de högsta värdena. Detta pekar mot att Härnösands handel med Stock
holm huvudsakligen var kapitalintensiv, där de under vintern upplagrade
varorna efter islossningen fördes till Stockholm för försäljning.

Det undersökta materialet kan inte styrka att Stockholm skulle ha gjort
någon större vinst, mätt i inkommande tonnage, på att Härnösand fick sina
privilegier på utrikeshandel indragna. Redan år 1600 förtullade 8 fartyg från
Härnösand i slottstullen iStockholm, ett minimital som visar att man mycket
väl kunde komma upp i samma antal farkoster som man under förbudstiden
skickade till huvudstaden. Stockholms vinst och Härnösands skada motsvara-
de troligen vad Västeråsborgarna och skärkarlarna klagade över: de var
berövade alternativ till Stockholm. Tongångarna i följande citat från Lars
Wikström kanske känns igen: “År 1670 klagade härnösandsborgarna våld
samt över det låga pris som deras produkter betingade i Stockholm. Man
ansåg sig vara helt i händerna på stockholmsköpmännen. som väl visste att de
gästande norrlänningarna med nödvändighet måste sälja av sina produkter i
Stockholm.”7
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Västerbotten

När vi förflyttar oss in i Västerbotten förändras bilden av handelskontakterna

med huvudstaden markant. En avsevärt större benägenhet att bedriva aktiv

handel på Stockholm kan skönjas. För första gången sedan norra Uppland

möter också här en hondeseglation av mer betydande omfattning. Vi ska

emellertid bevittna hur dessa bondeseglare enligt det bevarade källmaterialet

så gott som fullständigt sögs upp av de städer som grundades i landskapet.

Hur ser då förutsättningarna ut för att med hjälp av det källmaterial som

finns att tillgå studera den västerbottniska handeln med huvudstaden? Man

kan ju misstänka att en hel del förtullningar redan var avklarade när väster

bottenskutorna styrde in på strömmen. Men sammanställningen över antalet

inkommande skutor under femtioårsperioden, liksom en jämförelse mellan

de till Stockholm införda varupartierna i slottstullen och lilla tullen, berättar

någonting annat. Säkerligen förekom det att redan förtullat gods från Väster

botten fördes in utan att registreras i Stockholm, men det kan långt ifrån ha

varit så vanligt som för tex Österbotten. 11608 och 1612 års slottstullängder

är dock landskapet av någon anledning mycket svagt representerat, vilket

alltså kan tyda på en stor andel redan förtullat gods. Med dessa båda år

borträknade anlände under åren 1600—1620 i medeltal 29 skutor per år från

Västerbotten. Motsvarande siffra för perioden 1643—1650 är 19 per år. Vi

ska strax återkomma till denna minskning och vad den kan tänkas bero på,

men först något om redovisningen i lilla tullen.

Sammanlagt finns i 1624 års längd 91 namn redovisade under Västerbot

tens rubrik. Vi kan omedelbart utesluta att ens huvuddelen av dessa skulle

motsvara hela farkoster. För Västerbotten verkar man istället konsekvent ha

angivit de enskilda delbefraktarna. Att genom en rekonstruktion föra sam

man dessa till deras respektive farkoster låter sig knappast göras (om de

problem som sammanhänger härmed, se s. 139). Vad man kan göra är att

istället jämföra några av de viktigare varugrupperna i slottstullen respektive

lilla tullen. 1 de flesta fall sammanfaller 1624 års importsiffror ganska väl med

de tidigare årens. Man förde t ex mer saitfisk till Stockholm 1600, 1606, 1617

och 1619/20 än 1624. Det fördes in ungefär lika mycket torrfisk år 1600 som

1624, laxen är ungefär lika vanlig 1624 som under flera av de tidigare åren,

osv. Mot detta kan sägas att det fördes in avsevärt större mängder smör och

tran 1624 än under de tidigare åren.

Tjäran är ur detta perspektiv intressant att betrakta. Denna vara var en

viktig exportartikel i Västerbotten, om än långt ifrån i den utsträckning som

var fallet på andra sidan Bottenhavet. Av figur 32 framgår den i Stockholm

registrerade tjärimporten från Västerbotten 1600—1624.

Figuren kan med fördel jämföras med figur 4 på s. 71, där den totala

registrerade tjärimporten till Stockholm redovisas. Västerbotten faller på

intet sätt in i det mönster som möter i Österbotten, varifrån det 1624, för att
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Figur 32: Den till Stockholm ankominande tjäran från Västerbotten
1600—1624 enligt slottstullen och lilla tullen i antal tunnor. Källor: Se figur 4.

gå händelserna lite i förväg, infördes nära 9000 tunnor tjära enligt lilla tullen,
medan det enligt slottstullen endast kom in några hundratal tunnor vissa år.
Västerbottens tjärexport till Stockholm skulle man mycket väl kunna tolka så
att den uttydbara ökningen var en avspegling av den faktiska ökningen av
denna varugrupp på stockholmsmarknaden.

För tillförseln av tjära till Stockholm finns möjligheten att följa den kvanti
tativa utvecklingen fram till 1640-talets slut. Detta genom en volym i riksarki
vet med handlingar rörande Norrländska tjärkompaniet och Förnyade tjär
kompaniet under åren 1648—1672. Volymen består av en mängd Lösa hand
lingar hopsamlade och överflyttade från en ett flertal arkiv och samlingar.
Det är tveksamt om alla handlingar verkligen har anknytning till tjärkompa
nierna. Ett skadat foliolägg bland de handlingar som finns bevarade från
Norrländska tjärkompaniet berättar hur de västerbottniska städernas export
av tjära till Stockholm 1648 uppgick till 5 287 tunnor. 1649 och 1650 års
siffror återger antagligen konsekvensen av det 1648 grundade kompaniet: till
Stockholm utfördes då 3 039 respektive 2 448 tunnor. Den utskeppade tjäran
hade således fallit tillbaka till närheten av en kvantitet som hade uppnåtts
redan 1624.

Av lastvolymerna att döma är det knappast troligt att de 91 delbefraktar
nas farkoster i 1624 års längd överskred de i genomsnitt knappa 30 skutor per
år som anlände till Stockholm från Västerbotten 1600—1620. Om man använ
der de uppgifter som Friberg anför för 1500-talets mitt angående antal perso
ner per västerbottniskt båtlag, skulle de 91 personerna ha samsats på endast
23 skutor, vilket kan betraktas som en trolig siffra,9

Förklaringen till Västerbottens relativt rättvisande registrering i slottstul
len står att söka i att de västerbottniska städerna samtliga grundades under
slottstullens absoluta slutskede. Städerna Umea, Piteå, Luleå och Torneå
fick alla sina första privilegier under åren 1621—1622, medan två av Öster
bottens viktigaste handelsstäder, Uleåborg och Vasa, fick sina privilegier
redan 1605 respektive 1606. Det senare torde vara den viktigaste förklaring-



en till Osterbottens klena representation i stockholmsmaterialet.

1 och för sig krävdes det inte stadsprivilegier för att pa en ort eller i en

socken ha tullkontrollanter i funktion. Vi har tidigare stött på exempel pa där

kunde skicka iväg tullpersonal för att bära upp tull i olagliga lanthamnar.

Gods som fördes till Stockholm på allmogekölar kunde alltsa mycket väl

redan ha varit förtullat. Men för en kontinuerlig och effektiv tullkontroll

krävdes i praktiken att en tullstation kunde sättas upp i en stad. 1 annat fall

lönade det sig knappast. Användandet av strandridare. dvs tullpersonal som

pä häst eller med båt hade att övervaka bestämda kuststräckor för kontroll av

landsköp och olaglig handel, hade ännu inte under den tid som undersöks här

fatt nagon större omfattning.’ Inte heller detta system kunde ha varit särskilt

lönande i de nordliga farvattnens vidsträckta och glest bebyggda kuster.

Efter att ha konstaterat att källäget för att undersöka den västerbottniska

handeln med Stockholm inte är det sämsta, ska vi övergå till att se närmare

på den minskning av antalet anländande farkoster fram till 1640-talet som

källmateriaLet antyder.

De västerbottniska städerna och alltnogeseglationen

Vid 1600-talets ingång existerade överhuvudtaget inga städer i Västerbotten.

Visserligen gjorde sig kronan redan under 1570- och 80- talen stort besvär

med att försöka grunda nya städer i landskapet. och i Umeås och Torneås fall

var man nära att förverkliga planerna. Försöken stupade dock på den icke

oväsentliga detaljen att inga ville flytta till de nya “städerna”, eller som

Birger Steckzén så träffande beskriver situationen i socknarna omkring de

fåtaliga husen vid Umeås sockenkyrka. där staden var avsedd att växa fram:

“Flertalet föredrog att stanna p sina hemman och fortfara med sitt lands-

köp.”2 Detta landsköp, dvs bedrivandet av borgerlig handel utan att äga

burskap i någon stad, var i och för sig karaktäristiskt för landsbygden lite

varstans i riket. Det speciella med landsköpet i det glest befolkade och icke

urbaniserade Västerbotten (och Österbotten) var att det tolererades — om än

inte älskades av kronan.
Landsköpets starka ställning i landskapet hängde samman med den medel

tida beskattningen av lapparna. Ensamrätten att beskatta dessa tillkom en

grupp som kallades “birkarlar”. Dessas aktiviteter inskränkte sig ingalunda

till att endast bära upp skatt av lapparna; man bedrev dessutom en aktiv

handel i lappmarkerna och på marknaderna i älvmynningarna. där birkarlar

na kom att fungera som mellanhänder i handeln med å ena sidan lapparnas

fisk och pälsverk, å andra sidan de varor som inkom med de marknadsbesö

kande köpmännen från såväl inom som utom riket.3 1553 förlorade hirkarlar

na officiellt rätten att uppbära lappskatten. Denna uppgift övertogs av spe

ciellt tillsatta lappfogdar. Birkarlarna fortsatte dock att bedriva handel på
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Luleås placering enligt en detalj ur en karta ritad ungefär ett kvartssekel efter
stadens grundande 1621. Liksom de övriga norrlandsstäderna grundlades Lu
leå i en socken där det redan tidigare funnits en livlig ekonomisk verksamhet.
Stads- och fästningspianer, Krigsarkivet. Foto författaren.

sina gamla marker; de förblev kolleger med landsköpmännen i landskapet.4
Traditionen av allmogehandel, inbegripande också de mer organiserade

landsköpmännens handel, var alltså stark i Västerbotten. Att som på andra
håll vresigt uppmana den handelsdrivande allmogen att flytta in till närmaste
stad lät sig inte göra, eftersom det inte fanns några i området. Det är i samma
perspektiv man ska betrakta hertig Karis uttryckta vilja år 1600 att i så gott
som varje västerbottnisk socken plantera en stad, liksom det märkliga memo
rial 1618 där lock och pock för att få landsköpmännen att flytta samman till
vissa orter har ersatts med en nästan oinskränkt generositet: de blivande
borgarna sägs få välja själva var de vill ha sina städer, “där de mena sig bäst
och bekvämligast kunna sitta” (s. 54). Det var bättre att ha landsköpmännen
samlade på vilken plats som helst framför att ha dem boende utspridda lite
här och var i älvdalarna.

1 slottstullens längder under åren 1600—1620 återfinns sammanlagt 12
socknar som angivna för att ha fört varor till Stockholm. De fyra socknar som
i början av 1620-talet skulle få städer på sina områden hör — inte oväntat —

till dem som mest regelbundet besökte huvudstaden. Redan 1624 kommer
stockholmsfararna nästan helt från de fyra nygrundade städerna. Endast fem
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besök av bondehandlare noteras — alla utom en delbefraktare fran Skellefteå

socken (som skulle få vänta ända till 1845 pa sina stadsprivilegier).

1643—1650 anger hamnpenninglängderna enbart de fyra städerna som besö

kande, med undantag för sammanlagt tre besök från Holmö utanför Umeå.

Materialet antyder sammantaget att de nygrundade städerna slog ut den

gamla allmogeseglationen utan att själva kompensera det bortfall som av

speglar sig i antalet anländande skutor till huvudstaden. 1 figurerna 33 och 34

visas antalet anländande skutor under 1600-talets första hälft. För de fyra

socknar som 1621 och 1622 blev städer, är det omöjligt att utläsa någon stadig

trend åt det ena eller andra hållet. Räknat i antal farkoster i stockholmstrafik

innebar stadsprivilegierna ingen större förändring för dem.

När det gäller landskapets samlade besök i huvudstaden blir bilden en

annan. Borta är Bygdeås, Skellefteås, Nordmalings, Kalix, Lövångers, Ljus-

Lulea

Pitea

40 skutor

35 5

20IhI$

1600 1602 1606 1608 1612 1615 1617 1619/20 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650

Vasterbotten totalt

Figur 33 och 34: Antalet anländande farkoster till Stockholm från de väster

bottniska socknarnalstäderna samt det totala antalet från hela Västerbotten.

Källor: Se figurerna 20 och 21. L Tr vol 415:11 (1624) ingår dock eji figurerna

här.

Torneå

Umeå

1600 1602 1606 1608 1612 1615 1617 161920 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650

(De blivande) städerna
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dals med fleras seglation. och i antal skutor kompenseras detta bortfall inte
av de nya städerna. Under de undersökta aren av slottstullen 1600 1620
infaller de fyra högsta noteringarna av antal anländande farkoster fran hela
landskapet sammantaget under halvseklet. Man hör da också halla i minnet
att de anländande skutorna fran Västerbotten 1608 och 1612 av allt att döma
är ofullständigt registrerade. För det senare arets del kan det hänga samman
med den danska flottans uppehall i Stockholms skärgard pa hösten 1612.

Antalet besök frän Västerbotten minskade uppenbarligen i och med att
socknarnas export till Stockholm koncentrerades på ett fatal nygrundade
städer. Men vad säger det om exportens utveckling under samma tid? Egent
ligen inte mycket mer än att den inte längre hade samma geografiska sprid
ning. För att kunna föra ett resonemang om eventuell minskning av landska
pets export till Stockholm duger det inte att bara tala om antal farkoster,
eftersom vi inte känner storleken på dessa. Vi tvingas alltsÉt in på ett område
som för det landskap vi nu befinner oss i är synnerligen besvärligt, nämligen
skeppsmätningens.

Friberg har genom att undersöka lastvikterna i de farkoster som anlände
till Stockholm vid 1500-talets mitt gjort antagandet att de västerbottniska
batarna i allmänhet hållit en dräktighet i storleksordningen 6—12 små läster.6
De laster som ungefär ett halvsekel senare anlände till mälarmynningen
stämmer mycket väl överens med tonnageuppskattningarna gällande 1500-
talets mitt. 1 allmänhet lägger sig de i denna undersökning medtagna varorna
från Västerbotten åren 1600—1624 (smör. tran, saltfisk, torrfisk. tjära och
lax) på lastvikter motsvarande mellan 4—9 små läster.7 Utöver dessa lastvik
ter medfördes också ganska betydande mängder skinn, men dessa kan gärna
inte ha medfört en ökning av lastvikterna på mer än 30 %, varför det tidiga
1600-talets farkoster gott och väl kan antas ha rymts inom de gränser som
Friberg föreslår för 1500-talet — förutsatt att skutorna och båtarna inte gick
med halv last eller därunder.

Förflyttar vi oss därefter till de uppgifter hamnpenninglängden ger för
1640-talet. finner vi ett avsevärt ökat genomsnittstonnage per farkost. För
Västerbotten sammantaget ligger lästetalet pa i genomsnitt 23,6 läster.

Hur ska vi då ställa oss till dessa jämförelser över tid? Naturligtvis kan vi
ifrågasätta hamnpenninglängdernas tillförlitlighet på den här punkten, lik
som också längderna efter slottstullen och lilla tullen. Men i exemplet Korpo
såg vi att de olika materialgrupperna lät sig jämföras med varandra utan
några oförklarliga differenser (s. 138). Detsamma kommer att kunna sägas
om Österbotten (s. 247).

Den mest närliggande förklaringen till skillnaderna mellan det västerhott
niska tonnaget fram till 1620-talets början och tonnaget under 1640-talet, är
att de nygrundade städerna faktiskt satte in allt större skutor i trafik. Denna
utveckling bör i så fall ha pågått som intensivast under de två årtiondena
omedelbart efter stadsgrundningarna. Någon ökande trend vad gäller tonna
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get kan inte, som för tex Gävles del, spåras i hamnpenninglängderna. Medel

lästetalet var 1643—46 23,3 och 1647—5() 24, en skillnad så liten att den inte

säger nagonting.
Bilden av Västerhottens handelskontakter med huvudstaden blir nu en

annan. Det är fortfarande sant att antalet stockholmsbesök minskade efter

stadsgrundningarna, men det bortfall i antal farkoster som kan konstateras

efter de västerbottniska stadsgrundningarna kompenseras av att allt större

skutor seglade till Stockholm. Underlaget är alltför svagt för att man ska

kunna diskutera om städerna med sina färre och större farkoster tom för

mådde öka den samlade exporten, men detta är inte otroligt. Åtminstone

kan det sägas att den i varje fall inte bör ha minskat.

Om vi som hastigast sträcker oss förbi slutåret 1650, kan vi med Lars

Wikströms hjälp fortsätta att följa de västerbottniska städernas besök i

Stockholm också under 1600-talets senare hälft. Tyvärr finns hos honom inga

uppgifter för Torneå eftersom han har avgränsat Västerbotten efter 1800-

talsgränsen, som placerade staden i Finland. Men att döma av de övriga

städernas siffror, grundade även de på hamnpenninglängderna, nådde man

mot slutet av 1660-talet eller början av 1670-talet upp till det antal besökande

farkoster som landskapet hade haft i huvudstaden vid seklets början.8 De

farkoster som då angjorde Stockholm var med all säkerhet betydligt större än

de som visar sig i slottstullängderna. Under det mellanliggande halvseklet

kan en vad man idag brukar kalla strukturomvandling spåras. Många små

enheter, i det här fallet de små västerbottniska allmogebåtarna, slås ut och

ersätts av ett mindre antal större enheter. Expansionen fortsätter, och efter

en tid är de större enheterna lika många som de små en gång var.

Det är inte utan en viss förvåning man tar del av Sven Ingemar Olofssons

påstående att den norrländska bondeseglationen inte bara överlevde stads

grundningarna. utan to m utvecklades kraftigt under 1600-talet. Vilket käll

material detta påstående grundar sig på framgår inte. Olofsson argumenterar

för att stadsgrundningarna var ett handelspolitiskt misslyckande, och att den

norrländska bondeseglationen förblev nödvändig för att klara försörjningen;

“... tvånget för Norrlands bönder att avyttra sina varor i de egna städerna

ströks (i 1636 års handelsordning)”, och handelsordningen skulle bekräfta

“det verkliga utfallet av stadsreformen” . Slutsatsen bygger på ett missför

stånd av 1636 års handelsordnings ställning gentemot de tidigare. Det stäm

mer förvisso att det inte uttryckligen står att norrlandsbönderna var tvungna

att leverera sina varor till de städer i vilkas handelsområden de var bosatta.

Detta betyder dock ingalunda att denna bestämmelse var struken. Handels

ordningens fjärde punkt säger tvärtom uttryckligen att hänsyn vid handelns

bedrivande ska tas till stadslagen, laga stadgar, handelsordinantian, privile

gier och tullordningen. Dessa var ingalunda eliminerade i och med det korta

tillägg som 1636 års handelsordning utgjorde. Och fastän bönderna säkerli

gen inte slutade segla efter stadsgrundningarna, hörde det till ovanligheterna
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att se dem vid kajerna och strandbankarna i huvudstaden. Där lag istället de
allt större och fler skutorna fran de nygrundade städerna. Det är ett faktum
att städerna under den första tiden hade svårigheter att tillgodose landsän
dans varubehov. men stockholmsmaterialet visar att de redan då utvecklades
i en riktning som bör ha inneburit ett övervinnande av dessa problem.

Västerbottens export till Stockholm

Cirkeldiagrammet (figur 35) kan få tjäna som utgångspunkt för en diskussion
kring vilka varor som fördes från landskapet till Stockholm.

Landskapet profilerar sig tydligast genom sin särställning som exportör av
hudar, skinn och pälsverk (denna sistnämnda varugrupp ryms inom beteck
ningen hudar och skinn i cirkeldiagrammet). 1615 härrörde över 2/3 av alla
förtullade skinnvaror från Västerbotten, och då är inte de partier som even
tuellt hämtades av stockholmsborgarna själva medräknade. Landskapets
starka position inom denna nisch förklaras antagligen av den tidigare berörda
traditionen av skinnhandel mellan birkarlar och lappar. Att hudar och skinn
fram till 1600-talet hade kommit att förlora i relativ betydelse framgår om
man betänker att medan 2/3 av alla skinnvaror i slottstullen 1615 kom från
Västerbotten, svarade denna varugrupp dock i värde mot endast drygt hälf
ten av fiskexporten från landskapet. Om man till detta lägger att Västerbot
tens totala värdemässiga andel av de i slottstullen förtullade varorna 1615
endast var ca 10 %, kan man konstatera att den under medeltiden så viktiga
varugruppen hade fått lämna plats åt andra i de utrikesgående fartygens
lastrum.

Även tjära var en viktig vara från Västerbotten. Landskapet var den västra
riksdelens i särklass viktigaste exportör till Stockholm, visserligen utan att

Figur 35: Den värdemässiga fördelningen av de olika varugrupperna i Väster
bottens export till Stockholm 1615. Källa: Sefig. 9.
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därför ens komma i närheten av de kvantiteter som skeppades till huvudsta
den från andra sidan Bottenhavet. Tjärans ställning ökade också starkt i
betydelse under 1610- och 1620-talen som redan tidigare framgått.

Fisken var dock alltjämnt själva hasvaran i den västerbottniska exporten
till Stockholm, och värdemässigt viktigast inom denna grupp var laxen. 1615
kom nära 30 % av all i slottstullen registrerad lax från Västerbotten. Motsva
rande siffra 1624 var nära 20%. Landskapet var under vissa år också en
viktig leverantör av torrfisk och tran.

Att försöka fastställa allmängiltiga varuandelar för Västerbotten eller nå
got annat landskap eller ort låter sig knappast göras. Frän år till år kan man
se hur andelarna i lastrummen förändras. År 1600 förde de västerbottniska
skutorna med sig 4 544 lispund torrfisk till Stockholm, eller dryga 38 ton
uttryckt med nutida viktmått. 1617 fördes bara dryga 7 ton samma väg.
Endast genom att studera flera är kan man bilda sig en uppfattning om
betydelsefulla varor som stadigt återkom. För Västerbottens del blir resulta
tet att tjäran var ett ständigt inslag i lastrummet, med ökande betydelse.
Likaså var det sällan en skuta från Västerbotten kom in för förtullning i
Stockholm utan att medföra olika slags skinnvaror. Fisken var genomgående
den viktigaste varan, och i denna varugrupp var laxen den värdemässigt mest
betydelsefulla. Torrfisk, tran och sälspäck var vissa år betydelsefulla varor.
medan smör inte var det — även om det även här finns ett undantag, 1624, då
2 127 lispund fördes till Stockholm. Denna siffra överträffar mer än 5 gånger
den närmaste, för året 1619/20.

Källmaterialet är alltför grovmaskigt för att det ska vara möjligt att klart
skilja de olika västerbottniska socknarna från varandra vad avser olika speci
aliteter i exporten till Stockholm. Grovt sett tycks dock Luleå ha dominerat
när det gällde exporten av smör och torrfisk, Umeå när det gällde tran,
medan tjäran till stor del verkar ha gått över Piteå. Lika generaliserande kan
man kanske påstå att lax var vanligare förekommande ifrån Kalix och Luleå
än från de övriga socknarna. På det stora hela ger dock exporten från Väster
botten, bortsett från de årliga fluktuationerna, ett homogent intryck. Det
samma gäller i stort sett också de uppgifter om skutornas dräktighet som är
möjliga att få fram från 1640-talet. Piteås, Luleäs och Torneås skutor var i
genomsnitt på mellan 27 och 28 läster, dvs på lite drygt 30 tons dödvikt,
medan Umeås flotta härvidlag skilde ut sig, ovisst varför, med en genom
snittsskuta på endast 17,5 läster, vilket var en ganska liten farkost i stock
holmstrafik så långt norrut i Bottenhavet.

Västerbottens import från Stockholm

11618 års längd över dem som betalat norrlandstull, dvs tull för varor på väg
ut från Stockholm, återfinns en hel del västerbottningar. Att några städer
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ännu inte är grundade vittar socknarna Bygdeås. Kalix. Lövangers och Skel
lefteås närvaro om. Ännu var det dem inte förbjudet att själva segla till
huvudstaden för att byta till sig vad de behövde. Sammanlagt upptar längden
38 namn uppgivna som hemmahörande i Västerbotten. Samtliga åtföljs i
längden av datum för klarering. Utifran dessa tidsangivelser man kan med
någorlunda säkerhet säga att de 38 namnen fördelade sig pa minst 21 skutor.
Detta bör betyda att tuliskrivaren detta ar hade godheten att ange hemort på
de flesta av västerbottningarna. Sammanlagt finns registrerat 945,5 tunnor
spannmål och mjöl, 770 tunnor salt, 42,5 lispund stangjärn och 160 lispund
osmundsjärn. Därutöver finns mindre poster hampa, kläde, kramvaror mm.’
Längden efter 1615 års norriandstull bekräftar denna bild. På de 27 skutorna
detta år utgjordes lasten värdemässsigt till 3/4 av spannmål och salt. Reste
rande fjärdedel bestod av hampa, järn, kläde, lite koppar och kramvaror.2
Således skilde sig Västerbottens returlaster inte på något avgörande sätt frän
Ålands eller Egentliga Finlands. Möjligen kan man se en något mer diversi
fierad import till Västerbotten, men saltet och spannmålen dominerar ändå
stort.

Säsongsvariationen

En intressant upplysning som längden efter 1618 års norrlandstull bjuder på
är de tider på året för klarering som angivits. Av de 38 besökarna är hela 23
från oktober och november, dvs efter den tid då det inte längre var säkert att
ge sig iväg upp till Bottenviken med tanke p den tidiga isläggningen så långt
norrut. Det innebär i sin tur att det åtminstone detta år var vanligt att
västerhottningarna blev vad samtiden kallade “vinterliggare”, och att hemre
san förlades till första öppna vatten på våren följande år. Denna bild bekräf
tas också av hamnpenninglängdernas uppgifter från den tid då socknarna
utrustats med de dokument som gjorde dem till städer. Under åren 1648 och
1650 kom nära 3/4 av allt tonnage från Västerbotten in under månaderna
oktober och november. Figur 36 visar på en markerat kapitalextensiv allmo
gehandel från de västerbottniska städerna, anpassad efter de rådande geo
grafiska och klimatologiska betingelserna. Någon topp under våren kunde
för dessa städers del knappast komma ifråga om deras viktigaste returvaror
fortfarande under 1640-talet var spannmål. Att. som vi sett exempel på från
Stockholms skärgård, under vintern baka bröd eller mälta korn och föra det
till Stockholm på vårkanten för att tillgodogöra sig den prishöjning som den
gångna vintern och den egna förådlingen av råvarorna förde med sig, kunde
knappast löna sig för dessa långväga resenärer. Mönstret är detsamma mot
seklets mitt som 1618; man anlände mycket sent på året till Stockholm för att
maximalt kunna tillgodogöra sig årets skörd. Till skillnad från de mer närbo
ende besökarna kunde man inte räkna med att göra så många resor per år.

242



400 aster

300

200

100

0
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Ju Aug Sep Okt Nov Dec

Figur 36: Säsongsvariationen hos det till Stockholm anländande tonnaget från
de västerbottniska städerna 1648 och 1650. Årsmedelvärde i antal läster. Käl
lor: SkA vol 1648 och 1650, hamnpenninglängderna.

Detta kompenserades istället av de i Stockholms hamn ovanligt stora skutor
na som på ett fåtal besök kunde ta lika mycket som småskutorna behövde
göra flera resor för att klara. Tillsammans berättar hamnpenninglängderna
och längden efter norriandstullen också om att de västerbottniska besättning
arnas normala tillvaro på deras stockholmsfärder var att på eftersommaren
eller hösten lämna hemmahamnen, övervintra i Stockholm och komma till
baka först under följande års vår eller försommar.

Österbotten

Den del av Österbotten som under hela den undersökta perioden svarade för
de flesta och tätaste kontakterna med Stockholm, den svenskspråkiga södra
delen med tyngdpunkten i kusttrakterna mellan Gamlakarleby (nu Karleby
eller på finska Kokkola) och Vasa koloniserades relativt sent. Det var först
under 1300-talet som det av slättland dominerade landskapet reste sig ur
havet så högt att marker lämpliga för åkerbruk och, än viktigare, boskaps
skötsel kunde tas i besittning. Även fisket, som under seklernas iopp kom att
utvecklas till en av de viktigare näringsgrenarna och som under 1500-talet
utgjorde själva ryggraden i allmogens seglation på Stockholm,3torde redan
från början ha spelat en central roll för de tidiga bosättningarna.4

Förutsättningarna i källmaterialet att undersöka Österbottens handelsför
bindelser med huvudstaden har redan berörts på ett flertal ställen i det före
gående. Det har kunnat konstateras hur slottstullen i Stockholm bara brydde
sig om att registrera de österbottniska farkoster som inte redan i sina hemma
hamnar hade betalat tull (s. 71). Jämfört med Västerbotten, som inte på
långt när i samma utsträckning utelämnades i stockholmsmaterialet, äger
dock Österbotten den fördelen att man av allt att döma i tullen vid Blockhus
udden 1624 föredragit att redovisa delbefraktarna tillsammans pa sina farkos
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ter, och inte var för sig. Detta gör att uppgifterna om antalet anländande
farkoster 1624 mer ledigt går att använda för jämförelser med hamnpenning
längderna.

De österbottniska städerna och allmogeseglationen

Inte heller i Österbotten existerade det vid 1600-talets ingång några städer.
Den närmaste staden var Björneborg i Satakunta. Följaktligen fanns även
här landsköpmän i rikligt antal. En förteckning upprättad av kronan 1591 i
syfte att underlätta beskattningen upptog 94 landsköpmän från landskapets
olika socknar.5Den handel som bedrevs av dessa — och säkerligen också av
andra ur allmogen — var till stor del inriktad på Stockholm. Under perioden
1575—1600 anlöpte i genomsnitt 85 skutor per år Stockholm från Österbot
ten.6 År 1600 framstår tjäran, strömmingen och tranen som de viktigaste
enskilda varorna, även om också smöret intog en framträdande plats med en
värdeandel på 15 % (se fig 37).

Sammanfattningsvis kan det påstås att Österbottens handel på Stockholm
vid 1600-talets ingång hade ett betydande omfång, och att den ombesörjdes
av landskapets landsköpmän och allmoge, men antagligen också av stockhol
marna själva i en icke känd omfattning. Tjäran hade stadigt ökat i betydelse
sedan ett par årtionden tillbaka, men fångstnäringarna var sammantagna
alltjämt de mest betydelsefulla.

Stadsgrundningsarbetet i Österbotten liknar ur handelspolitisk synvinkel
på många sätt det i Västerbotten. Den stora skillnaden var att urbaniseringen
i Österbotten var tidigare och att den var effektivare i det avseendet att den
bättre än i Västerbotten uppfyllde kronans intentioner.

Figur 37: Österbottens utförsel till Stockholm år 1600 i 1602 års priser. Källa:
fern 1980, s. 40. Anm: Gruppen “Hud o skinn” är hos fern uppdelad i
undergrupperna hudar, kalvskinn och gråskinn.
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Hertig Karis, sedermera Karl IX:s, stadsgrundningsiver efter sekelskiftet.
som i Västerbotten inte ledde till några omedelbara resultat, avkastade i
systerlandskapet tvä stadsgrundningar som i varje fall när det gällde stock
holmshandeln skulle komma att visa sig livskraftiga. 1605 bestämdes att en

stad skulle anläggas bredvid den nyligen påbörjade befästningen i uleälvmyn

ningen. Staden Uleåborg fick sina privilegier först 1610, även om den om-
nämns som stad redan 1606. 1606 gavs Mustasaari vid Korsholm stadsprivi

legier, som 1611 förnyades under det nya namnet Vasa.8 1620 anlades Gam
lakarleby och Nykarleby, och i en tredje fas grundades Brahestad och Kristi
nestad 1649 och Jakobstad 1652. Därmed hade under kortare tid än ett halvt
sekel inte mindre än sju städer anlagts efter landskapets kust. Av dessa

städer var det endast Uleåborg, Brahestad och Kristinestad som anlades i

sådana socknar, som vid 1600-talets ingång endast haft måttliga handelskon
takter med Stockholm.

Den är lätt att förlora sig i den ovanligt intensiva stadsgrundningen i lands

kapet vad gäller de olika städernas skilda förutsättningar och olika tillväxt.

Det har sagts tidigare, men det tål att upprepas: här finns endast utrymme
och möjlighet att titta på dessa nya städer i den spegel som stockholmsmate
rialet erbjuder. Därmed kan man hoppas uppnå fingervisningar om hur stä
derna och landskapet i dess helhet fick förändrade ekonomiska relationer till
huvudstaden, för att därigenom måhända kunna dra försiktiga slutsatser om
hur näringslivet kan ha förändrats på det lokala planet. Det är alltså inte
avsikten att nå någon heltäckande bild. Det känns särskilt viktigt att poängte
ra detta när turen nu har kommit till Österbotten med dess genom seklerna
ovanligt starka och mångsidiga förbindelser till Sverige i allmänhet och
Stockholm i synnerhet.

Hur förändrade då seglationen på Stockholm karaktär till följd av denna
intensiva stadsgrundning? Att utförseln av tjära ökade många gånger om är
knappast någon nyhet. Till detta ska vi komma en bit längre fram. Istället ska
vi här närma oss frågan om hur själva fraktfarten ändrade karaktär. När det

gällde Västerbotten fördes här ett ganska utförligt resonemang om hur segla
tionens struktur förändrades genom att allmoge/landsköpmannaseglationen

slogs ut till förmån för de unga städernas avsevärt större skutor. Vi vet att
förhållandena före stadsgrundningarna i Österbotten i mycket liknande Väst
erbottens. Det kan därför motivera att vi hoppar över ett par steg i resone
manget kring den österbottniska stockholmsseglationens utveckling under
perioden. Vi går här direkt in på det i Stockholm anländande tonnagets
förändring. För Österbottens del låter sig en sådan undersökning betydligt
lättare göra än när det gäller landskapet på andra sidan Bottenhavet, efter
som det från den finska sidan i allmänhet fraktades varor som är betydligt

enklare att förvandla till ungefärliga skeppsmått.
Däremot låter sig ett färre antal år ur slottstullängderna behandlas efter

som vi här hela tiden måste ta med i beräkningen att det endast var de skutor
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Figur 38, 39 och 40: Antal farkoster, läster och läster per farkost hos det i
Stockholm ankommande tonnaget från Österbotten 1600—1650. Källor: L Tr
vol 367:111, 373:11, 379.11, 415:11; SkA vol1643—1650.

som inte redan i landskapet hade förtullats som klarerades i huvudstaden.
Man kan ju naturligtvis anta att de skutor som verkligen förtullade i Stock
holm skulle utgöra ett underlag gott nog för att atminstone i deras fall kunna
göra lästetalsberäkningar. Emellertid vet vi inte om de i Stockholm förtulla
de skutorna förtullade hela sina laster där, eller endast större eller mindre
delar av dem. Säkrast är alltså att använda slottstullens material fram till
tiden för stadsgrundningarnas början, 1624 års längd efter lilla tullen och
hamnpenninglängderna 1643—1650.

1 figurerna 38—40 har lästetalen för landskapets besökande flotta i huvud
staden räknats fram på grundval av de vanligaste varorna i exporten till
Stockholm. 1 Österbottens fall ger dessa varor en mycket god täckning för
vad som faktiskt fördes till mälarmynningen. De på så sätt framtagna lästeta
len har höjts med 30 % för att simulera dels att farkosterna i många fall
antagligen inte var fullastade. dels de varor som trots allt inte kommer med i
omräkningen.

16431644164516461647164816491650
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Diagrammen vittnar om en utveckling liknande den i Västerbotten, med
den skillnaden att de sma allmogebåtarna från Österbotten i en langt högre
grad ersätts med större farkoster från städerna än vad som var fallet pa andra
sidan Bottenviken.

Helmer Smeds ger sannolikt en träffande beskrivning av situationen i Ös
terbotten under perioden före stadsgrundningarna: “Landskapets vidsträckt-
het gjorde, att antalet med landsköp sysselsatta personer var stort. Seglatio
nen var fördelad på manga små båtar och många enskilda företagare. Lands-
köpet försörjde utan tvivel en stor del av kustbefolkningen.”9Denna bild
förstärks av de uppgifter för 1500-talet som Friberg fått fram ur det bevarade
källmaterial som Smeds aldrig undersökte, 1556 anlände varor från samman
lagt 709 olika bondeleverantörer fördelade på de flesta av landskapets sock
nar.’ Liksom för Västerbotten antar Friberg på grundval av lastvikterna att
bondeseglarna i allmänhet använt sig av små båtar i storleksordningen 6—12
små läster, bärande i genomsnitt lastvikter om 6—10 ton, även om också
större skutor existerade.2

Förflyttar vi oss till 1600-talets början finner vi att inga större förändringar
har skett. Besöken från de olika socknarna är många och båtarna små. Där
efter förändras bilden: socknarna förekommer alltmer sällan i materialet. De
små båtarna ersätts av de största fartyg som i inrikestrafik angör huvudsta
den. Låt oss som exempel ta Mustasaari socken och staden Vasa, som 1606
anlades där. År 1600 bar båtarna från Mustasaari laster av de varor som ingår
i undersökningen, motsvarande ca 3 små läster. Även om båtarnas dräktighet
i verkligheten var den dubbla, råder det ingen tvivel om att socknen skötte
sina varutransporter till huvudstaden på mycket små farkoster. 1624 hade
staden ersatt allmogeseglationen från socknen. De lastvikter som på samma
sätt kan uppmätas motsvarade nu 25 läster per farkost. Nästa nedslag finner
vii materialet efter hamnpenninglängderna. Vasaskutornas medeldräktighet
låg då i genomsnitt på 33,7 läster, vilket ungefärligen bör ha motsvarat de 25
lästerna medfört gods 1624. Skutorna från Vasa var i genomsnitt de största av
alla fartyg som under 1640-talet angjorde huvudstaden, och mycket pekar på
att utvecklingen från allmogens småbåtar till de med tjära nedlastade bjässar
na gått mycket fort, eller på bara ett par decennier efter stadens grundning.
Det står utom all rimlig tvivel att denna våldsamma omvandling av den del av
näringslivet, som avspeglar sig i de förändrade transportvillkoren måste ha
motsvarats av en liknande omvandling av näringslivet i sin helhet.

En fråga som då kan ställas är, vilka konsekvenser denna omvandling fick
för de sociala och ekonomiska relationerna i den socken som, i likhet med
Mustasaari, fick en stad lagd på sitt territorium. Frågan kan ställas här, men
knappast besvaras.

De österbottniska städernas övertagande av landskapets frakter till huvud
staden var mycket omfattande. En förklaring till detta ligger i de ökande
exportframgångarna för svensk tjära under 00- och 10-talen. Genom denna
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utveckling blev förutsättningarna för de österbottniska städernas näringsliv
mycket gynnsamma (se s. 349). Den tjära som producerades i landskapet
belades med leveranstvång till de nygrundade städerna. För att dessa skulle
ha nagon möjlighet att ersätta allmogens och landsköpmännens flotta bestå
ende av manga små enheter var det en nödvändighet att sätta in allt större
skutor i trafik. Tullängderna talar mer eller mindre i klartext om att de
lyckades med detta, även om städernas dränerande effekt på allmogesegla
tionen inte nådde full effekt under den undersökta perioden.

De socknar som envist fortsatte att med ett fåtal båtar per år angöra
Stockholm utgjorde bara en mycket blek motsvarighet av den omfattande
allmogeseglation som en gång varit. Av de 8 982 registrerade tunnorna tjära
som totalt kom in 1624, kom 6 219 eller nära 70 % från städerna. Den ut
veckling, som tjäran 1624 är ett mått på, accelererade ytterligare till 1640
talet. Av de dryga 11 500 läster österbottniskt tonnage, som under åren
1643—1650 anlände till Stockholm, kan endast 735 läster eller 6% sättas upp
på landsbygdens konto.

Det kan i detta sammanhang vara värt att notera att de allmogefarkoster
som under 1640-talet kom till hvudstaden var av en storleksordning som
markant skilde sig från städernas. Från Storkyro kom det in en båt på 7,5
läster, från Kalajoki tre båtar på i genomsnitt knappa sex läster. Närpes tio
farkoster drog i genomsnitt lika många läster. Något större, och också betyd
ligt fler, var farkosterna från Björkö utanför Vasa. Dessa svarade för över
hälften av det från den österbottniska landsbygden anländande tonnaget.
Det stora antalet, 25 st 1643—1650, och storleken, nära 16 läster i genom
snitt, talar dock för att dessa skutor befraktades från Vasa. Pyhäjoki socken
besökte Stockholm i stort sett lika sporadiskt som fallet var under slottstul
lens tid. De sammanlagt 5 skutorna var större än de vanligen förekommande
från landskapets södra delar, eller på ca 13 läster. Pedersöre socken, där
Jakobstad 1652 skulle anläggas, visade att man kunde bygga stora skutor
redan på 1640-talet: de elva skutor som finns registrerade i hamnpenning
längderna var på i genomsnitt 22,6 läster.

Med undantag för Björkös seglation, vars geografiska placering dock lig
ger för nära Vasa för att man ska vara villig att tillerkänna ön någon större
ekonomisk frihet, och i viss mån också Pedersöres och Närpes, var landska
pets allmogeseglation mot slutet av den undersökta perioden uppäten av
städerna. Från kronans synpunkt var det säkert en lyckad affär. De i det
stockholmska tullmaterialet saknade österbottniska skutorna vittnar indirekt
om att tull hade börjat bäras upp vid källan. Samma material berättar också
om en stark koncentration av frakterna på större farkoster, vilket bör ha
underlättat tulluppbörden och även andra skatteuttag väsentligt.

Det går inte lika entydigt att säga att köpstaden Stockholm tjänade på
stadsgrundningarna när det gäller varutillförseln. Det är nämligen svårt att
hitta något bärande argument mot att allmogen själv kunde ha klarat att föra
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tjäran tillsammans med de övriga varorna till Stockholm.
Till den forcerade urbaniseringens förlorare hör man dock kunna utse den

delen av den handlande allmogen som inte följde uppmaningarna att flytta in
i de nyanlagda städerna. Istället för att som tidigare själv föra sin och soc
kengrannarnas produktion direkt till huvudstaden, var den nu utelämnad till
de ofta allt annat än förmögna borgarnas förmåga att köpa upp de varor man
hade till försäljning. 1617 klagade t ex bönderna i Österbotten över att bor
garna i Vasa och Uleåborg inte hade råd att lösa in deras varor, varför de
begärde att själva få segla till Stockholm. Begäran avslogs.3Man kan endast
ana sig till de svårigheter som handelsekonomin utsattes för i och med om
ställningen från allmogeseglation till stadsseglation, särskilt i initialskedet.
För att gå till botten med detta skulle vi behöva känna till mycket mer om
kreditmarknaden, som var av central betydelse. 1 inrikeshandeln förekom
något som kallades “majmiseri” eller bondematning. vilket innebar att bon
den, när han kom till staden med sina varor, fick kost och logi hos den
borgare som han handlade med. Relationen innebar därutöver en kreditför
bindelse där bonden i regel fick finna sig i att vara den skuldsatte. Fenomenet
betraktades av myndigheterna som en plåga, men tycks ha varit lika svårbe
kämpat som landsköpet.4

Hur kreditmarknaden i Stockholm såg ut är inte känt, men det är rimligt
att anta att det sedan gammalt existerade sådana personliga relationer mellan
stockholmsborgarna och allmogen/landsköpmännen som också inbegrep kre
ditgivning. Att det bör ha uppstått problem under ett övergångsskede, då de
relativt fåtaliga och antagligen ganska fattiga småstadsborgarna tog hand om
en växande varuvolym för avsalu i Stockholm kan man nog på goda grunder
anta; hur allvarliga, djupgående och långvariga dessa problem var vet vi
däremot inte. Men liksom för Västerbottens städer kan man konstatera att
inte heller de österbottniska kan betraktas som ekonomsikt hopplösa skapel
ser.

Österbottens export till Stockholm

Tjäran var den vara som under 1600-talet kom att dominera Österbottens
export. Tjärhandeln och tjärproduktionen i landskapet är ganska väl utredda
företeelser, och knappast någon av de österbottniska stadsmonografierna har
underlåtit att här göra djupdykningar. Några tillägg kan kanske ändå vara
möjliga att göra utifrån det genomgångna stockholmsmaterialet.

Det var den ökade efterfrågan på tjära från kontinentens sjömakter som
öppnade nya ekonomiska möjligheter för det skogrika Österhotten. Den
exporterade tjäran var efter 1610-talets handelsordningar bunden att gå över
Stockholm eller Åbo. Att österbottningarna hellre valde att gå till Stockholm
än Åbo har vi redan tidigare kunnat konstatera (s. 206).
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Den österbottniska utförseln av tjära till Stockholm under seklets första ar

lag pa en nivå pa ca 1 000—4 000 tunnor arligen. 1 den man 1624 ars uppgifter
är representativa hade utförseln till vid denna tid hunnit upp i nära 9 000
tunnor. Tabell 9 visar vilka kvantiteter som fördes till huvudstaden av Norr
ländska tjärkompaniet under dess första verksamhetstid.

År Tjära Beck

1648 38 036 3 642 tunnor
1649 25 339 3 525 tunnor
1650 28 513 1 942 tunnor

Tabell 9: Den österbottniska exporterade tjäran till Stockholm 1648—1650 i
antal tunnor.
Källa: HoS vol 63, extrakt över Norrländska tjärkompaniets export till Stock
holm.

Ökningen av Österbottens tjärexport är av den storlek att den många
gånger om överstiger stegringen av metalleveranserna till huvudstaden väst
erifran; men man måste då givetvis komma ihåg att tjärhandeln startade på
en betydligt mer blygsam nivå.

Stockholms export av tjära uppgick enligt den samtida handelsstatistikens
uppgifter i medeltal under åren 1645, 1646 och 1650 till ca 40 000 tunnor;
därtill kom beck motsvarande ytterligare ca 7 500 tunnor tjärråvara. Öster-
botten svarade alltså för den allra största delen av stockholmsexporten. Mer-
parten av den resterande tjäran kan säkerligen gottskrivas Västerbotten.
(Figur 80 i utrikeshandelns avdelning visar de totala mängderna registrerad
exporttjära under halvseklet.)

Minskningen 1649 och 1650, vad gäller anländande österbottniskt tonnage
och tjära, behöver inte vara någon tillfällighet. 1648 bildades det Norrländs
ka tjärkompaniet, som fick monopolrätt på all tjära i Finland och norra
Sverige. Under 1600-talets andra hälft skulle kompaniet och dess efterträda
re, det Förnyade tjärkompaniet. ges en allt större rätt att genomdriva pro
duktionsnedskärningar för att hålla priserna uppe. Denna av producenter så
förhatliga rättighet saknade kompaniet under de inledande åren, men där
emot slogs redan från början den fria prisbildningen ur spel och ersattes med
fastställda enhetspriser.5Den av kompaniet uppköpta tjäran skulle föras till
stapelstäderna för att därifrån skeppas vidare mot utlandet.6Det är mycket
möjligt, tom troligt, att nedgången 1649 och 1650 är en direkt följd av att
kompaniet nu börjat verka på tjärmarknaden — överensstämmelsen mellan
de båda oberoende källorna hamnpenninglängderna och sammanställningen
över tjärimporten till Stockholm förstärker bilden av dessa källors pålitlig
het.

Det kan vara intressant att studera hur fördelningen pa avgangshamnar
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Figur 41, 42 och 43: Den exporterade tjäran från de olika österbottniska
avgångshamnarna 1600, 1602 och 1606 (årsmedelvärden), 1624 och
1648—1650 (årsmedelvärden) i antal tunnor.
Källor: LTr vo1367:111, 373.11, 379:11, 415.11: HoS vol 63.
An,n: Observera y-axelns olika indelning i de tre figurerna!

förändras över tid. Figurerna 41—43 visar tydligt hur förhållandena där för-
ändrades, 1 början av seklet intog Pedersöre, Vörä och Mustasaari en sär
ställning, men därunder fanns fortfarande 6—7 socknar med viss export av
tjära till huvudstaden. 1624 hade Mustasaaris och andra närliggande socknars
tjärexport omhändertagits av Vasa, som nu hade intagit den tätposition som
staden skulle behålla under 1600-talets första hälft. Inte långt därefter kom
Gamlakarlehy, vars exportframgångar rimligen förklaras av att bl a Pedersö
res export nu gick över den nya stadshamnen. 1624 avtecknar sig också
Uleåborg som en betydande exportör av norra landskapets tjärproduktion.
1624 har bara Kalajoki, Pyhäjoki och Vörå fortfarande någon nämnvärd
export av tjära. Mot slutet av den undersökta perioden hade Nykarleby
förenat sig till de riktigt stora exportörernas sällskap. Österbottens indelning

1600, 1602 och 1606

Vasa
Ilmola Kalajoki Ueaborg

Närpes Storkyro Py[’äoki Lochtea

3 000 -
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Vörå
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1648—1650

Vasa Nykarieby Brahestad Jakobstad
Gamlakarleby Uleaborg Kristinestad Närpes
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i handelsområden under kuststäderna var nu näst intill fullkomlig, och inte

bara till namnet. Det är nu endast Närpes socken, den som kanske envisast

av alla framhärdade när det gällde att fortsätta med allmogeseglation, som

finns kvar i källmaterialet. Närpes landade 22 tunnor tjära i Stockholm 1648.

Man får en god uppfattning om tjärexportens ökning genom att jämföra y

axelns skalindelning på figurerna. Medan det för seklets inledning räcker

med att sluta skalan vid 1 000 tunnor, krävs det tiodubbla för nedslaget ett

knappt halvsekel senare.

Vilka fraktade den österbottniska tjäran?

Vi har redan kunnat se hur de uppväxande städernas handeisfiottor mycket

snabbt satte in allt större tonnage i stockholmstrafiken. Vasa, Uleåborg,

Nykarleby och Gamlakarleby ägde de största fartyg som överhuvudtaget

besökte Stockholm i inrikestrafik. Det allt större tonnaget äger naturligtvis

sin förklaring i tjärhandelns nästan explosiva utveckling, en utveckling som i

stort sett löpte parallellt med de nya städernas framväxt. Det kan ändå vara

av intresse att försöka se i hur stor utsträckning landskapets egen flotta

omhändertog frakterna av tjäran till Stockholm.

Om den tjära och beck som enligt extraktet av Norrländska tjärkompa

niets utförsel till Stockholm 1648—50 exporterades jämförs med det tonnage

som enligt hamnpenninglängderna ankom från Österbotten, finner man att

de registrerade skutorna maximalt kunde ha fört med sig 52, 49 respektive

42 % av den från landskapet inkommande tjäran under åren 1648_1650.8 All

beck är i detta fall omräknat till tjära.
Det kan naturligtvis vara frestande att hävda att hamnpenningens avgift

baserades på den svåra lästen om 24 tunnor istället för den lilla om 12 tunnor.

Mot detta talar dock den tidigare genomförda undersökningen (s. 137—139),

där det skulle vara mycket svårt att få ekvationerna att gå ihop med den svåra

lästen som beräkningsgrund. En annan felkälla skulle kunna vara att skutor

na med tjära lossade sin last vid Tjärhovet på Södermalm eller på Beckhol

men och således aldrig lade till vid stadskajen. Otvivelaktigt hörde detta inte

till ovanligheterna; 1623 anger en notis i tänkeboken att en södertäljeborgare

olagligen hade köpt tjära av “norrbottenskarlarna vid Bleckholmen”, med

vilket man rimligtvis avsåg Beckholmen.9

Det bortfall i hamnpenninglängderna som lossning av lasten vid dessa

platser åstadkom ska inte överdrivas. Det kan knappast ha varit särskilt

praktiskt att ta ombord returlasterna vid dessa avlägsna platser, och det är

tveksamt om det ens var tillåtet. Om tjärskutorna inte lade till vid stadskajen

för lossning, bör de flesta ha gjort det vid lastning och på så sätt registrerats i

alla fall.
Jag tror att man får söka förklaringen till det saknade tonnaget i att detta
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utgjordes av skutor med annan hemmahamn än de österbottniska städerna.
Återigen kan det finnas anledning att vända blicken mot de ekonomiskt
aktiva huvudstadsborgarna.

Hamnpenninglängderna är, som tidigare påpekats, antagligen en osäker
källa för att fastslå hur stort tonnage huvudstadens egna borgare ägde och
använde, eftersom vi inte känner till i hur stor utsträckning man ägde egna
kajplatser utanför stadens ansvar. Istället blir vi tvungna att studera tulläng
derna så långt fram i tiden dessa når.

1 avsnittet om stockholmarnas egen upphandling kommer det att framgå
att tjäran konkurrerade med saltfisken om tätpositionen som den enskilt
viktigaste varan. För åren 1600—1620 uppskattas tjärans värdemässiga andel
av stockholmarnas totala egna import från det finskbottniska området till ca
40 %. Om alla egenimporterade varor österifrån mot mälarmynningen räk
nas med, alltså från alla områden registrerade i 1624 års längd vid Blockhus
udden, håller fortfarande tjäran med 27 % en tätplats efter saitfiskens 41 %.
På tredje plats i betydelse hamnar smöret med endast 7 % (tab. 10). Att
största delen av den tjära som stockholmarna hämtade togs från Österbotten
är nog ett ganska rimligt antagande.

Tjäran var alltså av grundläggande betydelse för stockholmarnas egen upp-
handling. 1624 var det staden själv efter Österbotten som förde de största
kvantiteterna tjära till huvudstaden. Endast Vasa överträffade med liten
marginal Stockholms tjärimport på egna kölar (Vasa 3 018 tunnor, Stock
holm med malmar 2 763).

Något som skiljer extraktet av Norrländska tjärkompaniets tjärexport till
Stockholm under åren 1648— 1658 från de tidigare tullängderna, är bla att
medan man i dessa angav farkosternas hemmahamn, inte var varorna lastats,
anges i extraktet just varornas avgångsort, och inte med vilka skutor de
fraktades. Om de nära 13 000 tunnor tjära som enligt extraktet fraktades från
Vasa till Stockholm 1648 vet vi således bara att de kom från Vasa, inte vilka
skutor de fraktades därifrån på. Den tjära som hämtades av stockholmarna
syns inte i extraktet, men den finns med största säkerhet där.

1 genomsnitt anlände alltså från de österbottniska städerna fartyg kapabla
att transportera i runda tal hälften av den tjära och beck som landskapet
förde till Stockholm. Skillnaden därvidlag mellan städerna var med ett un
dantag inte särskilt stor. 1 medeltal under åren 1648—1650 kan Uleåborg
maximalt ha fört med sig 64 % av den tjära som fördes därifrån till Stock
holm. Motsvarande siffror är för Gamlakarleby 55 %, Vasa 51%, medan
Nykarleby registrerades för ett tonnage i Stockholms hamn med möjlighet att
frakta endast 20 % av den mängd tjära och beck som extraktet upptar såsom
kommande därifrån. Det bör då påpekas att man inte kan räkna med att de
anländande farkosterna var maximalt lastade samt att de inte enbart var
lastade med tjära och beck, även om dessa varor säkerligen dominerade
kraftigt. Detta gör att de nämnda procentsatserna i själva verket är lägre. Å
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andra sidan har vi osäkerhetsfaktorn med de eventuella farkoster som gatt

hamnavgifterna förbi. Det vore naivt att påsta att allting jämnar ut sig i

längden, men man kanske ända vagar pasta att de österbottniska städerna i

genomsnitt själva omhesörjde frakten av ungefär hälften av all tjära och beck

som fördes till Stockholm. Man bör ocksa kunna dra slutsatsen att Ulcåhorg i

högre grad än andra städer fraktade den tjära som fördes frän den egna

staden, medan Nykarleby endast fraktade en mindre del. Åtskilliga sakskäl

talar för att de återstående kvantiteterna fraktades på kölar hemmahörande i

Stockholm, vilket i och för sig inte hindrar att också andra kunde agera som

frakthjälp.
Istället för att än en gång framhålla huvudstadens ekonomiska framfusig

het gentemot omlandets övriga städer och landsändar, kan man kanske i

Österbottens fall vända på resonemanget. Av den varugrupp som under

detta halvsekel av allmänt handelsuppsving ökade i särklass mest, tjära och

beck, förmådde Österbottens egna inbyggare att frakta ungefär hälften på

egna skutor. Liksom fallet var ifråga om de västmanländska städernas segla

tion på huvudstaden, säger dock hamnpenninglängderna ingenting om ägar

förhållandena till de laster som fanns ombord på de österbottniska fartygen.

Men redan det faktum att vi så tidigt som under 1600-talets två första decen

nier kan konstatera en kraftig ökning av landskapets tonnage i huvudstaden

är av intresse därför att det kan tolkas som ett förebud om en annan närings

gren som skulle bli och länge vara av stor betydelse för Österbotten, nämli

gen skeppsbyggeriet.
Uppsvinget för Österbottens tidiga varvsindustri har förlagts till tiden efter

1646 års patent om tullfrihet för fartyg byggda inom riket med bestyckning

eller med möjlighet att bestycka.1 Möjligen lämnar stockholmsmaterialet

utrymme för en tidigare expansionsfas i landskapets skeppsbyggnadshistoria.

De skutor som borgerskapet i de unga österbottniska städerna använde bygg

des av allmogen på beställning.2För Gamlakarleby ger de bevarade domböc

kerna en uppfattning, naturligtvis långt ifrån heltäckande, om var stadens

skutor byggdes. Mellan 1638 och 1711 omtalas 135 byggen. 1 de 37 fall där

byggnadsorten anges omnämns socknarna Pedersöre, Kronoby, Gamlakarle

by, Kelviå. Lochteå. Kalajoki och Pyhäjoki. dvs de näraliggande kustsock

narna inom en sträcka av ca 10 mil mellan Pedersöre i söder och Pyhäjoki i

norr.3
Återigen har vi hamnat i ett läge där materialet antyder mycket, men där

beviskraften är svag. Vad som antyds är, för att tala klarspråk. att den

österbottniska skeppsbyggnadsindustrin genomgick ett första uppsving i sam

band med tjärans allt större betydelse under 1600-talets två första årtionden,

och att det var den allmoge som hade berövats sin gamla handel som stod för

denna expansion. Jag ser egentligen bara två faktorer som kan tala emot

detta: det ena att beställningarna på de allt större skutorna inte lades inom

landskapet: det andra att det kraftigt ökande tonnage vi kan spåra endast var
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ett resultat av handelsordningarnas omdirigering av landskapets utrikesgaen
de trafik på inrikes hamnar.

Det är dock mindre troligt att beställningar har lagts i någon annan lands
ända. Båtbyggartraditionen förefaller ha varit stark i landskapet. 1556 expor
terades tex 60 båtar fran landskapet till Stockholm.4Mot detta talar ocksa
Gamlakarlebys domböckers uppgifter, visserligen från så sent som 1638 och
framåt, där i de fall byggnadsorten anges endast socknar inom landskapet
redovisas.

Att det kraftigt ökande tonnaget från Österbotten i Stockholms hamn
skulle härröra från en vingklippt utrikeshandel är svårare att argumentera
emot, eftersom en av huvudanledningarna till denna vingklippning just var
kronans kontrolisvårigheter. Det skulle dock förvåna mycket om Österbot
tens tidigare utrikeshandel ens kom i närheten av omfattningen av leveran
serna till huvudstaden efter det att handelsordningarna trädde i kraft. Som
sakskäl mot en sådan förklaring kan framföras att den kraftiga ökningen av
tonnaget så gott som uteslutande föll på landskapets nygrundade städer.
Dessa städer, som redan på “ritbordet” kan sägas ha konstruerats som upp-
städer, dvs handelsmässigt underordade stapelstäderna, ökar sin handel
med huvudstaden just i egenskap av uppstäder. Av landskapets städer existe
rade bara Uleåborg och Vasa före handelsordningarna, och då med en myc
ket beskuren rätt till utrikeshandel.

Vad som återstår av hypotesen om en omdirigerad utrikeshandel skulle då
vara att denna handel tidigare legat i händerna på allmogen, vilket bör be
traktas som en orimlighet; hade allmoge och landsköpmän i sin ägo haft ett
sådant tonnage till sitt förfogande som det rör sig om här, kan man tryggt
påstå att det från kronan stammande berättande källmaterialet förvisso inte
tigit om detta. 1 detta fall kan man lugnt våga sig på en slutsats e silentio.

Det finns med andra ord en hel del indicier som talar för att Österbotten
under de två första decennierna av 1600-talet upplevde ett kraftigt uppsving
inom den allmogebaserade skeppsbyggnadsnäringen. Förutsättningarna för
detta låg i den hastigt uppblomstrande tjärhanteringen, som krävde allt last
drygare tonnage. Beställarna var de nya städernas borgare.

Österbottens import från Stockholm

Det finns ingen anledning att uppehålla sig länge vid den motsatt riktade
varuströmmen mellan Stockholm och Österbotten. 1 1618 års längd över
norrlandstullen återfinns 32 farkoster på väg hemåt med sina laster. Tidpunk
ten ligger före 1620-talets många stadsgrundningar: endast 13 av de 32 kom
mer från städerna Vasa och Uleåborg. Sammanlagt förde de österbottniska
skutorna hem 548 tunnor spannmål, 1 247 tunnor salt. 18 lispund stångjärn
och 243 lispund osmundsjärn. Det mesta av spannmålen hämtades av sock
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narna de hda städerna förde hem endast 63 tunnor av denna vara. Vasa och

Uleåborg hämtade dock 983 tunnor av saltet och 238 lispund av osmundsjär

net.5 Redan städernas returlaster av salt kan beräknas vara mer skrymmande

än socknarnas sammantagna returlaster. Vad som framför allt utmärker stä

derna är att de i mycket högre grad än socknarna förde hem kläde och

kramvaror. 1 1615 års längd efter norriandstullen, där returlasterna har vär

derats, bestod de 16 identifierade returlasterna till Österbotten till hela 20 %

av tyger och till ca 13 % av diverse kramvaror. Med undantag av varor värda

ungefär en daler silvermynt på väg till Närpes. svarade Vasa och Uleåborg

för all denna import bärande köpmannahandelns alla karaktäristika. En lik

nande skilnad mellan stad och land är skönjbar också i Västerbotten.

Den österbottniska importen påminner alltså i stor utsträckning om den till

övriga landskap i det bottniska området, såtillvida att de viktigaste varugrup

perna var spannmål och salt. Vad som i detta avseende avvek var framförallt

en högre andel kläde, kramvaror och osmundsjärn, vilket kan tyda på att

Vasa och Uleåborg ganska tidigt i sin utveckling hade ambitionen att fungera

som varuförmedlare för de handelsområden som hade lagts under dem.

De österbottniska vinterliggarna var enligt längden efter norrlandstullen

1618 färre än de som hörde hemma på andra sidan Bottenviken. Endast 8 av

de 32 klarerades i oktober och november. Även slottstullängdernas och

hamnpenninglängdernas uppgifter tyder på att österbottniska vinterliggare

väl knappast var någon ovanlighet i den infrusna huvudstaden, även om

västerbottningarna relativt sett var vanligare. 1615 och 1617 inföll toppen av

besöksfrekvensen under september månad för österbottningarna, vilket bör

ha inneburit att de flesta hann hem. Enligt hamnpenninglängderna för åren

1648 och 1650 betalade 29 av totalt 86 farkoster från Österbotten hamnpen

ning under oktober och november. Motsvarande siffra för Västerbotten var

27av39.

Säsongsvariationen

1 Österbottens fall är urbaniseringsprocessen — så som den avspeglar sig i

handelsutbytet med huvudstaden — så intressant att det kan vara motiverat

att låta detta tema styra också undersökningen av hur landskapets sjöväga

besök i Stockholm varierade under de månader seglationssäsongen varade.

Som tidigare omtalats är slottstullängderna inte lika lämpliga för en sådan

undersökning som hamnpenninglängderna eftersom man i de förra inte varit

konsekvent när det gällt datum för klarering. När det gäller Österbotten kan

det trots detta löna sig att undersöka säsongsvariationen utifrån slottstulläng

dernas uppgifter, eftersom det under åren 1615 och 1617 endast faller bort en

enda farkost från landskapet med anledning av att datum saknas. Med tanke

på alla de österbottniska farkoster som, då de redan klarerats hemma, inte
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registrerades i Stockholm maste vi betrakta slottstullängdernas uppgifter som
ett patvingat statistiskt urval. Det kan hävdas att det förhållandet att förtull
ung främst skedde i städer gör att materialet vad gäller seglationsfrekvensen
får slagsida. Risken är naturligtvis uppenbar, men 20 av de sammanlagt 76
ankommande farkosterna under de båda åren kom från de bada — och enda
— österbottniska städerna Vasa och Uleaborg. De i Stockholm oregistrerade
farkosterna avgick sannolikt från såväl socknar som städer. För detta talar
också sammanställningar över den tull som bars upp i Österbotten: för 1615
anges t ex socknarna Kemi, Ijo, Salo, Kalajoki och Gamlakarleby.6

Eftersom målsättningen har varit att jämföra seglations- säsongens föränd
ring över tid har diagrammen 44 och 45 baserats på antalet besökande farkos
ter istället för på lästetalet. Detta med tanke på svårigheten att utifrån de
angivna lasterna i slottstullängderna räkna fram lästetal direkt jämförbara
med hamnpenninglängdernas, eftersom delar av lasterna redan kan ha varit
förtullade i hemmahamnarna och därför inte registrerats.

De båda diagrammen illustrerar på ett utmärkt sätt övergången från allmo
geseglation till stadsseglation. Mönstret i 1610-talets variation pekar tydligt
mot att allmogeseglationen med dess kapitalextensiva karaktär fortfarande
dominerade. En första svag topp kan skönjas i juni, därefter en nedgång följt
av säsongens absoluta maximum under september månad.

De sammantagna besöken under åren 1648 och 1650 visar en tydlig för
skjutning mot den stadsbundna, kapitalintensiva seglationen. Toppen under

40 farkoster
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Figur 44 och 45: Säsongsvariationen hos de i Stockholm anländande farkoster
na från Österbotten 1615 och 1617 respektive 1648 och 1650. 1 totala antalet
registrerade besök.
Källor: L Tr vol 390:111 och 394.11, slottstullängderna; SkA vol 1648 och 1650,
hamnpenninglängderna.
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juni är i det närmaste lika kraftig som under den bradaste hösttrafiken,
därefter följer en viss avmattning till en visserligen lägre men ända stabil nivå
under sommarmånaderna. Toppen under hösten är i det senare diagrammet
långt ifrån så markerad som i det tidigare.

Den våldsamma strukturomvandling som Österbottens näringsliv genom
gick under 1600-talets första hälft är alltså fullt utläsbar också ur de uppgifter
som stockholmsmaterialet lämnar om säsongsvariationens förändring.

Med detta lämnar vi de båda “bottnarna” bakom oss för att fortsätta
söderut efter den östra riksdelens kustland. Kanske kan det tyckas att vi
ibland uppehållt oss väl länge vid frågor som kan betraktas som rent interna
för de olika nordliga landskapen, som t ex hur handeln med omvärlden dela
des upp inom landskapen. Vi bör då erinra oss att målsättningen är att
studera Stockholms roll som varuförmedlare, och att denna roll i hög grad
påverkades av vilka som omhändertog de inrikes leveranserna till staden. För
att med hjälp av hårda regleringar kunna bygga upp och vidmakthålla den
uppdelning av handeln som stapelstadssystemet fordrade, krävdes att kronan
förfogade över kontrollmöjligheter över undersåtarnas handel. Dessa kon
trollmöjligheter var definitivt större om handeln drogs ihop till ett fåtal plat
ser, än om den var glest utspridd över vida områden. För Stockholm i hierar
kins topp innebar koncentrationen och de förbättrade kontrollmöjligheterna
att förutsättningarna för att varorna enligt handelsordningarnas bestämmel
ser verkligen fördes till huvudstaden ökade.

Det står vidare bortom allt tvivel att det sätt på vilket stapelstadssystemet
kom att utformas för rikets nordliga kusttrakter hade stor betydelse för regio
nens utveckling. Det var ett hierarkiskt system där Stockholm och Åbo på
pappret — i praktiken endast Stockholm — lyftes fram som handelspartner,
och där det ekonomiska livet ritades in i ett finmaskigt rutnät med ringa eller
ingen kontakt med kontinentens marknader. Kanske kunde den entrepenör
anda som brukar framhållas som en viktig drivkraft för utvecklingen i det
tidigmoderna Europas städer finna grogrund också i Luleå och Uleåborg,
men förutsättningarna var sannerligen inte de bästa.

Satakunta

Jämfört med de två senast behandlade landskapen var Satakunta vid 1600-
talets ingång sedan länge väl utrustat med städer. Ovanför Kumo älvs myn
ning hade från senast 1300-talets mitt Ulvsby legat, besökt av både främman
de och inländska köpmän. Tre mil sydost om Ulvsby var den likaledes medel
tida handelsstaden Raumo belägen.

Under 1550-talet fick de båda städernas borgerskap order att flytta till det
nygrundade Helsingfors, men kontraorder utgick efter bara några år, varför
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de aterigen kunde etablera sig i sina gamla städer. För ulvsbyborgarna blev
det dock en fortsatt besvärlig tid: bara ett knappt ar efter det de kommit
tillbaka till sina gamla hem, bestämdes det att de skulle flytta till en plats
nedströms Ulvsby i Kumo älv. Den nya platsen blev Björneborg, som 1558
utrustades med stadsprivilegier.7

Björneborg och Raumo var enligt tredje punkten i 1617 års handelsord
ning tillatna att bedriva egen utrikeshandel. och det utan de inskränkningar
till särskilda varor som stadgades för flera andra städer efter Bottenhavets
kust. Det var dock förbjudet för de främmande köpmännens att besöka de
båda städerna. För Raumos del innebar 1617 års handelsordning en klar
förbättring av handelsmöjligheterna, eftersom staden enligt sitt senaste privi
legiebrev 1607 hade förbjudits att segla på någon annan stad än Stockholm.8
Förbudet synes ha kvarstått också efter 1614 års handelsordning eftersom
staden, till skillnad från Björneborg, inte där finns uppräknad bland dem
som var tillåtna utrikeshandel.

Men 1636 är det slut med den aktiva seglationsrätten. Städerna ges dock
1641 tillsammans med Nystad rätten till utrikesseglation med träkärl under
villkor att först angöra Åbo eller Dalarö tullstationer.9

Ett antagligen svårare slag för de båda städerna, än förlusten av utrikes
handeln, bör förbudet att handla med Österbottens allmoge ha varit. Detta,
som ju indirekt också begränsade förutsättningarna för utrikeshandeln, träd
de i kraft genom 1614 års handelsordinantia (1614:5). Visserligen tilläts Rau
mo och Björneborg liksom Åbo i maj 1614 att tills vidare fortsätta driva sin
handel i Österbotten,1men tiden arbetade mot denna handel genom anläg
gandet av de många nya städerna och den uppdelning av Österbotten i han
delsområden som följde nygrundningarna. 1 den ökande konkurrensen räck
te inte heller de allt fler frimarknaderna till.2

De båda satakundiska städernas öden påminner alltså i mycket om övriga
nordliga kuststäders. Det är i stort sett bara tidpunkterna för kronans re
formåtgärder som varierar.

När det gäller landskapets kontakter med Stockholm under 1500-talet re
sulterar Fribergs genomgång av det bevarade kamerala materialet från
Stockholm runt 15U0-talets mitt i ett konstaterande att landskapets befolk
ning “blott löst var infogad i det bottniska handelstvångets ram”.3Allmogens
behov av handelsutbyte tillgodosågs av de båda städerna, och dessa hade i sin
tur intresset riktat mot i första hand Österbotten inom riket. Därutöver
bedrev man också en egen utrikeshandel. Kontakterna med Stockholm var
alltså endast svagt utvecklade.4

1 det kommande ska vi närmare undersöka om landskapet under 1600-
talets första hälft verkligen var så löst bundet till huvudstaden, eller om det
återigen är källorna som bara vill ge sken av det. Men först något om de
alternativ som fanns till stockholmsbesök.

259



Kontakter med Åbo

Bland Satakuntas handelskontakter med omvärlden fanns det alternativ till
Stockholm. Dels bedrevs en egen utrikeshandel, om än det är ovisst i vilken
omfattning, både av städernas borgare och landskapets allmoge. Därutöver
hade man mycket närmare till Åbo än vad österbottningarna hade. Något
tullmaterial som kunde belysa omfattningen av denna handel finns inte, men
Raimo Rantas sammanställningar över den geografiska spridningen på de
ekonomiska tvistemålen i Åbo 1639—1712 kan vara till viss hjälp. Om vi
erinrar oss siffrorna för Åland, som ju alltså var mycket svagt knutet till Åbo,
kan ögruppen få utgöra en jämförelsepunkt till Satakunta. Man ser då att
medan Åland under åren 1639—1674 endast var inblandat i fem gäldärenden
och inga övriga ekonomiska tvister, var motsvarande siffra för Satakunta 610
respektive 82. Vad som är värt att notera är, att så när som på ett gäldärende
där Björneborg är inblandat, avser samtliga fall allmogen i landskapet. Åbo
konkurrerade på samma handelsområden som Raumo och Björneborg. En
dast i norra Satakunta förmådde Björneborg hålla Åboköpmännen på av
stånd.6De båda satakundiska städerna kunde dock inte förmås att handla på
Åbo.

Satakuntas varuutbyte med Stockholm

De viktigaste enskilda exportprodukterna från Satakunta till huvudstaden
var boskap och smör. Returvarorna var de traditionella spannmål och salt,
men med en större andel järn visande att varuutbytet mellan landskapet och
huvudstaden var en städernas angelägenhet.

Källäget för fastställandet av landskapets export till Stockholm är dock
maximalt ogynnsamt. Otvivelaktigt är det så att förekomsten av de båda
städerna i landskapet kraftigt stör det stockholmska tullmaterialet. Som fallet
var med Österbotten finns det goda skäl att anta att endast en del av de
anländande farkosterna behövde förtulla sina varor i Stockholm. Eftersom
den satakundiska allmogen var mycket svagt representerad vid stadens kajer
— den föredrog sannolikt det betydligt mer närbelägna Åbo om den sökte
efter alternativ till de “egna” städerna — slår städernas redan förtullade
varor mycket hårt mot tullmaterialets trovärdighet vad gäller landskapets
handelsutbyte med huvudstaden. Samma förutsättningar bör rimligtvis ha
förelegat också under 1500-talet.

Under åren 1600—1620 registrerades i genomsnitt drygt 13 farkoster/år
som anländande från Satakunta. Av dessa kom 9,5/år från de båda städerna
Raumo och Björneborg, totalt 48 från Raumo och 28 från Björneborg under
de åtta undersökta åren. Antalet varierar dock kraftigt år till år; mellan 1 och
23 för landskapet i sin helhet. Denna variation kan enklast förklaras genom
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Figur 46: Den värdemässiga fördelningen av Satakuntas export till Stockholm

1615.
Källa: LTr vol 390 III, slottstullängden, Tony Lindqvists excerpter.

att endast en del av farkosterna registrerades i StockhoLm. Hamnpenning

längdernas uppgifter pekar mot ett betydligt stabilare antal besökare.

Hur kan man då avgöra vilka exportvaror som var de vanligast förekom

mande från landskapet, när källmaterialet är så otillförlitligt? Det kan natur

ligtvis bara avgöras på grundval av de farkoster som verkligen registrerades,

och då under förutsättningen att de i Stockholm förtulLade farkosterna ut

gjorde ett någorlunda representativt urval. Från den tid man överhuvudtaget

började registrera boskap i slottstullen är det normala att satakundiska sku

tor anländer med boskap och smör i lasten. Figur 46 avspeglar det värdemäs

siga förhållandet 1615.

Drygt 4/5 av värdet av lasterna från Satakunta 1615 utgjordes av ungefär lika

delar boskap och smör. När det gällde dessa båda varor var Satakunta, och

där i synnerhet Raumo, det utan konkurrens mest specialiserade landskapet,
även om invånare i andra landskap förde med sig större kvantiteter i absoluta

tal. 1624, det år då vi inte behöver räkna med några oregistrerade satakundis

ka skutor, förde Björneborgs och Raumos jämförelsevis fåtaliga skutor (de

enda som detta år kom till Stockholm från landskapet) med sig 9 % av den

boskap, mätt i ke-tal, och 8,5 % av det smör som sjövägen togs in till staden

österifrån. Redan de siffror som hittills nämnts gör det missvisande att tala

om Satakunta som löst knutet till Stockholm. Det lösa i förhållandet mellan

landskapet, eller rättare sagt dess städer, och huvudstaden låg i bokföringen.

Landskapets tjärexport kom helt i skymundan för den stora grannen i norr.

Ändå synes Raumo ha haft en årlig export till Stockholm som väl kom upp i

de västerbottniska städernas storleksordning. Det spröda källmaterialet an

tyder att också den kvantitativa utvecklingen under den undersökta perioden

följde banor liknande dem i de västerbottniska städerna. Någon domineran
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de roll torde tjäran dock aldrig ha spelat i Satakunta. Under åren 1648—50
anlände enligt extraktet över Tjärkompaniets utförsel frän rikets norra kust-
städer7 1 366 tunnor i genomsnitt per år från Raumo utan någon större
variation i kvantitet nägot av åren. De 1 366 tunnorna motsvarade knappt
114 läster skeppslast. Under samma år anlände från Raumo i årsgenomsnitt
424 läster till Stockholm. Eftersom man, analogt med resonemanget kring
tjärexporten från Österbotten (s. 71). måste utgå från att det inte enbart var
landskapets egna farkoster som medförde tjäran. hamnar man på en siffra
som säger att motsvarande 10—15 % av raumoskutornas lastutrymme upp
togs av tjära mot mitten av 1600-talet. Det ligger nära till hands att anta att
resterande lastutrymme fortfarande fylldes av boskap och smör, även om
källmaterialet återigen tiger på den punkten.

För Björneborg var tjärexporten till Stockholm av långt mindre betydelse.
Skillnaden mellan Raumos och Björneborgs export till Stockholm låg i att
Raumo profilerade sig på export av boskap och smör, en specialitet som
antagligen låter sig förklaras av den geografiska närheten till Vakkafinland,
vars omfattande boskapshandel med huvudstaden har behandlats tidigare.
Också för Björneborg var boskap- och smörexporten viktig, men i skutorna
därifrån var plats reserverad för varor som saltfisk, lax och tran i långt större
utsträckning än i dem från Raumo.

Seglationen på 1640-talet

Den hållpunkt i längden över 1624 års tulluppbörd, som hade varit så värde
full att ha vid bedömningen av Satakuntas seglation till Stockholm, lider i ett
avseende av samma brist som för Västerbottens del. Landskapets införsel
verkar till stor del vara förd under delbefraktarnas namn. Antalet nominati i
längden är 68 st, vilket är en alldeles för hög siffra satt i relation till de införda
lastmängderna. Att försöka rekonstruera lasterna fördelade på antal farkos
ter på basis av uppgifterna i slottstullängderna, ger i Satakuntas fall så mot
stridiga uppgifter att det är bäst att avstå.

Kvar är de trogna hamnpenninglängderna. Utifrån dessa kan vi inte säga
så mycket om utvecklingen fram till 1640-talet, men väl en hel del om segla
tionens utseende strax efter det att de satakundiska städernas utrikeshandel
kraftigt beskurits.

Figur 47 visar Raumos alltigenom dominerande ställning i landskapet vad
avser stockholmsseglationen. Med samma tydlighet framgår allmogeseglatio
nens obetydliga roll. Den knappt urskiljbara sektorn motsvarande landsbyg
dens besök i huvudstaden under de åtta åren representerar endast två besök.
ett från Birkkala 1643 och ett från Euraåminne 1646. Man kan dock knappast
tala om någon “dränering” av allmogeseglationen under den tid som under-



Figur 47: Fördelningen på hemmahamnar av det i Stockholm anländande
tonnaget från Satakunta 1643—50.
Källor: SkA vol 1643 —50, hamnpenninglängderna.

söks, eftersom det inte heller i slottstullängderna går att urskilja annat än en

högst obetydlig allmogeseglation från Satakunta. 1 den mån allmogen tidiga

re hade seglat på huvudstaden daterar sig städernas övertagande av denna

seglation till ett tidigare datum. Men landskapets bönder föredrog av allt att

döma Åbo för sin handel, då de sökte sig utanför landskapet.
Skepparna från Raumo och Björneborg förde förhållandevis små skutor

till Stockholm. Raumos drog i genomsnitt ca 14 läster, medan de från Björ

neborg var småskutor om blott 9 läster, vilket är förvånansvärt lite. Man kan

jämföra med farkosterna från det på motsatta sidan Bottenhavet belägna

Söderhamn. Dessa var på i genomsnitt dryga 23 läster. Dräktigheten på
Satakuntas handeisfiotta faller därmed in i det mönster som Ålands och

Egentliga Finlands allmoge uppvisar, snarare än den genomgående tyngre

bottenhavsflottans. Till en del kan det mindre satakundiska tonnaget förkla

ras med att den effekt tjärtransporterna fick på de österbottniska skutornas

storlek uteblev i Satakunta.

Jämförelsen med övriga landskaps allmogeseglation stannar emellertid vid

en jämförelse av laster och båtstorlekar. Till sin karaktär var de båda städer
nas handel med huvudstaden av tydlig kapitalintensiv typ.

Landskapets seglation på huvudstaden var som intensivast under säsongens
inledning, vilket i Satakuntas fall betydde juni under de båda år som här
redovisas. Under sommaren, då allmogeseglationen i Östersjön gick på spar
låga, upprätthölls den sjöväga kontakten med Stockholm på en förhållande
vis hög nivå, innan nästa bråda tid inföll i oktober-november. Likheterna
med seglationsfrekvensen från Österbotten är slående (s. 257). Skillnaden,
förutom den storleksmässiga, ligger i att de relativa siffrorna för november är
större för Satakunta än för Österbotten. Om det bakom detta kan spåras en
tanke att det fortfarande i november var möjligt att nå hemmahamnen, eller
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läster

Figur 48: Säsongsvariationen hos det i Stockholm anländande tonnaget från
Satakunta 1648 och 1650. Årsmedelvärde i antal läsrer. Källor: SkA vol 1648
och 1650, hamnpenninglängderna.

om andelen vinterliggare från Satakunta helt enkelt var större än från Öster-
botten, ska vara osagt.

Trots att källäget för Satakuntas del är ogynnsammare än för många andra
landskap, har en del slutsatser kunnat dras. Till de viktigare hör att Satakun
tas handelskontakter med huvudstaden ingalunda var obetydliga. Till omfatt
ningen är det faktiskt mer rättvisande att jämföra dem med Västerbottens.
Om vi använder oss av det grova verktyg som det anländande registrerade
tonnaget utgör. finner vi att under åren 1643—50 anlände 316 farkoster på
sammanlagt 3 990 små lästers dräktighet från Satakunta. Motsvarande siffra
för Västerbotten är 155 farkoster och 3663 små läster.

Att Satakuntas handelskontakter med huvudstaden skulle ha varit av en
mot historiker så lömsk natur, att de expanderade våldsamt först från det
ögonblick då vi får ett källmaterial med möjligheter att överhuvudtaget säga
någonting om dem, är ett långsökt antagande.

Det bottniska handelsområdets kännetecken

Det som här har kallats “det bottniska handelsområdet” låter sig kanske
lättast definieras som det område, de sydligaste delarna borträknade, som
direkt berördes av det som av eftervärlden benämnts “det bottniska handels-
tvånget”. Och det som under 1600-talets första hälft utan tvivel bäst känne
tecknar området är de många stadsgrundningarna.

Vid 1600-talets början existerade endast sju stadsbildningar efter den långt
över 100 mil långa kusten mellan norra Uppland och Satakuntas sydligaste
delar. Ett halvsekel senare hade städernas antal vuxit till 20.

Grundandet av de nya städerna genomfördes under samma period som det
under medeltiden utstakade bottniska handelstvånget utvecklades, kodifiera
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des och genomdrevs med en långt större konsekvens än nagonsin tidigare.
De nya städerna knöts direkt, genom de första privilegiebreven, eller succes
sivt genom de på varandra följande handelsordningarna, till Stockholm och
Åbo. 1 praktiken fick dock Åbo mycket svårt att hävda sina handelsintressen
mot rikshuvudstaden.

Inte heller de äldre städerna förmådde hävda sina rättigheter att själva
handla med utlandet. 1 de fall tillstånd gavs till aktiv seglation, sattes villko
ren för denna på ett sätt som i praktiken innebar kraftiga inskränkningar,
antingen genom bestämmelser om lastinnehåll, genom särskilda krav på far
tygen och dess besättning, eller genom båda delarna.

Parallellt med stadsgrundningarna delades regionen upp i handelsområden
under städerna. Den allmoge som bodde i dessa och som tidigare ofta nog
hade bedrivit en egen seglation till både Stockholm och utlandet, tvingades
nu leverera sina varor till den stad i vars handelsområde deras socken låg.
Alternativet var att besöka de talrika marknader som inrättades för att mot
verka den kapitalbrist som genomgående kännetecknade de nya städernas
borgare och innebar en bromskloss på handeln. Det är troligt att det kapital
som omsattes på dessa marknader till stor del hade sitt ursprung i Stockholm.

Det var stora krav som, ställdes på de nya städerna. De skulle försörja sitt
handelsområde med nödvändighetsvaror genom att ersätta allmogeseglatio
nen, och de skulle frakta sin del av huvudstadens växande behov av födoäm
nen, men framförallt exportvaran tjära. Trots att omställningen gick långt
ifrån friktionsfritt, uppvisade de unga städerna en utpräglad dynamisk håll
ning till den nya tidens krav. Detta visar sig genom att de små allmogebåtar
na, som tidigare var trogna besökare i Stockholms hamn, under 1600-talet
andra hälft allt mer ersätts av färre men betydligt större skutor från städerna.

Mätt i anländande tonnage svarade det bottniska handelsområdet för en
andel som endast överträffades av Stockholms inre handelsområde. 1 genom
snitt hade i det närmaste var tredje till huvudstaden ankommande läst sin
hemmahamn någonstans efter Bottenhavets kust, vilket betyder en 50%
större andel än det metallfraktande västra handelsområdet.
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KAPITEL 6

Det östra handelsområdet

Gränsen mellan de båda landskapen Egentliga Finland och Nyland utgjorde
också en ungefärlig gränslinje för Stockholms attraktionskraft i handeishän
seende. Öster om denna avmattas nämligen handelskontakterna avsevärt.

Nyland

Den nyländska allmogens besök i huvudstaden var synnerligen sparsamt fö
rekommande. Under den halvsekellånga perioden förekommer sammanlagt
endast 17 belagda besök från socknarna Karis, Pernå, Tenala och Vekkelax i
de olika materialgrupperna. Antalet besök är så fåtaliga att inga resomenang
om luckor eller brister i källmaterialet förmår placera landskapet i något
intimare samband med huvudstaden, även om inte mindre än 27 farkoster,
eller omkring 1/3 av alla farkoster från landskapet, under åren 1643—50 står
redovisade under rubriken “Nyland”. Gissningsvis kan man anta att dessa,
om de hade angivits under sina rätta hemmahamnar, hade hamnat på lands
bygdens konto.

Går vi över till de nyländska städerna Ekenäs, Helsingfors och Borgå,
ställer sig situationen något annorlunda. Under åren 1600—1620 förekommer
farkoster från städerna sammanlagt endast nio gånger, och då är två skutor
registrerade i längden efter stora sjötullen inräknade.81624 finns åtta nomi
nati från Ekenäs och nio från Helsingfors registrerade. 1 Helsingfors fall står
det klart att det som avses är delbefraktare på ett mindre antal farkoster,
medan det från Ekenäs förmodligen verkligen rörde sig om åtta skutor.
Under åren 1643—50 anlände årligen i genomsnitt fem farkoster från Ekenäs,
0,4 från Helsingfors och 2,6 från Borgå. Det var bara Ekenäs som upprätthöll
något som liknade en kontinuerlig kontakt med Stockholm. Båtarna var
genomgående små. De från Borgå var på 11.6 läster, medan de från Ekenäs
endast drog 8,4 läster.
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Ekenäs export enligt längden frän Blockhusudden 1624 paminner i mycket
om den från Satakunta. Boskap och smör var de varor som dominerade. Att
lästmedelvärdet för Ekenäs bara är just ett medelvärde visar fallet med skep
paren Germund Mattsson. som i den fjortonde uppbördsveckan betalade tull
för sin last bestående 6 oxar, 10 stutar, 16 kor. 2 kvigor. 12 får, 10 lamm och
2 1/2 tunna saitfisk. Detta flytande djurstall bör ha varit avsevärt mycket
större än knappa tio läster, kanske bortemot det tredubbla.

Germund Mattssons skuta erbjuder oss en inblick i den handel som be
drevs av landskapets borgare och allmoge, men som normalt inte var riktad
mot Stockholm. Liksom Åland och Egentliga Finlands kustland i denna un
dersökning placerats i vad som kallats “Stockholms inre handelsområde”,
kan man med fog placera Nyland i Revals motsvarande område. 1574 finns
sammanlagt 140 handeisresor från Nyland till Reval belagda, och drygt ett
sekel senare 106. Bland exportvarorna framträder just boskapen som en av
de viktigare varugrupperna.1

Nylänningarnas sparsamt förekommande besök i Stockholm kan förklaras
utifrån samma grunder som det faktum att ålänningar inte hade för vana att
besöka Reval: det fanns en stor marknad på närmare håll.

Viborg

Från Karelen har ingen som helst allmogeseglation på Stockholm träffats på.
De enda nedslagen från denna del av riket stammar från Viborg. Därifrån
anlöpte sammanlagt nio skutor om i genomsnitt dryga 16 läster Stockholm
under åren 1643—50. För den fullvärdiga stapelstaden Viborg. med den ryska
marknaden på så nära håll och utrustad med ett djupt in i landet sträckande
omland, fanns inga tungt vägande skäl att handla med huvudstaden.
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KAPITEL 7

Det baltiska handelsområdet

Geografiskt avses här med det baltiska handelsområdet Estland och Livland,

eller området mellan floderna Dvina i söder och Narova i norr. Att bestäm

ma var detta område ska placeras i en undersökning som strävar efter att

skilja på inrikes- och utrikeshandel är inte helt problemfritt. Under en stor

del av den tid som här behandlas låg området som provinser under svenska

kronan. Till sin karaktär passar den baltiska handeln kanske bättre tillsam

mans med utrikeshandeln. Med mycket få undantag var det fråga om en

handel mellan de baltiska städerna och Stockholm. Handelstekniskt skilde

säkerligen heller inte mycket för en revalköpman om han handlade på Stock

holm eller t ex Danzig.
Men någonstans måste gränsen dras. Argumentet för att behandla det

baltiska området under regionalhandeln är snarast att det är minst lika svårt

att motivera varför den skulle sortera under utrikeshandeln. De städer i

området som bedrev den mest omfattande handeln på Stockholm var sådana

som större delen av tiden lydde under svensk handelslagstiftning och där

tullnärerna utförde sina arbeten med hjälp av tulltaxor författade av svenska

myndigheter. Det hade kanske varit enklare om förekomsten av baltiska

städer i materialet efter stora sjötullen verkligen kunde tolkas som att samti

den såg på handelsutbytet med Baltikum som utrikeshandel, men som tidiga

re framgått är detta inte fallet. 1 detta material hittar man fartyg som tagit in

last i Stockholm och som uppges vara på väg till städer som Kalmar, Helsing

fors och Göteborg. Dessa kan knappast enligt några rimliga definitioner

sägas ha bedrivit utrikeshandel i Stockholm.
Inte desto mindre kommer det baltiska handelsområdet av praktiska skäl

delas upp i två kategorier handlande som kommer att särredovisas. Den ena

av dessa båda grupper kommer att betraktas som inrikestullpliktig, den and

ra som utrikestullpliktig. Jag har ändå ansett det vara lämpligt att hålla

samman de båda under en gemensam huvudrubrik, eftersom det annars

skulle ge ett mer splittrat intryck än vad verkligheten ger grund för.

En begränsning som jag hoppas på förståelse för är att jag inte mer än

268



nödvändigt kommer att ge mig in i diskussionen om de baltiska provinsernas

integrering i riket. Däremot hoppas jag naturligtvis att de redovisade uppgif

terna i någon mån kan bidra till denna diskussion.

De baltiska hamnarna och källsituationen

Det är inte bara i denna undersökning det är problematiskt att placera den

baltiska handeln i ett fack. Samma problem verkar också ha funnits för

samtidens myndigheter. Det är kanske en smula kryptiskt att påstå att de

baltiska hamnarna både finns och inte finns registrerade i de olika viktigare

räkenskaper och längder som använts hittills. De återfinns i stora sjötullens

längder fram till 1622, de finns med i lilla tullens redovisning från Blockhus

udden 1624, och de finns registrerade i både tolags- och hamnpenningläng

derna. Det här ställer till problem. Farkoster i trafik inom riket förekommer

också i materialet efter de inrättningar som vi på delvis felaktig grund benäm

ner utrikestullar, men de förekommer inte särskilt ofta. Trafiken till och från

provinserna förekommer däremot ymnigt i såväl hamnpenninglängderna för

den inrikes trafiken som tolagslängderna.
Den här situationen hade varit till en stor fördel om de farkoster som

betalat tolag varit desamma som de som erlade hamnpenning. Då hade det

varit ett unikt tillfälle att i detalj studera det reella förhållandet mellan det

avgiftsgrundande lästetalet och de faktiska lasterna. Allt tyder dock på att så

inte är fallet. De farkoster som står registrerade i hamnpenninglängderna har

uppenbarligen förtullats i lilla tullen vid Blockhusudden och visar sig sålunda

inte i tolagslängderna, och de som erlagt tolag måste således ha angjort

samma område av staden som de fartyg som var på besök från kontinenten,

och således tagits upp i hamnpenninglängder som inte bevarats. År 1650 kan

få illustrera detta. Detta år finns i tolagens exportlängd 22 skepp registrerade

frän Riga och ett från Reval. 1 samma års hamnpenninglängd finns överhu

vudtaget inga farkoster från Riga, medan hela 23 stycken från Narva finns

med.
1 längderna efter slotts- och norrlandstullarna finns de baltiska hamnarna

inte med alls, eftersom Baltikum ligger söder om det område som var tull

pliktigt i dessa tullar.
Sammanfattningsvis kan man därför påstå att det är ganska besvärligt att

skaffa sig en sammanhängande bild av den baltiska handeln i Stockholm.

Innan det överhuvudtaget är möjligt att påstå någonting om den baltiska

handelns omfattning, måste först några antaganden göras om vad de olika

materialgrupperna speglar. Sålunda får det antas att den typ av trafik från

Baltikum som finns registrerad i längderna efter stora sjötullen fram till 1622

är densamma som den som från 1630-talets mitt finns med i tolagslängderna.
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Denna grupp kan kallas utrikestullpliktig och far i enlighet med vad som
tidigare sagts (i avsnittet “Vilka betalade tull var”) antas ha kommit med
varor som ansågs höra utrikeshandeln till. Vidare får man anta att de i och
för sig ganska fåtaliga farkoster därifrån som finns registrerade i lilla tullens
räkenskaper, hade samma typ av laster som de som på 1640-talet betalade
hamnpenning och registerades i de bevarade längderna. Denna grupp kan
kallas inrikestulipliktig och kan antas ha medfört varor avsedda att stanna i
riket. Avslutningsvis tvingas man av praktiska skäl att anta att dessa båda
grupper någorlunda konsekvent hölls isär, även om detta nog får stanna vid
en from förhoppning.

Den baltiska handelns omfattning

Den inrikestulipliktiga trafiken

Det tidigaste källmaterial i vilket denna grupp framträder är längden efter
lilla tullen vid Blockhusudden 1624, där tre skutor från Reval och två från
Narva finns med. Skutorna från Reval var lastade med små partier kalk,
oxar, får, hampa, lm och öl, Lasterna från Narva bestod av likaledes små
partier hampa, lm, handskar, humle, smör, strömming, ål och id,

Från och med 1643 finns betydligt fler farkoster registrerade i hamnpen
ninglängderna, i genomsnitt dryga 17 per år. Det stadslösa Dagö förekom
mer med något fler än tre besök per år 1643—50. Härutöver finns totalt under
dessa år sju farkoster ospecificerade under “Livland”, tre under Hapsal in
nanför Dagö, och sammanlagt 102 från Reva!. Narva finns inte representrat
alls i detta material,

Av totalt 139 farkoster från det baltiska handelsområdet under 1640-talet
är alltså 102 från Reva!. Ser man istället på tonnaget blir dominansen än mer
märkbar. 86 % av det baltiska tonnaget stammar från Reval. Fartygen där
ifrån kunde storleksmässigt med sina i genomsnitt 32 läster närmast jämföras
med de från Vasa. De övriga från det baltiska handelsområdet var bara
hälften så stora eller ännu mindre.

Revals handelskontakter med Stockholm dominerade alltså kraftigt i grup
pen inrikestullpliktiga från det baltiska handelsområdet. Även jämfört med
rikets städer framstår Reval som en betydande handelspartner enligt hamn
penninglängderna. Staden kommer inte upp i Västerås och Arbogas besö
kande lästetal, men väl till dem i gruppen strax under, där städer som Köping
och Torshälla ingår.

Det går inte att utifrån hamnpenninglängderna avgöra vad skutorna från
Reval förde med sig för last. Spannmål skulle man kunna misstänka, men
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Iister

Figur 49: Säsongsvariationen hos det i Stockholm anländande tonnaget från
Reval 1648 och 1650. Årsmedelvärde i antal läster. Källor: SkA vol 1648 och
1650, hamnpenningländerna.

detta finns det endast indirekta belägg för. De tre farkosterna från Reva!
1624 förde överhuvudtaget inte med sig vare sig spannmål, mjöl eller bröd.

Handelns karaktär låter sig däremot lättare bestämmas. Figur 49 redovisar

Revals besöksfrekvens 1648 och 1650. Det för den kapitalintensiva så karak

täristiska kännetecknet med den intensivaste delen av säsongen efter isloss
ningen runt Stockholm känns lätt igen. Därefter ökade seglationen konstant

in i och över augusti, en månad som totalt sett tillhörde de lugnare under

säsongen. Vad det än var som skeppades till Stockholm, var det i alla fall

varor som under vintern samlats på lager i köpmanshus, inte någon årstids

styrd handel, vilket i och för sig inte utesluter spannmålshandel.
Tvärtom är det mycket som talar för att den omfattande trafiken från

Reval som avspeglar sig i hamnpenninglängdema främst rörde spannmål.

Arnold Soom hävdar med stöd av Artur Attman att den svenska kronan
sedan 1580-talet hade ett stort intresse av baltisk spannmål, och då särskilt

under år med missväxt eller vid behov av proviantering av krigsföretag.2
Soom redovisar också uppgifter om Revals spanmålsexport till riket under ett

antal strödda år 1634—99. Visserligen är spannmålsexporten under de fåtali

ga åren fram till 1600-talets mitt inte ens i närheten av de mängder som
utskeppades från Reval under seklets sista kvartssekel, men det är ändå av

intresse att notera att 1644 utskeppades betydligt mer spannmål och mjöl till

Sverige än under något annat av de redovisade åren fram till 1651. 1644

rasade kriget mot Danmark, och samma år uppnådde också Reval den näst

högsta noteringen i hamnpenninglängderna, 170 % över genomsnittsvärdet

1643—50. Den högsta noteringen är från 1650 och mer än dubbelt så hög som

genomsnittet. Den inträffade under ett år då det visserligen inte finns några
direkta belägg om spannmålsexport från Reval till Stockholm, men väl under

ett synnerligen besvärligt missväxtår i landet.
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Även om de handfasta heläggen lyser med sin franvaro. är det alitsa högst
sannolikt att de skutor från Reval som finns registrerade i dc bevarade hamn
penninglängderna var involverade i spannmålshandeln. 1 den branschen skil
de de revalska köpmännen ut sig betydligt fran de likaledes spannmålshand
lande horgarna från Uppsala. Enköping och Sigtuna. Medan de senare sålde
huvuddelen efter varje års skörd, kunde de antagligen betydligt mer förmög
na ståndsbröderna i Reval vänta till våren och de gynnsammare priserna på
spannmål. Skillnaden kan läsas ut vid en jämförelse mellan de spannmalsex
porterande mälarstädernas kapitalextensiva seglationsfrekvens (s. 172), och
Revals kapitalintensiva, som var betydigt mer anpassad till marknadens väx
lingar än årtidernas. Sett till tonnaget överträffade Reval de tre mälarstäder
nas sammanlagda besökande lästetal under perioden 1643—50 med 36%.
Det var alltså ingen liten potential som de spannmålshandlande revalsborgar
na hade då det gällde att förse huvudstaden med spannmål.

Det är utifrån materialet omöjligt att avgöra huruvida Revals handel inom
den inrikestullpliktiga gruppen förändrades till storlek under halvseklet. Vis
serligen tyder de tre nedslagen 1624 ställda mot med de betydligt fler på
1640-talet på en ökning. Men den tidigare redovisade problematiken kring de
baltiska farkosterna och tullarna gör det synnerligen olämpligt att dra några
slutsatser utifrån ett enstaka år. Inom perioden 1643—50 kan ingen trend
utläsas. Däremot framträder som tidigare nämnts de två topparna i seglatio
nen under de dramatiska åren 1644 och 1650. Kanske kan Sooms uppgift. att
Reval från 1640-talet började få sitt stångjärn direkt från Stockholm och
Gävle, och inte som tidigare från Lubeck och Danzig (vilka dock i sin tur
antagligen hämtat det från Stockholm), sättas i samband med de uppgifter
som hamnpenningslängderna lämnar. 1 så fall skulle betalningen för detta
stångjärn ha varit spannmål, och denna handel var då på 1640-talet till sin
omfattning en ganska ung företeelse.

Den utrikestulipliktiga trafiken

Den bild som framträder vid ett betraktande av materialet efter stora sjötul
len och tolagen blir annorlunda. Under perioden 1600—1622 finns endast en
mycket måttlig handel mellan Stockholm och de baltiska hamnarna registre
rad.

De tre handelsstäderna Narva, Reval och Rigas andel av den totala registre
rade importen under perioden 1600—1622 stannade på endast ca 3 %. Av de
tre var det Narva som förde de största lasterna till Stockholm, följd av Reval
och Riga. Några andra orter från det aktuella området finns inte registrera
de. Dessa städers laster bestod under denna period av varor typiska för den
ryska marknaden: lm, lärft. hampa, olika slags textilier och skinnvaror. Där
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Narva kring 1700-talets början. Staden som erövrades 1581 av svenskarna
svarade för den största delen av det registrerade handelsutbytet nellan Balti

kum och Stockholm fram till 1 620-talet. Foto Kungl. biblioteket.

emot knappast några mängder spannmål av betydelse. Ser man närmare på

ett år med mycket stor spannmålsimport till Stockholm, 1604 med 11 981

tunnor, finner man att dessa kvantiteter till största delen kom från Danmark

(6 621 tunnor) och Stralsund (1 768 tunnor), medan de registrerade skutorna

från Reval och Narva detta år förde in hampa, lm, ryssehandskar, ryssesad

lar, filtkappor, slädfiltar, lärft, och andra typiskt ryska varor. Spannmål letar

man dock förgäves efter.4
Den baltiska varutillförseins volym har förändrats drastiskt när man kom

mer fram till den period som tolagslängderna täcker. De baltiska hamnarnas

export av varor till Stockholm ökade i en takt som var större än den totala
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Figur 50: Den värdemässiga fördelningen av importen från Baltikum
1600—1622 enligt stora sjötullens uppgifter.
Källor. LTrvolvmerna enligt figur 72.

ökningen av importen under perioden. Från att värdemässigt ha motsvarat
ungefär 3% av den totala importen 1600—1622, utvecklades importen från
Baltikum till att under perioden 1643—50 motsvara ca 4%. Ökningen kan
tyckas liten, men i reella tal innebar den en stegring räknad i daler från i
genomsnitt drygt 11 000 daler per år under den tidiga perioden, till drygt 65
000 1643—50. Detta eftersom Stockholms samlade import ökade så kraftigt
under perioden. Det ska återigen påpekas att de farkoster som registrerades i
tolagslängderna inte var desamma som de som finns registrerade i hamnpen
ninglängderna, och att uppgifterna därför inte täcker hela handelsutbytet
mellan Stockholm och det baltiska handelsområdet.

En mycket viktig förklaring till den dramatiska ökningen av importen från
Baltikum är Rigas införlivande i det svenska riket. Från 1580-talet hade det
polenkontrollerade Riga tillsammans med Pernau varit en viktig utskepp
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Figur 51: Den totala, i stora sjötullen och tolagen registrerade importen från
Baltikum 1600—1650 i daler efter tolagens uppgifter.
Källor: Se figur 72.
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Figur 52. Den värdemässiga fördelningen av importen från det baltiska han

delsområdet 1643—1650 i daler enligt tolagens uppgifter. “Ovriga” är Hapsal,

Ösel och farkoster endast angivna som inkommande från Estland.

Källor: SkA -volymerna enligt figur 72.

ningshamn för den ryska marknadens varor, i framgångsrik konkurrens med

det svenska Narva.5 Av lättförklarliga skäl kunde knappast handeln mellan

Stockholm och Riga blomstra så länge det var den svenska kronans politik att

göra allt för att dra Rigas handel till svenskkontrollerade hamnar — eller att

införliva staden med riket. När det sistnämnda så inträffade 1621 bör förut

sättningarna ha blivit annorlunda.

1643—1650 var Rigas andel av Stockholms import från Baltikum 63%. Re

vals var 21 %, medan Narva endast kom upp i ca 4 %. Det här ger en

modifierad bild av Baltikums ökade handelsförbindelser med Stockholm.

Sant är att handeln ökade många gånger om, men det är antagligen mer

rättvisande att se på saken så, att det var Riga som först efter 1621 kunde

börja handla på Stockholm i större skala, och att det var i och med Rigas

inträde på scenen som den baltiska varutillförseln nådde de dimensioner som

tolagen redovisar.
Vad för slags varor importerades från Baltikum? Jag har sett närmare på

tre år: 1644, 1648 och 1650. För att ta de sista två åren först, kan det konsta

teras att det till övervägande del rör sig om de traditionella ryska varorna. De

viktigaste varorna var hampa, lm, lärft och läder. Skillnaden mot importen

som den såg ut under seklets första kvartssekel är alltså mer kvantitativ än

kvalitativ. Liksom under den tidigare perioden är endast mycket små mäng

der spannmål registrerade, trots att 1650 var ett missväxtår i Sverige.

Ser man istället på det dramatiska året 1644, då Sverige var i krig med

Danmark, tillhörde spannmålen de viktigare varorna från Baltikum. En sum

mering av spannmålen i tolagslängden visar att från Baltikum detta år fördes
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in ca 13 500 tunnor spannmål och mjöl, värdemässigt motsvarande ca 1/3 av
den totala importen från Baltikum detta år enligt tolagslängden. Spannmålen
fördelade sig på Riga med ca 8 500 tunnor, Reval med ca 4 200 och Narva
med ca 800 tunnor. Spannmålen kom till mer än 85 % av den totala mängden
till Stockholm under de två första månaderna, maj och juni. av seglationssä
songen. Lasterna i övrigt liknar de sedvanliga från detta område.

Uppgifterna stärker Sooms och Attmans tidigare refererade antagande om
Sveriges stora intresse av spannmål i tider då krigsmakten var i behov av
proviant. Däremot lyser spannmålen med sin frånvaro under missväxtåret
1650, ett år då dock Reval når sitt högsta lästetal under tiden 1643—50.
Uppgifterna stärker också antagandet att det verkligen var en spannmålshan
del som avspeglar sig i hamnpenninglängderna 1643—50 för Revals del. De

Efter Rigas erövring från Polen 1621 ökade handelsutbytet mellan Stockholm
och Baltikum mycket kraftigt. Foto Kungl. biblioteket.
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ovanligt många skutorna från Reval sammanfaller med den stora importen av

spannmål från Baltikum under försommaren 1644 enligt tolagslängden.

Det är dock inte spannmålen som ligger bakom det baltiska handelsområ

dets kraftiga totala ökning av varutillförseln under halvseklet, utan en ökad

tillförsel av varor som traditionellt hörde den ryska marknaden till, som lm,

hampa, lärft och läder.

Då det gäller exporten från Stockholm till det baltiska handelsområdet.

kan denna sammanfattas mycket kort: man hämtade under hela 1600-talets

första hälft nästan uteslutande järn och koppar. Kvantitativt ökade denna

export i motsvarande grad som importen. Även här var det Riga som hämta

de de största partierna.

Vilka kriterier som låg till grund då de baltiska skutorna skulle betala tull i

Stockholm är inte lätt att avgöra. Man kan bara konstatera att de betalade

tull i stora sjötullen, tolagskammaren och vid lilla tullen. En del angjorde

samma kajer som de på utlandet gående fartygen, medan andra lade till

bland bondeseglare från Åland och Roslagen. Svårigheten att klassa den

baltiska handeln som regionalhandel eller utrikeshandel saknar sannerligen

inte grund — den var både och.
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KAPITEL 8

Stockholmarnas egen upphandling

Stadens egna invänare tycks ha varit väl utrustade för att med egna båtar och
skutor hämta de varor som behövdes från omlandet. Tänkeböckerna åter
kommer ofta till händelser och konflikter i samband med stockholmarnas
båtar. Det rör sig om båtar som förlist när de varit utlånade eller uthyrda,
frakter som inte kommit fram, stölder av skeppsutrustning nere i hamnen,
slagsmål på båtar o s v. Dessa kvarlevor i notisform lämpar sig knappast för
kvantifiering eller diagramframställningar, men de har inte desto mindre
varit ovärdeliga för förståelsen av den del av stockholmarnas vardag som
utspann sig i hamnområdet. Även om denna del av Stockholms handelshisto
ria har fått en ganska undanskymd plats i denna undersökning, har de många
vardagliga notiserna vid flera tillfällen varit till hjälp vid tolkningen av mång
tydiga uppgifter i olika sammanhang, genom att de antytt vad som kunnat
betraktas som rimligt eller inte.

1 detta avsnitt ska ett försök göras att komma stockholmarnas handelsfiot
ta och egna sjöväga upphandling lite närmare. Frågor som så långt möjligt
ska besvaras är hur den egna flottan var sammansatt, vilka varor som hämta
des och varifrån dessa varor togs.

Upphandlingen vid 1500-talets mitt

Friberg konstaterar efter en genomgång av slottstullängderna vid 1500-talets
mitt att det var fisken som lockade stockholmarna ut på de långa färderna
upp i Bottenhavet och över till Egentliga Finlands kustland. Fisken svarade
för ca 70 % av det införda godsets värde. Stockholmarna hade specialiserat
sig på laxupphandling. Drygt 55 % av värdet av stockholmarnas hela införsel
var lax. Friberg menar “att det just var laxköpet som bildade det fasta anka
ret för Stockholms intressen i Bottnen.”6Bland de övriga produkter som på
egna kölar hämtades hem kan sältran, smör och hantverksprodukter nämnas,
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i hela Europa finner

man ett rikare laxfiske
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“Historia om de nordis
kafolken”. Laxen var
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stockholmarnas egen
upphandling från det
bottniska handelstvång

et under 1500-talet. Fo
to författaren.

även om dessa varor alltså fullständigt överskuggades av fisken.

Målet för de knappt 30 stockholmsskutor som vid 1500-talets mitt årligen

registrerades i slottstullen var framförallt Väster- och Österbotten, varifrån

ca 80% av lasterna hämtades. Resterande andel föll till största delen på

Egentliga Finlands skärgård, medan endast obetydliga varupartier hämtades

från andra landskap.7
Man måste dock påpeka att dessa uppgifter endast rör de landskap som var

ålagda att betala slottstull; den antagligen betydelsefulla upphandlingen i

Uppland och Södermanland finns alltså inte med och med stor sannolikhet

inte heller den i västra Åland (se s. 187). Det ska tilläggas att varken för

1500-talet eller det efterföljande århundradet kan göras ens några grova

uppskattningar av stadens upphandling i mälarområdet. Att till detta använ

da de årgångar av hamnpenninglängderna där det markerats om farkosterna

lagt till västan- eller östantill skulle leda åtskilligt fel: de egna invånarnas

flytetyg var ju tvungna att ligga på någon sida om stadsholmen, men var för

den sakens skull inte bundna till att segla åt något särskilt väderstreck. Vi

känner heller inte till stadsbornas tillgång till egna hamnplatser. Hamnpen

ninglängderna uppvisar genomgående lägre siffror för stockholmarnas del än

slottstullen.
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Upphandlingen under 1600-talets första kvartssekel

Förändrades bilden av stockholmarnas egen upphandling i det finskbottniska
omradet under halvseklet efter 15(X)-talets mitt’?

Längden efter lilla tullen 1624 ger oss möjligheter till jämförelser med
slottstullens uppgifter. Genom att fastställa differensen mellan de båda tul
larna kan man sluta sig till den ungefärliga fördelningen mellan produkterna
frän det finskbottniska handelsomlandet och de varor från andra områden
som nådde staden från saltsjösidan.

Man kan först konstatera att de stockholmsskutor som betalade slottstull
ökat kraftigt i antal jämfört med 1500-talets mitt. Antalet farkoster varierar
under de undersökta åren mellan 52 1612 och 101 1619/20. Det genomsnittli
ga antalet var 80 per år. eller ungefär 50 % fler än vid 1500-talets mitt. Det
låga antalet 1612 hänger sannolikt samman med att danskarna detta år hade
gått in med en flottenhet i Stockholms skärgård, varför stockholmsborgaren
förbjöds att lämna staden om han inte ville bli hållen “för en otrogen svensk
man, och fäderneslandets förrädare

“Den 7 juli 1619 kom Christiern Jonsson borgare i Stockholm utur fisket och
haver (med sig) De noterade varorna visar dock att fiske ingalunda hade
varit det enda syftet med resan. Vid sidan av ett skeppund gäddor fördes också
sju tunnor tran, fyra kohudar och 2 lispund kött tillbaka till hemstaden. Loka
la rnllräkenskaper, Stockholm, Riksarkivet. Foto författaren.



Materialet räcker inte till för att avslöja varifrån man under 1600-talets
första decennier hämtade sina varor, medan däremot en jämförelse av vad
för slags varor som hämtades under de båda perioderna later sig göra.

Stockholmarnas egen import fran omlandet uppvisar en mycket mer diffe
rentierad sammansättning under 1600-talets första decennier än vid 1500-
talets mitt. Jag har vägt samman de åtta undersökta åren 1600— 1620 på så
sätt att ett medelår har tagits fram, där de varor som inte förekommit alla år
har dividerats med antalet förekommande år, eftersom det finns skäl att anta
att deras frånvaro beror på redovisningstekniska faktorer. Uppgifterna finns
redovisade i tabell 10 nedan. Prisuppgifterna är hämtade ur 1615 och 1616 års
längder efter norrlandstullen och 1615 års markegångstaxa.9Uppgifterna ska
alltså ses som ungefärliga.

Den största skillnaden mot 1500-talets importuppgifter är laxens tillbaka
gång. Från att ha svarat för drygt hälften av stockholmarnas totala import på
egna kölar från omlandet, är denna fisksort nu nere i endast 13—17%. En ny
stor varugrupp har nu istället tjäran blivit med en andel av mellan 1/5 och 2/5
av den totala införseln. Att jag här anger minimi- och maximivärden beror på
att jag i ena fallet återger slottstullängdernas uppgifter direkt, och i det andra
fallet korrigerat deras uppgifter med ett tillägg av den tjära som stockholmar
na kan antas ha förtullat redan i de nordliga städerna och som därför fördes
in oregistrerad till Stockholm.

Fisken intog dock alltjämt en särställning. 49—64 % av hela införseln be
stod av fisk i olika former. Största gruppen var saltfisken. som till övervägan
de del bestod av strömming. Därefter följde lax och torrfisk. En stor del av
saltfisken fångades av stockholmarna själva på andra sidan Östersjön. En
intressant detalj bidrar en bunt tullsedlar med. inbundna till 1619 års slotts
tullängd. Genomgående anges för de stockholmare och uppstadsborgare som
kommer in för att förtulla i slottstullen att dessa “haver fiskat”, eller att de är
“hemma från fisket”, eller “haver varit i fiske”.’ Av varorna framgår att de
också drivit handel, ibland värdemässigt till avsevärt större belopp än vad
den medförda fisken stod för. Tullnärens stereotypa uppgifter om de åter
vändande från den finska sidan anger måhända en benämning som levat kvar
sedan en tid från vilken inga tulijournaler existerar, och då huvudsyftet med
resorna österut verkligen hade varit att bedriva fiske. Även om det egna
fisket sannolikt stadigt minskade i betydelse i förhållande till vad man hand
lade till sig, hade dessa fångstfärder långt ifrån hunnit bli betydelselösa under
1600-talet, särskilt inte för åboborgarna, vilka svartsjukt bevakade de när
maste farvattnen från intrång från rikssvenskar.2

Den i slottstullängderna nytillkomna varugruppen boskap utgör endast ett
värde av ett par procent, medan vedens andel är försumbar. Övriga under
sökta varugrupper är smör med en värdemässig andel på 5—6 %, ungefär den
dubbla mot 1500-talets, och tran med 5—7%, eller ungefär 1/3 av 1500-talets
införsel.
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Syftet med stockholmarnas resor upp i Bottenviken och över till den finska
sidan var, utöver det fiske man bedrev, tvåfaldigt. Dels hämtade man varor
som skulle försäljas och/eller konsumeras i staden, dels hämtade man varor
som skulle vidareexporteras till utlandet. Med hjälp av exportlängderna kan
man avgöra vilka varugrupper som var aktuella för vidareexport. De varor
som inte finns upptagna där får man anta stannade i staden eller fördes vidare
in i landet.

Vid 1500-talets mitt spelade alltjämt livsmedel och andra hushållsproduk
ter en relativt viktig roll i huvudstadens export vid sidan av metallerna.
Ungefär 1/10 av den utrikes exporten bestod av smör, lika mycket av tran och
ca8% av lax.3

Exporttullängderna från 1600-talets första decennier visar att exportvaror
na fått en annorlunda sammansättning, där livsmedel och andra hushållspro
dukter som tran och hantverksvaror intog en betydligt blygsammare ställ
ning. Den del av stockholmarnas upphandling som vid 1500-talets mitt var
huvudvaran för vidareexport mot utlandet, laxen, tycks ett halvsekel senare
ha ersatts av tjäran, om än inte med samma dominans.

Stockholmarna i lilla tullen 1624

När man tar steget från den sista bevarade slottstullängden 1620 till längden
från lula tullen vid Blockhusudden 1624, vidgas underlaget från att ha gällt
enbart det finskbottniska området till att gälla stadens hela omland efter
östersjökusten och inåt landet. Som framkom i avsnittet som behandlade
problemet med delbefraktare kontra hela fartygslaster, utgör de registrerade
under Stockholms rubrik i längden en blandning av delbefraktare och farkos
ter. Antalet registreringar stiger avsevärt: gentemot slottstullens ca 80 per år
finner vi 1624 2 750. Hur många av dessa som utgjorde hela farkoster kan vi
egentligen bara gissa oss till. Att huvuddelen utgjordes av en småbåtsfiotta är
sannolikt. Detta antyds av att de många varuposterna var åtskilligt mindre än
vad som var normalt i slottstullen, och att de genom sin sammansättning
tyder på en småskalig husbehovshandel. 1 den mån tullskrivaren redovisade
intressenterna av småbåtarnas laster var för sig blir antalet nominati högre än
antalet båtlaster. En gissning är att antalet förtullade farkoster från Stock
holm i lilla tullen på Blockhusudden 1624 låg någonstans i närheten av 1 500.

Det stora antalet av såväl delbefraktare som farkoster till trots, står värdet
av det införda godset inte i någon proportion till det antagna antalet farkoster
om man jämför med slottstullens uppgifter. Stockholmarnas egen införsel
under ett normalår i slottstullen belöpte sig till mellan knappa 10 000 och
dryga 13 000 daler fördelade på de ca 80 skutorna. Räknad på samma sätt blir
stockholmarnas införsel 1624 ungefär den dubbla, men fördelad på de antag
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na ca 1 500 farkosterna. 1 detta antal ingår då också de stora skutorna i
borgarnas ägo.

Vid sidan av köpmännens fåtaliga stora skutor existerade alltså en flotta av
mycket små båtar som stockholmarna begagnade för att till det egna hushål
let föra hem de produkter som behövdes. Friberg antar att endast 1/5 av de
av stockholmarna i lilla tullen förtullade varorna härrörde från upphandling i
Roslagen eftersom “blott en mindre del av storköpmännen på Stadsholmen
rört sig i roslagsområdet med sin handel.”4En undersökning av varukvantite
tema avslöjar dock att huvuddelen av alla varupartier förvisso inte härrörde
från några storköpmän på stadsholmen utan rimligen bör stamma från stock
holmarnas breda lager. Runt hälften av alla varor förtullade av stockholmare
i lilla tullen kan med stor säkerhet tillskrivas en småskalig upphandling i
skärgården.

Vara Årligen 1600—1620 1624

Daler Andel %

Summa 9 996(13 167) 99(101) 21 470 100

Tabell 10: En jämförelse av de viktigare varorna importerade av stockholmar
na genom slottstullen 1600—1620 och lilla tullen 1624.
Källor: Se figur 4.
Anm: Siffror inom parentes avser korrigerade värden. Se texten.

Med hänsyn till varupartier eventuellt förtullade i norrlandsstäderna måste
slottstullens uppgifter betraktas som minimisummor. Detta gäller särskilt
tjäran, som till största delen skeppades ut från de österbottniska städerna,
men också sådana varor som förtullades samtidigt med tjäran. Genom denna
osäkerhetsfaktor är det dessutom svårt att avgöra vilka förändringar som
grundar sig på en faktiskt förändrad införsel under 1600-talets första kvarts
sekel och vad som beror på förändrade uppbördsområden och uppbördsruti
ner. Några skillnader är dock så påtagliga att vissa slutsatser bör kunna dras.

Veden är den vara som tydligast skiljer sig åt i de båda tullarna. Den
nästan totala frånvaron av ved i slottstullen berättar om att stockholmarna

Daler Andel %

Saltfisk 3 907 39(30)
Tjära 2 039(5 210) 20(40)
Lax 1 666 17(13)
Torrfisk 844 8(6)
Smör 617 6(5)
Tran 686 7(5)
Boskap 235 2
Ved 2 0
Spannmål 0 0

8777 41
5756 27

540 3
1170 5
1442 7

525 2
903 4

1021 5
1336 6

283



naturligt nog föredrog att hämta denna vara från det närmast kringliggande
omlandet. Varor som också till större del hämtades från de närmare belägna
områdena var saltfisk, smör och boskap, att döma av de högre summorna
1624 och de genomgående små posterna för dessa varor. Ser vit ex på stadens
egen införsel av boskap, framgår det av längden att det vanligaste var att man
hade köpt in ett eller ett par får, getter eller andra smådjur. Dessa frakter
skiljer sig markant från t ex de mycket mer omfattande åländska leveranser
na av boskap.

När det gäller spannmålen är det osäkrare om det rör sig om en egen
upphandling av i skärgården lagrad spannmål (enligt Hedenstiernas tidigare
relaterade resonemang, s. 135) eller om en upphandling från Ostergötland
eller Småland. Längden visar upp såväl mycket små poster på någon eller
några fjärdingar som ett antal större om ett hundratal tunnor.

Stockholmarnas egen upphandling av tjära, sannolikt i det bottniska områ
det, följer samma mönster som vi tidigare sett prov på vid registreringen i
slottstullen (s. 71), dvs en kraftig minskning efter nedslaget 1606 och en
återhämtning först 1624, då rutinerna i och med lilla tullens införande hade
förändrats så att gods i inrikestrafik endast förtullades på väg in i städerna.
Detta tyder på att också stockholmarna förtullat i de nordliga kuststäderna
och därför inte registrerats i slottstullen.

Bristerna i redovisningen i slottstullängderna gör att värdena för stockhol
marnas införsel av tjära bör korrigeras uppåt till ungefär 2 500 tunnor per år.
1 tabell 10 anges medeltalen av de undersökta åren med såväl uppgifterna
direkt ur slottstullen som korrigerade värden.

Med den tystnad som källorna iakttar rörande de övriga tullstationerna är
det lätt att glömma bort att det även på mälarsidan låg en tullstation vid
Långholmen där stockholmarna också skeppade in varor. Någon närmare
uppskattning av antalet gjorda resor västerut eller varukvantiteter kan inte
göras utifrån den längd som är bevarad. Vad som kan sägas är att stockhol

Figur 53: Stockholms egna införsel av tjära 1600—1624 i antal tunnor enligt
slottstullen (1600—1620) och lilla tullen (1624).
Källor: Se figur 4.
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marna inklusive malmborna även här intog en dominerande plats vad gällde
antalet förtullade personer. Med tanke på den relativt sett mindre betydelse
som importen västerifrån hade — metallerna givetvis oräknade — kan man
nog utgå ifrån att stockholmarnas breda lager i större utsträckning styrde sina
handelsfärder, och definitivt sina fiskefärder, österut än västerut. Över tull-
stationerna på land fördes naturligtvis också varor in, men dessa tullplatser
kunde aldrig mäta sig i betydelse med de två sjöstationerna såsom längre
fram kommer att visas.

Stadens och malmarnas andelar 1624

För de flesta årgångarna av slottstullängderna är det möjligt att urskilja om
de klarerade farkosterna hörde hemma i staden eller på någon av malmarna.
Av de genomgångna volymerna är det bara den från år 1600 där hemorts
uppgifterna för Stockholm är så sporadiskt angivna att farkosterna redovisa
de under stadens rubrik inte gått att dela upp närmare.

Inte oväntat uppges de flesta farkosterna höra hemma på stadsholmen.
Under de sju undersökta år 1602—1620 där det är möjligt att skilja staden
från malmarna, kommer i genomsnitt 48 från staden, 24 från Norrmalm och
11 från Södermalm. Uppgifterna ur lilla tullens längd 1624 anger 1 630 nomi
nati från staden, 625 från Norrmalm och 495 från Södermalm. Dessa siffror
motsvarar sannolikt ett högre antal delbefraktare, men ett lägre antal farkos
ter. En relativt sett större andel resor företogs alltså från stadsholmen när
alla kategorier farkoster medräknas än när enbart skutorna i den finskbott
niska trafiken tas med. För en grov uppskattning av storleken på båtarna kan
vi undersöka hur de olika stadsdelarnas införda varupartier skilde sig från
varandra 1624. Med tanke på Norrmalms status som egen stad mellan
1602—1635 vore det kanske riktigare att tala om städer istället för stadsdelar.
1 detta sammanhang är det dock ingen poäng med att behandla Norrmalm
som någonting annat än en stadsdel.

Lax Saltf Smör Tjära Torrf Tran Ved Bosk Spannm
tna tna lisp tna lisp lisp famn ke tna

Stad. 0,04 1,11 0,59 1,34 1,10 0,32 0,39 0,08 0,63
Norrm. 0 0,90 0,39 0,90 0,23 0,09 0,86 0,10 0,40
Söderm. 0 1,08 0,16 0,05 0,01 00,39 0,07 0,06

Tabell 11: Genomsnittsposterna av de viktigare varuslagen fördelade på far
koster/personerfrån staden respektive malmarna 1624.
Källa: L Tr vol 415.I1 införsellängden från lilla tullen vid Blockhusudden.
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Uppgifterna i tabellen är genomsnittssiffror beräknade med samtliga regi
strerade poster under Stockholms och malmarnas rubriker som underlag.
Om vi räknar med att ca hälften av alla varor bars på endast runt hundra
större farkoster, vilket slottstullängderna gör troligt, bör tabellens uppgifter
nära nog halveras för att de införda genomsnittspartierna ska framträda. Å
andra sidan måste man slå samman åtskilliga av de redovisade varupartierna,
med tanke på eventuella delbefraktare som gömmer sig i längden. Om man
utgår från att båtarna var vällastade när de passerade Blockhusudden. och att
andelen delbefraktare inte var alltför stor, bör små roddbåtar ha varit de
vanligaste farkosterna i stockholmarnas handelsfiotta.

Värdemässigt förde invånarna på stadsholmen otvivelaktigt in större laster
än de från malmarna. Lasterna av smör, tjära, torrfisk och tran var större till
staden än till malmarna. Att därifrån dra några slutsatser om båtstorlekar är
vanskligare. Dels vet vi inte hur båtarna var lastade, dels känner vi inte heller
till hur stor vedfamnen var, vilket ställer till besvär med tanke på Norrmalms
större laster av den varan. Vad vi med säkerhet kan säga är att vii alla delar
av staden har att göra med mycket små båtar.

Vad som inte framgår av tabellen är stockholmarnas införsel av färsk fisk.
Uppskattningsvis hälften eller mer av alla båtar med hemort i staden eller på
malmarna hade färsk fisk i lasten när de passerade Blockhusudden. Denna
fisk angavs aldrig till sort eller kvantitet utan endast med en summa pengar
enligt formeln “färsk fisk för xx daler/öre”. De summor som fördes upp var
oftast mycket små och pekar på husbehovsuppköp- eller fiske, Även om det
långt ifrån rörde sig om kvantiteter som kom i närheten av den nedsaltade
fisken, är uppgifterna intressanta därför att de ytterligare understryker det
närmaste omlandets karaktär av skafferi, med vilket en mycket stor andel av
stadens hushåll hade ett eget handelsutbyte.
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KAPITEL 9

Den regionala varutillförseins
karaktär och utveckling

Av det föregående torde det vid ett flertal tillfällen ha framgått att tulläng
derna från lilla tullen är mycket knapphändigt och ojämnt bevarade. Dock
finns ett unikt material, som, om det utnyttjas tillsammans med exporttul
längder och vad vi i övrigt vet om regionalhandelns karaktär, kan ge intres
santa inblickar i stadens försörjning av varor för konsumtion och utrikeshan
del. Det är en serie räkenskaper som — ibland mycket detaljerat — redovisar
uppbörden fördelad på lilla tullens olika stationer i staden under åren
1637—1643 med en lucka 1641. Materialet förvaras i Ståthållarämbetet på
Stockholms slotts arkiv, Slottsarkivet.5

En förutsättning för att kunna använda materialet är naturligtvis att känna
till hur tulltaxan var utformad. För en mer allmän presentation av lilla tullen
hänvisas till avsnitt 11:4.

Tulltaxans utformning och utveckling

Efter den första taxans tillkomst 1622 utfärdades ytterligare tre av större
betydelse för Stockholms uppbördsstationer före halvsekelskiftet — 1631,
1633 och 1638.

11622 års ordning gällde principen att 1/32 av de införda varornas värde
skulle erläggas itu!!. En jämförelse mellan de priser som kan räknas fram ur
tullordningen och dem i 1615 års markegångstaxa visar att skillnaderna inte
är anmärkningsvärt stora.6Ambitionen har uppenbarligen varit att verkligen
ha 1/32 av värdet som tullsats. Metaller finns inte upptagna i längden med
undantag för förbrukningsvaror som t ex spik, hästskor, grytor och kittlar.
Inte heller tjäran finns med i längden, men maste av allt att döma ha ansetts
täckas in av slutorden i tullordningen, att andra varor, som inte står upptagna
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i den flera sidor langa listan, ska belastas med 1/32 av deras värde itu!!. Av
längden efter lilla tullen vid Blockhusudden 1624 framgar det nämligen att
tull betalats för tjäran. även om längdens uppställning gör det svårt att avgö
ra hur stor avgiften var. 1 en annars svårutnyttjad längd fran samma tullsta
tion från 1626 framgår dock av de upptagna posterna att tull utgått med 18
öre/läst.7

1631 års ordning8måste betraktas som ett krisfenomen med anledning av
den svenska interventionen i trettioåriga kriget. Visserligen antyder fortfa
rande slutorden efter själva taxan att det fortfarande är 1/32 av varuvärdet
som är grundvalen för tullavgifterna, men en snabb jämförelse av kostnader
na för olika varor visar på en höjning av taxan med runt 120 % jämfört med
1622 års. Därtill ska läggas att det i ingressen till 1631 års ordning slås fast att
betalningen ska ske i “gångebar mynt”, med vilket silvermynt avsågs. Tidiga
re hade tullen liksom andra skatter kunnat betalas med de från 1624 präglade
kopparmynten, vilket ledde till förluster för kronan när kopparmyntens vär
de sjönk i förhållande till silvermynten.9

På våren 1633 utfärdades en ny tullordning, vilken på alla punkter innebar
en återgång till 1622 års ordning, med en uttryckt förhoppning om att under
såtarna desto godvilligare måste betala alla andra pålagda skatter och påla
gor.’ Den vinst som de tullpliktiga tidigare erhöll genom att betala tullen med
kopparmynt lär dock till största del ha försvunnit genom den myntordning
som samma år såg dagens ljus, i vilken kursen mellan koppardaler och silver
daler fastställdes till 2:1.2

1638 kom den sista för undersökningen aktuella tullordningen av trycket.3
Vad som skiljer den från den i praktiken sedan 1622 gällande är främst tre
saker, varav två presenteras redan i den som vanligt uttrycksfulla ingressen.
Den tidigare återgången till 1622 års taxa innebar en återgång till den då
gällande markegången, dvs detta års marknadspriser. 1638 års ordning base
rades följaktligen på en ny markegång. En jämförelse med den äldre taxan
visar att man ansett att priserna stigit med ungefär 1/4 på 16 år. Den andra
förändringen, som säkerligen sammanhängde med den föregående, bestod i
att man från kronans sida ville förebygga träta vid tullstationerna om hur
mycket 1/32 av varuvärdet egentligen var i varje enskilt fall. Att oenighet
kring detta uppstod är lätt att förstå, när somliga varor skulle förtullas efter
en gammal markegångstaxa, medan andra skulle värderas efter en senare,
som låg det faktiska marknadsvärdet närmare. För att hindra detta uppsattes
i 1638 års ordning avsevärt många fler varor och sorter av varor än i de
tidigare, med anvisningar om hur de skulle värderas.

Vad som däremot inte framgår i någon förklarande text är att man från
kronans sida nu hade bestämt sig för att betrakta de svenska exportmetaller
na som “ätliga, nötliga eller förslitliga” — grundregeln för vilka varor som
skulle vara tullpliktiga i lilla tullen. Tullsatserna är dock mycket försiktigt
satta. För ett skeppund stångjärn behövde tex bara ett öre betalas i tull,
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vilket ligger 1/320 av värdet närmare än 1/32. 1 den innehållsrika längden

finns också tjäran för första gången uttryckligen upptagen med 12 öre per

läst, vilket skulle motsvara ett värde av lika manga daler om den annars
genomgående principen om 1/32 av värdet i tull hade gällt. 1639 betalades

tolag efter 20 daler per läst för tjäran, vilket pekar mot att man hade satt

också tjäran lägre än 1/32, men långt ifrån så lågt som exportmetallerna.
Förändringarna av uppbördsprinciperna och det föränderliga myntsyste

met gör jämförelser av de uppbördssummor som står till vårt förfogande
problematiska. Vad som faktiskt orsakar minst problem är användandet av

både koppar- och silvermynt. Friheten att betala med kopparmynt innebar i

praktiken att de tullsatser som var de gällande erlades till silvermyntets offi
ciella värde. Längderna och räkenskaperna opererade inte med några andra
myntenheter än daler silvermynt, den enhet som i denna undersökning ge
nomgående benämns daler.4

Ett större problem utgör då det faktum att en del varor var undantagna

från tull eller belastade med en annan tullsats än den som gällde för andra
varor. Den uppburna tullen är således inte proportionell mot samtliga varors
värden. För att kringå den missvisning som detta för med sig vid jämförelser

av olika uppbördssummor över tid, krävs mer eller mindre komplicerade
omräkningar och uppskattningar. Dessa räkneoperationer medför att de vär

den som anges blir ungefärliga och att resultaten som vanligt inte kan pressas

för hårt.
1 detta avsnitt ska fortsättningsvis undersökas hur den värdemässiga tillför

seln av varor till Stockholm förändrades. Dessutom ska ett försök göras att få

fram uppgifter om hur stor del av införseln som var avsedd för exportsektorn
och hur stor del som gick till stockholmarnas konsumtion. Avslutningsvis ska
varuleveransernas årstidsrytm granskas.

Varutillförseins värdemässiga förändring

Det har redan påpekats att lilla tullen länge inte alls omfattade exportmetal
ler, och att endast en del av dessa metallers värde låg till grund för tullavgif

tema från och med 1638. Tjäran förtullades däremot redan från början, och

1626 kan tullsatsen räknas ut till 18 öre/läst, vilket då skulle ha motsvarat ett
varuvärde av lika många daler/läst. vilket inte kan ha varit långt ifrån det
aktuella marknadsvärdet.51638 års tullordning innebar en lättnad genom att
tullen sattes så lågt som 12 öre/läst. Om den markegångstaxa som styrde
uppbörden av tolagen 1639 hade gällt hade denna tullsats istället varit 20 öre.

Eftersom det inte finns några tullängder från lilla tullen bevarade från de

ar som slottshuvudhöckerna täcker på 1630- och 40-talen, kan vi bara säga
om de uppbördssuminor som finns där, att de hade varit högre om också
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metaller och tjära hade förtullats med 1/32 av värdet. För att få fram uppgif
ter om de faktiska varuvärden som uppbördssummorna representerar måste
vi alltså först bearbeta dessa summor. Det är da lämpligt att använda tolags
längdernas exportuppgifter för metallerna och tjäran. Att jag här väljer att
använda de osäkra uppgifterna från de stickprov som gjorts i tolagslängder
na, motiveras av att den samtida statistiken erbjuder färre jämförelsepunkter
vad gäller antal år, och att några av de årgångar som finns bara täcker en del
av seglationssäsongen. Även om resultaten baserade på tolagens uppgifter är
dömda att bli ungefärliga, är detta material ändå att föredra i detta samman
hang.

Uppgifterna ur tolagslängderna kan användas för att tillverka de ungefärli
ga uppbördssummor som hade varit aktuella om 1/32 av värdet hade tagits ut
i tull också av tjära och metaller. Resultatet blir av lättförklarliga skäl allt
annat än exakt, men bör ändå räcka för att ge en bild av utvecklingen. För
komplettering av 1623 och 1624 års uppgifter om uppbörden vid lilla tullen
har för de felande metallerna 1622 års utförsellängd från stora sjötullen
använts.6

Figur 54 visar resultatet efter en sådan bearbetning. Nedslagen är så pass få
att vi inte bör utläsa några slutsatser utan att först ha sett närmare på vad som
döljer sig bakom staplarnas totalsummor.

Det faktum att metallhandeln i huvudstaden varierade kraftigt från år till år
påverkar i högsta grad staplarnas höjd i figur 54. Förenklat kan man påstå att
1622 (som ligger till grund för 1623/24 års stapel) var ett mycket gott år för
metallexportörerna, särskilt för dem som handlade med koppar. Såväl 1639

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

Figur 54: Det beräknade värdet av införseln till Stockholm genom lilla tullens
olika stationer 1 623—1643 i daler.
Källor: Stiernman, Commerce 1, s. 630—635, markegångstaxa 1615, L Tr vol.
415:1, lilla tullen, Långholmen 1623; LTr vol 415:11, lilla tullen, Blockhusud
den 1624; LTr vol. 404.IV, stora sjötullen 1622; Stiernman, Commerce 1, s.
827—834, tullordning 1622, Stiernman, Commerce 2, s. 121 —135, tullordning
1638: SkA 1639—1640 och 1642—1643. tolagslängder: SSSA vol GI.5—6 och
8—9, räkenskaper för lilla tullen i Stockholm.

3,0 -, mi’joner daler s m

1623/24 1639 1640 1642 1643
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Figur 55, 56 och 57: Det beräknade värdet av införseln till Stockholm fördela-
depå lilla ful/ens olika stationer 1623/24, 1639—40 och 1642—43 i daler.
Källor: Se figur 54.
Anrn 1 623/24 var Akermyrans och Ladugårdsgrindens andelarförsuinbara.

som 1640 exporterades det metaller från Stockholm för lägre värden än 1622.

Att den totala införseln blir av ungefär samma storleksordning som den 1623/

24 förklaras alltså av att införseln från omlandet av andra varor ökat kraftigt.

1642 och 1643 exporterades mer metaller än några av de andra åren.

Detta, i kombination med att också andra varor ökat i volym, resulterar i de

höga staplarna dessa är. Vi undviker här medvetet och för enkelhetens skull

att också dra in tjäran och becket i resonemanget. Dessa varors svängningar

var i jämförelse med metallernas av långt mindre betydelse för de totala

införda värdena. Den till Stockholm införda tjäran 1624 motsvarade endast

2% av de införda metallernas värde 1622. Motsvarande siffra för åren

1639—43, då tjärhandeln expanderat kraftigt, var i genomsnitt 4%. 1 båda

exemplen är becken inräknad, förvandlad till tjära. Också i förhållande till

införseln av konsumtionsvaror spelade tjäran totalt sett en underordnad roll.
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Man kan utveckla resonemanget om fluktuationerna i metallhandeln ge
nom att se på hur varuvärdena fördelar sig på de olika tullstationerna. Det
kan då vara lämpligt att fördela uppgifterna pa tre cirkeldiagram ett för
1623/24. och ett vardera för ett genomsnitt av aren 1639—40 och 1642—43.
För metallerna innebär det alltså att de tidigaste och senaste nedslagen var
bra ar, det mellersta ett dåligt.
1623/24 passerade ungefär 4/5 av den värdemässiga införseln genom lång
holmstullen. Den betydande andelen hänger alltså samman med att 1622 års
höga metallexportsiffror ligger till grund för beräkningarna. Samma år passe
rade endast 15 % av införseln genom Blockhusudden. Landtullarnas införsel
är i detta sammanhang närmast försumbara. eftersom man på goda grunder
kan anta att varken tjära, metaller eller några andra exportvaror av betydelse
passerade dem. Figurerna visar också i vilken hög utsträckning sjötranspor
ter gavs företräde framför landtransporter när det gällde varutransporter till
Stockholm.

1639—40 är skillnaden mellan de båda viktigaste tullstationerna betydligt
mindre: 40 % för Blockhusudden och 49 % för Långholmen av den totala
införseln. De mindre kvantiteterna exporterade metaller slår tydligt igenom.

Under de båda rekordåren för metaller (av de här diskuterade) 1642—43
ökar långholmtullens andel avsevärt jämfört med föregående nedslag. Det är
dock värt att notera att Blockhusudden trots detta ligger på en andel som är
1/4 högre än under det likaledes goda metallåret 1623/24. Den sjöväga inför
seln österifrån verkar alltså ha ökat betydligt i omfattning. På vilket sätt detta
skett ska snart undersökas.

Om man ställer summorna av de från omlandet införda varuvärdena mot
tolagslängdernas uppgifter om värdet av exporten, framgår att exportvärde
na under åren 1639—43 håller sig inom det tämligen smala spannet 69—75 %,
vilket skulle betyda att den värdemässiga relationen under denna tid mellan
de varor som konsumerades i staden och de varor som exporterades var
ungefär 1:3.

Motsvarande räkneoperation för det tidiga 1620-talet låter sig svårligen
göra, eftersom uppgifterna där har plockats från lite för många år och käll
material för att det skulle vara meningsfullt.

Av landtullarna var genomgående S:ta Klara på Norrmalm av störst bety
delse, trots att den sällan eller aldrig kom upp till mer än 1/10 av det till
Stockholm införda godsets värde. Av minst betydelse var Ladugårdsgrinden,
som normalt endast inbringade några få hundra daler under en säsong. De
båda tullstationerna söder om staden, Kapeliporten och Åkermyran, svarade
sällan för mer än 2—3 % tillsammans av de totala införda varuvärdena.
Varuströmmarnas huvudådror löpte på vattnet, förbi Blockhusudden i öster
och förbi Långholmen i väster.
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Tillförseln av konsumtionsvaror

1 det föregående har vi sett vilken stor betydelse metallerna hade för den

värdemässiga variationen av varutillförseln. År då metallexporten var bety

dande fick de övriga tullstationerna dela på endast 20—30% av det totala

värdet av importen från omlandet, medan resterande andel passerade Lång

holme n.
Vi ska härnäst närmare undersöka hur tillförseln av konsumtionsvaror från

omlandet såg ut. Av det föregående framgick att dessa varor nästintill för

svinner om de redovisas tillsammans med exportvarorna. Vad som därför

först måste göras är att rensa uppbördssummorna från de summor som verk

ligen erlagts i tull för metaller och tjära vid Långholmen respektive Block

husudden. Dessa summor minskas sedan schablonmässigt med 10 % för att

på så sätt åtminstone markera en viss ambition att fånga upp sådana varor

som tillsammans med tjära, beck och exportmetalLer slutade i lastrummen

hos de främmande köpmännen. Genom landtullarna antas det för enkelhe

tens skull inte ha inkommit några exportvaror alls.

Den största skillnaden i figur 58, jämförd med den tidigare som redovisade

den totala värdemässiga införseln, är att skillnaden mellan 1623/24 och

1639—40 vuxit avsevärt när exportprodukterna rensats bort. Under det goda

— och delvis konstruerade — metallåret 1623/24 svarade konsumtionsvarorna

för endast 22 % av den totala tillförseln. Under de båda svaga åren för

metallexporten 1639 och 1640, var konsumtionsvarornas andel så hög som 67

respektive 60%. Slutligen visar de båda åren 1642 och 1643, då metallexpor

ten var betydande, att tillförseln av konsumtionsvaror vuxit kraftigt jämfört

med nedslaget i det tidiga 1620-talet; deras andel låg dessa båda år på 38

respektive 33 % av det avsevärt högre totalvärdet.

Med exportvarorna bortrensade förändras den värdemässiga fördelningen

Figur 58: Det beräknade värdet av införseln av konsumtionsvaror till Stock

holm genom lilla tullens olika stationer 1623 —1643 i daler.

Källor: Se figur 54.
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Figur 59, 60 och 61: Det beräknade värdet av införseln av konsumtionsvaror
till Stockholm fördelade på lilla tullens olika stationer 1 623/24, 1639—40 och
1642 —43 i daler.
Källor: Se figur 54.

över lilla tullens stationer i staden betydligt. För att bättre kunna jämföra
med den totala införseln behåller vi den gamla indelningen 1623/24, 1639—40
och 1642—43.

Det mest slående är Blockhusuddens stora dominans vad gäller införsel av
konsumtionsvaror. Inte under något år hamnar denna tullstations andel un
der hälften. Det andra värt att notera är den ostliga införseins stabilitet som
den visar sig i de bearbetade uppbördssummorna; andelen håller sig mellan
53 % (1640) och 65 % (1642). Långholmstullens betydelse var betydligt blyg
sammare när metallerna räknats bort. Däremot visar landtullarna att deras
roll långt ifrån var obetydlig när det gällde att förse staden med konsumtions
varor. Deras sammanlagda andel av tillförseln utgör mellan 1/4 och 1/5, med
St:a Klara som viktigaste tuilport.
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Den betydande skillnaden i långholmstullens värdeandelar 1639—40 och

1642—43 hittar man förklaringen till i tolagens utförsellängder från dessa år.

Det är utan tvivel de varierande skörderesultaten som slår igenom på lilla

tullens uppgifter. 1639—40. då långholmstullens andel av de införda konsum

tionsvarorna var 30 %, svarade spannmålsexporten från Stockholm värde

mässigt för ca 15 % av den totala. 1642—43, då stationens andel bara var

14 %, utgjorde spannmålsexporten endast ca 3 % av stadens totala.

Slutligen något om den vanskliga frågan om hur stor ökningen av tillförseln

av konsumtionsvaror var under den 20-årsperiod vi har uppgifter ifrån. Det

är svårt att överhuvudtaget dra några slutsatser för det tidiga 1620-talet med

tanke på att vi endast förfogar över ett nedslag där. Längden från Blockhus

udden 1626 antyder dock att uppbörden två år senare hade låg på ungefär

samma nivå som 1624. 1626 uppges att leveranserna av uppbördmedel under

perioden 23 augusti till 20 december, dvs seglationssäsongens tyngdpunkt,

belöpte på 5 487 daler.7 Denna summa får sägas överensstämma ganska bra

med de 7 055 daler som var hela årets uppbörd vid samma station 1624.

Om 1623/24 inte i någon större utsträckning avvek från de intilliggande

åren vad gäller införseln av konsumtionsvaror till staden, kan det antas att

importen av konsumtionsvaror från omlandet under de två decennierna efter

1620 ökade värdemässigt 2—3 gånger. Slusstängningen 1642 spelade i detta

sammanhang en mindre roll, eftersom lilla tullen erlades både före och efter

denna händelse av de skärkarlar som tidigare farit upp i Mälaren.

Ökningen kan förefalla märkligt stor, men man ska då betänka att Stock

holms befolkning ökade mycket kraftigt under perioden, och att inflyttning

en av adeln med deras stora hushåll och tillkomsten av en rad nya administra

tiva enheter bidrog till en ökad press på leveranserna av konsumtionsvaror

till staden.
Var då en ökning av denna storleksordning möjlig? Ja, det var den, och

hur det gick till har varit det genomgående temat i den föregående undersök

ningen av de olika handelsområdenas förhållande till huvudstaden. Säkerli

gen betydde det faktum att Stockholm utgjorde en växande marknad en

lockelse i sig för allmogen i stadens omland. Men det skulle vara mycket svårt

att i detta sammanhang räkna bort kronans aktiva gynnande av Stockholm.

Vi har sett hur Stockholm utnämnts till mellanhand i handelssammanhang

där det inte behövdes några mellanhänder; hur städers utrikeshandel förbju

dits och huvudstaden utpekats som alternativ; hur direktkontakt mellan å

ena sidan uppstadsborgare och allmoge och å den andra utländska köpmän

förbjöds; hur marknader, som enligt stapelstadssystemets princip borde varit

fredade från stockholmsköpmän, öppnades för dessa. Endast en övertro på

marknadskrafternas allenarådande betydelse, och en tro på att statliga in

grepp i äldre tiders näringsliv per definition var betydelselösa, kan avfärda

den under 1600-talets första hälft förda handelspolitiken som fruktlös. För de

städer som befann sig under Stockholm i stapelstadssystemet fick den allvar
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liga konsekvenser: för huvudstaden var politiken avgjort fördelaktig. Att det
sedan kan — och i slutkapitlet kommer att — diskuteras huruvida de befintli
ga resurserna utnyttjades optimalt genom den förda politiken, är en annan
sak.

Varutillförselns säsongsvariation

Vi ska avsluta undersökningen om regionalhandeln med en blick på ett tidi
gare ofta återkommande tema, nämligen varutillförselns säsongsvariation.
Denna gång kommer dock undersökningen att flyttas upp från att ha gällt
enskilda orters säsongsvariation vid deras besök i Stockholm, till att gälla
hela den i lilla tullen registrerade varutillförseln under ett år.

Att en sådan undersökning överhuvudtaget är möjlig beror på att det från
ett r, 1643, finns redovisat i slottshuvudboken hur mycket uppbörd som föll
vid de olika tullstationerna månad för månad.8

När det gäller det besökande tonnagets fördelning under året behöver vi
inte frukta att användandet av ett enda år leder till missvisande resultat p g a
bristande representativitet. Få företeelser uppvisar en sådan stabilitet som
handelsbesökens variation under den isfria tiden av året. De givna ramarna
utgjordes av klimatets variationer, skörderesultat och hur fisket hade utfallit.
Om 1643 vet man genom tolagslängdernas upplysningar att det var ett svagt
skördeår — i alla fall var spannmålsexporten nästan obefintlig — men ett bra
år för metallexporten.

Det mått som kommer att användas vid redovisningen av säsongsvariatio
nen är antal daler betalad tull per månad. Anledningen till att tulluppbörden
inte kommer att räknas om till varuvärden är svårigheten att räkna om de
lägre satta tullsatserna på de viktigaste exportvarorna fördelade på olika
månader. Även om vi känner till ungefär hur mycket av en vara som kom in
till Stockholm under 1643, så vet vi inte tillräckligt exakt när den kom in. Vi
får istället försöka dra nytta av de kunskaper om handeln som gjorts tidigare i
undersökningen för att väga in detta i resonemangen.

Låt oss först se på hur den totala uppbörden från samtliga stationer förde
lade sig månadsvis 1643.

De avsevärt mycket större staplarna under månaderna maj, juni, juli, sep
tember och oktober, visar i hur hög grad transporter på öppet vatten före
drogs framför andra former. Svackan i augusti torde motsvara den period på
året då skördearbetet hemma på gårdarna tog all tid i anspråk. Landstatio
nerna svarade månaderna november-april för 23 % av den totala årsuppbör
den. Vi bör då hålla i minnet att denna andel i själva verket är avsevärt
mindre räknad i varuvärde, eftersom man på goda grunder kan anta att de i
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Figur 62: Den totala månads visa fördelningen 1643 av uppbörden vid lilla
tullens olika stationer i Stockholm i antal daler.
Källa: GI:9, Slottshuvudboken 1643, SSSA.

längderna kraftigt underrepresenterade exportvarorna i mycket liten ut

sträckning kom in under vintermånaderna.
Samtidigt bör man framhålla landtullarnas betydelse för stadens försörj

ning av konsumtionsvaror — till största del lär det ha rört sig om Livsmedel.

Om vi med hjälp av de beräkningar som gjorts tidigare räknar bort de sum
mor som utgjorde tullavgifter för exportvaror, finner vi att landtullarnas

andel av de införda konsumtionsvaror var 27 % 1643.
Vid en fördelning på sjö- respektive landstationer (figurerna 63 och 64)

framgår dock landtransporternas underordnade betydelse tydligt. När sjötra
fiken kom i gång under maj, avlöste den vinterns landväga transporter, som

minskade mycket påtagligt; under månaderna maj-juli uppbars endast knap

pa 250 daler vid landtullarna — Åkermyran var då stängd.

När vi jämför de båda kurvorna för sjöstationerna vid Långholmen och

Blockhusudden, måste vi än en gång erinra oss att exportvarorna är kraftigt

underrepresenterade. Tjära och beck spelar därvidlag en underordnad roll;

till totalt uppburna drygt 18 000 daler vid Blockhusudden skulle, enligt de

kvantiteter som anges i tolagslängderna, ytterligare dryga 1 200 daler läggas

för att kompensera mellanskillnaden till den tull som skulle ha uppburits om

tullen på tjära varit 1/32 av värdet. När det gäller metallerna blir dock förhål

landena annorlunda. Till de ca 6 700 dalerna som bars upp vid Långholmen

skulle, efter samma beräkningsmall. ytterligare nära 53 000 daler adderas.

När dessa senare summor jämförs med varandra bör det framhållas att den

låga tullen vid Långholmen knappast var att betrakta som välgörenhet frän

kronans sida, utan snarare som en extratull utöver den som i stora sjötullen

belastade metallerna när de senare exporterades.

Men även om metallerna bara belastades med ca 1/10 av den tullsats som
fick erläggas för andra varor, är detta ändå tillräckligt för att mönstret av en
kapitalintensiv handel visar sig i Långholmens frekvenskurva jämförd med

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juj Aug Sep Okt Nov Dec
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Figur 63 och 64: Den totala månadsvisa fördelningen 1643 av uppbörden vid
lilla tullens sjö- respektive landstationer i Stockholm i antal daler.
Källa: GI.9, slottshuvudboken 1643, SSSA.

Blockhusuddens. Metallernas andel i uppbörden vid Långholmen har dock
inte räckt till för att skjuta vårens andel av varuleveranserna förbi höstens,
medan det däremot med full tydlighet framgår att sommaren inte på långa
vägar kännetecknades av den avmattning som 1643 inföll under augusti vid
Blockhusudden.

daler s m

Jul Aug Sep Okt Nov Dec

• S:ta Klara
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KAPITEL 10

Sammanfattning

Undersökningen av regionalhandeln har genomförts främst med stöd av de

bevarade längderna och räkenskaperna efter slottstullen, lilla tullen och

hamnpenningen i Stockholms hamn. Ingen av dessa materialgrupper förmår

ensam ge en sammanhängande bild av regionalhandeins utveckling under

den undersökta perioden. Förutom den sedvanliga övergripande källkritiska

utvärderingen av de olika materialgrupperna har materialet krävt att särskil

da bedömningar gjorts från fall till fall, beroende på vilket geografiskt områ

de som har undersökts och/eller vilken tid som varit aktuell. Det har alltså

inte varit möjligt att ur detta material upprätta några enhetliga statistiska

serier som täcker några längre perioder eller större geografiska områden.

Huvudstadens omland har i denna undersökning delats upp i sex handels-

områden. Av dessa uppvisar två, det södra och det östra, måttliga eller svaga

handelsförbindelser med Stockholm. Från dem förekom med få undantag

endast besök från områdenas städer, medan allmogen där besökte mer när

liggande städer än Stockholm.
De västra, bottniska och inre handelsområdena var starkare knutna till

staden. Det har också kunnat konstateras att seglationen från dem på huvud

staden ökade och/eller genomgick en strukturomvandling under 1600-talets

första hälft. Så bör det besökande tonnaget från det västra handelsområdets

städer ha varit ungefär fyra gånger så stort mot seklets mitt som vid dess

början, medan lasternas värde hade stigit än mer. Stadens kraftigt ökande

metallexport under 1600-talets första hälft skedde genom varor i första hand

skeppade från det västra handelsområdets mälarstäder. Som en ny deltagare

i denna frakttrafik har Torshälla identifierats. Utanför det västra handelsom

rådet tillkom under perioden Öregrund som metalleverantör, och i viss mån

kanske också Gävle, även om den viktigaste varan i denna stads handelsutby

te med Stockholm verkar ha varit spannmål. Både Öregrund och Gävle har

placerats i det bottniska handelsområdet.
Med det inre handelsområdet har här avsetts det område som låg i stadens

närhet på så sätt att regelbunden och återkommande allmogeseglation var
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möjlig efter de naturgivna ramarna och efter gällande handelslagstiftning.
Allmogen i det inre handelsområdet var således inte hindrad av någon annan
stads privilegier att själv föra sina och andras varor till Stockholm. Att denna
definition har medfört att det inre handelsområdet sträcker sig i en ellipsform
ut mot öster, över och förbi Åland och in över Egentliga Finlands kustland,
förklaras av de transportekonomiska realiteterna, där vattentransporter var
betydligt billigare än landtransporter. och av att det öster om Stockholm i
detta område inte existerade några städer av betydelse utöver Åbo. Att det
inre handelsområdet inte har kunnat utsträckas längre i väster än vad som
varit fallet, förklaras av att det i Mälardalen fanns ett flertal städer och
återkommande marknader, där det västra handelsområdets allmoge kunde
handla med stockholmsborgare utan att själva behöva företa resan in till
huvudstaden.

När det gäller den kvantitativa utvecklingen av handelsutbytet med det
inre handelsområdet, så har det konstaterats att källäget inte tillåter en kvan
tifiering av de närmaste områdenas seglation. Denna kan i stort sett endast
urskiljas i två källor: lilla tullen vid Blockhusudden 1624 (och i begränsad
omfattning också vid långholmstullen 1623) och längden efter lilla båttullen
under vintern 1609—10. Att dessa områden i övrigt har undandragit sig en
bedömning hänger samman med avgiftsfriheter i hamnen och i slottstullen.
Det har dock gjorts troligt att det närmaste områdena fungerade som upp
köpsplats för de breda lagren stockholmare, som med antagligen mycket små
båtar gjorde sina husbehovsuppköp där.

Ett försök till kvantifiering av handeln på de två mycket viktiga landskapen
Åland och Egentliga Finland har dock gjorts. Åland mer än fördubblade sina
handelsbesök i staden, och Egentliga Finland ökade sina med ungefär hälf
ten, i båda fallen räknat på antal anländande farkoster. Förklaringen till
detta har här setts som mer beroende på tvångsåtgärder från kronan —

förbudet att gå upp i Mälaren genom Söderström — än som uttryck för
stockholmsmarknadens växande attraktionskraft.

För Åland har också ett försök gjorts att undersöka stockholmsmarkna
dens betydelse för landskapets ekonomi. Det har då kunnat konstateras att
ungefär vart femtonde till tjugonde djur av den åländska boskapsstocken
årligen transporterades till Stockholm. Ungefär var fjärde tunna konsumerad
spannmål kom från Mälardalens spannmålsproducerande områden. Totalt
sett sände varje åländskt hemman i genomsnitt tre laster mot mälarmynning
en under 1600-talets andra kvartsekel. Efter 1642 och slusstängningen stan
nade dessa laster i Stockholm innan de eventuellt vidarebefordrades in i
landet.

Det bottniska handelsområdets traditionellt sett två viktigaste landskap,
Väster- och Österhotten, genomgick stora förändringar på handelns område
under 1600-talets första hälft. 1 båda landskapen hade sedan gammalt en väl
utvecklad allmogeseglation på huvudstaden existerat. Under perioden sugs
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denna upp av en seglation utgående fran de manga nygrundade städerna

efter Bottenvikens kust. Denna utveckling fick till följd att allmogens mindre

farkoster ersattes av allt större men färre skutor från städerna. Stockholms-

materialet motsäger till stor del bilden av de nordliga städernas grundande

som ett misslyckande från kronans sida. Trots påvisbara initiala svårigheter

för de unga städerna att klara sina uppgifter som mellanhänder mellan land

skapens allmoge och det utrikeshandlande borgerskapet i Stockholm, visar

källmaterialet en snabb och dynamisk utveckling på handelns område. Men,

och det är viktigt att påpeka, denna utveckling hade sina av handelslagstift

ningen inbyggda gränser. Expansionen var bunden till den begränsade inri

kes marknaden. Detta faktum slog också mer eller mindre hårt mot de städer

som redan existerade vid 1600-talets ingång och i varierande utsträckning

baserade sin handelsekonomi på utrikeshandel.

Då det gäller Satakunta har det kunnat konstateras att landskapet ingalun

da var så löst knutet till huvudstaden som tidigare forskning velat göra gällan

de för 1500-talet. Dessa slutsatser har sannolikt dragits under inverkan av det

besvärliga källäget. Volymen på Satakuntas handelsutbyte med Stockholm

låg gott och väl i paritet med Västerbottens. Sannolikt hade också detta

handelsutbyte rötter sedan längre tid tillbaka än 1600-talet.

Det sjätte handelsområde som har behandlats, det baltiska, har varit svårt

att undersöka inom ramen för en uppdelning på regional- och utrikeshandel.

Området bedrev enligt källmaterialet båda formerna av handel enligt det

synsätt som anlagts i denna undersökning, och mycket talar för att så också

var fallet i praktiken. Det har ändå ansetts lämpligt att behandla handelsom

rådet under en och samma rubrik.

1 det material som normalt och i första hand registrerade farkoster i regio

nalhandel, kunde det konstateras att Reval hade större delen av huvudsta

dens handelsutbyte med Baltikum. På induktiv väg har det kunnat fastslås att

varutillförseln från Reval huvudsakligen bestod av spannmål. Hur långt till

baka i tiden som en handel av den omfattning som hamnpenninglängderna

vittnar om existerat är svårt att avgöra. 1 lilla tullen 1624 förekom endast tre

farkoster från Reval, vilket man med tanke på den tillkrånglade källsituatio

nen nog inte ska dra för stora slutsatser av. Det finns dock indikationer som

tyder på att Stockholm först på 1640-talet blev intressant för det baltiska

området som ett alternativ till de nordtyska hamnarna. 1 så fall innebar den

omfattande trafiken från Reval i Stockholms hamn på 1640-talet en ny före

teelse i huvudstadens näringsliv.

Enligt materialet efter stora sjötullen fram till 1622, och tolagslängderna

på 1640-talet, undergick handelsutbytet mellan Baltikum och Stockholm en

våldsam utveckling, som to m översteg den totala utrikeshandelsvolymens

relativa ökning. Ser man närmare på källmateriaLet visar det sig dock att

denna ökning till större delen berodde på att Riga nu börjat handla på

Stockholm i en omfattning som inte hade varit politiskt möjlig fram till den
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svenska erövringen av staden 1621. De viktigaste varorna i detta handelsut
byte var huvudsakligen de typiskt ryska varorna hampa, lm. lärft och skinn-
varor, medan returlasterna till övervägande del bestod av järn och koppar.
Regelbunden tillförsel av spannmål förekom från Reval, medan sådan frän
områdets övriga städer endast verkar ha varit aktuell under särskilda förhal
landen, som vid proviantering av krigsmakten inför krigsföretag.

Pa grundval av räkenskaper från lilla tullens olika uppbördsstationer har
relationen mellan konsumtionsvaror och exportvaror i tillförseln från omlan
det värdemässigt kunnat fastställas till ungefär 1:3 för tiden kring 1640-talets
början. Som ett mått på den växande stadens allt större krav på ökande
tillförsel av konsumtionsvaror, har det med grova siffror kunnat fastställas att
denna varutillförsel under de två decennierna efter 1620 ökade 2—3 gånger.

Den under 1600-talets första hälft kraftigt ökande tillförseln av såväl ex
port- som konsumtionsvaror till Stockholm kan möjligen ses som ett omlan
dets naturliga svar på en allt attraktivare marknad i den ekonomiskt och
befolkningsmässigt växande staden. Men åtskilligt utpekar kronans tvångsat
gärder och påbud inom rikets handelsnäring som kraftigt bidragande orsak:

• Fråntagandet av mälarstädernas aktiva seglationsrätt, vilket gjorde dessa
städers borgare utlämnade till Stockholms köpmän vid utrikeshandel.

• Rättigheten för stockholmsborgarna att besöka uppstädernas marknader,
utan att lika långtgående rättigheter gavs uppstadsborgarna i Stockholm.

• Fråntagandet av stapelrättigheterna från städerna efter Bottenvikens kust,
vilket tvingade dessa att lägga om utrikeshandeln till handel med Stock
holm.

• Förbudet för skärgårdsbefolkningen att segla upp i Mälaren för att byta till
sig spannmål, vilket i praktiken kom att innebära att Stockholms köpmän
uppnådde ännu en betydande mellanhandsposition.

1 frågeställningen i inledningskapitlet frågades det hur Stockholms omland
reagerade på stadens ökade behov av tillförsel av varor för konsumtion och
export. Svaret på den frågan kan helt kort bli att varutillförseln ökade, ofta
efter nya banor, från nygrundade städer och på allt större skutor. Men ök
ningen var inte ett resultat av de fria marknadskrafternas spel. Södertäljebor
garna valde inte att upphöra med sin utrikeshandel för att man plötsligt hade
insett att Stockholm nog klarade den saken bättre. Landsköpmännen i de
båda bottnarna valde inte att flytta ihop i städer för att därifrån koncentrera
sig på att mer eller mindre uteslutande förse huvudstaden med varor. Skär
karlarna valde inte att stanna i Stockholm istället för att segla in i Mälaren
med sin fisk, lika lite som mälarstädernas borgare valde att låta huvudstadens
köpmän sköta om deras export av de metaller som de sida vid sida med
stockholmsborgarna hade köpt upp i Bergslagen.
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KAPITEL 1

Inledning

För tiden kring 1640-talets början kunde lilla tullens räkenskaper efter vissa

bearbetningar visa att den ungefärliga relationen mellan de varor som konsu

merades i staden och de som vidaretransporterades var ungefär 1:3. Hittills

har undersökningen kretsat kring hur varor för såväl konsumtion som export

nådde staden från omlandet. 1 det följande ska intresset riktas mot de tre

fjärdedelar som skeppades till utlandet. Eller för att anknyta till avhandling-

ens titel: efter att ha avverkat färden från Torneå till Stockholm, är det dags

att bege sig mot Amsterdam.

Begränsningar, urvalsmetod och uppläggning

Det är åtskilliga egenskaper som skiljer arkivmaterialet som utrikeshandeln

efterlämnat från motsvarande material rörande regionalhandeln. Ett drag

har de dock gemensamt när man som forskare konfronteras med material-

grupperna: de är båda mycket omfattande.

Låt oss börja vid stora sjötuLlen. Från seklets början fram tom 1622 finns

16 årgångars tullängder över såväl export som import bevarade. Av dessa har

åtta bearbetats: 1600, 1603, 1607 (endast införsellängden bevarad), 1610,

1613, 1616, 1619 och 1622. På så sätt har en hygglig spridning över den tidiga

perioden uppnåtts, med undantag för exporten under åren 1603—1610. Det

som hindrar genomgång av fler årgångar är främst förhållandet att materialet

måste bearbetas på ett ganska tidskrävande sätt för att kunna jämföras och

kopplas ihop med materialet från tolagen. Detta låter sig nämligen inte göras

hur som helst eftersom de båda materialgrupperna är tillkomna under olika

förutsättningar. Detta problem har redan mött i samband med undersökning

en av exporttullarnas utveckling; exporttullängderna anger endast varukvan

titeter, aldrig varuvärden. Detta för med sig att enskilda varugrupper — men

inte alla — låter sig jämföras med varandra under halvseklet. Dit hör tex
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metallerna. som oftast angavs i antal skeppund. och tjära. beck och spannmål
som registerades i tunnor eller läster.

Värre blir det när den samlade exporten ska bedömas. Tolagen utgick ju
som en andel av det uppskattade marknadsvärdet av de varor som förtulla
des, varför varuvärdena alltid finns angivna. Teoretiskt sett vore det möjligt
att få fram prisuppgifter för den tidigare periodens export ur andra arkivse
ner, främst då Varuhus och handling. Mycket talar dock emot ett sådant
förfaringssätt. För det första skulle en prisserie uppbyggd på ett sådant sätt i
praktiken komma att innehålla många luckor, eftersom knappast något ma
terial kan erbjuda ett tillräckligt jämnt prisunderlag. För det andra bygger
tolagens priser på markegångstaxor, inte på de dagsaktuella priserna. Om en
varas pris var i stigande eller sjunkande under en säsong, justerades marke
gångstaxan i regel bara en enda gång. (Detta hände t ex tjära 1643 och 1644,
svavel 1641 och stångjärn 1646.) Markegångsprisernas större trögrörlighet
försvårar alltså en jämförelse med de snabbare fluktuerande, faktiska mark
nadspriserna.

Den metod som här kommer att användas innebär att konstruerade priser
sätts de olika exportvarorna. Dessa priser kommer i undersökningen att
kallas 1636—50 års medeiprisnivå. Denna består av medelvärden av de i
tolagslängderna angivna priserna under dessa år. Genom att värdera alla
exportvaror under perioden 1600—50 efter samma “prislista” ges möjligheter
till någorlunda rättvisande jämförelser över tid. Det ska framhållas att de
värden som erhålls egentligen inte motsvarar varornas pris, utan snarare är
att betrakta som varuekvivalenter (ve), vilket också kommer att vara det
namn som kommer att användas. En förändring av ve över tid kommer alltså
i första hand att motsvara en förändrad varuvolym, inte varuvärden.

Något ytterligare ska sägas om varuekvivalentens förhållande till sin kusin
daler silvermyntet, om inte annat så för att försöka skänka lite mer liv åt
denna kanske lite abstrakta räkneenhet. Även om ve speglar varuvolymens
förändring mer än de absoluta värdena, finns naturligtvis också en koppling
till de senare. Hur denna relation ser ut beror på de olika årens förhållande
till 1636—50 års medeiprisnivå. För tiden 1636—50 varierar ve mellan 75 och
118% av de absoluta värdena. Dessa kast motsvarar alltså prisförändringar
na under perioden, vägda mot exportens olika sammansättning från år till år.

För den tidigare perioden är det betydligt svårare att fastställa relationen
mer exakt. Om man grovt ser på de viktigare varorna i 1615 års markegångs
taxa.9 och jämför dessa med medelprisnivån 1636—50, finner man emellertid
att stångjärnet och råkopparen fallit i pris från 10 respektive 67 daler per
skeppund 1615 till 9.2 respektive 65,8 1636—50. För tjära sjönk markegångs
värderingen per läst från 25 daler till 20,6 under samma period. För spannmål
och smör märks dock en viss ökning, från 2 respektive 18 daler per tunna till
2,6 respektive 20,4.

Under större delen av halvseklet föll sannolikt alltså priserna på några av
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de viktigare exportvarorna. även om vissa uppgifter tyder på en positivare

prisutveckling på dessa under seklets tva första artionden. särskilt vad gäller

koppar under 00-talet.1
Ett närmare exempel på hur varuekvivalenten fungerar kan stangjärnet få

utgöra. Enligt 1615 års markegångstaxa värderades denna vara till 10 dalen

skeppund. 1636 var motsvarande värdering enligt tolagslängden 7.5 daler.

1642 12 daler och 1650 7 daler/skeppund. Genomsnittspriset för stångjärn

under perioden 1636— 1650 var 9,2 daler/skeppund. Detta värde används

sedan i undersökningen så, att varje undersökt år under halvseklet får sitt

järn åsatt 9,2 varuekvivalenter per skeppund exporterat stångjärn. Motsva

rande operation görs också med några få undantag för övriga varor i expor

ten.
Den prisserie som upprättats innehåller luckor för åtskilliga av de mindre

ofta förekommande varorna, och för de varor som förekom i 1610-talets

export men var mindre vanliga på 1640-talet. Värdena för dessa bygger på

det fåtal nedslag då de i förekommande fall finns upptagna, annars på upp

skattade värden. Vidare har den lilla gruppen slöjdprodukter fått behålla

sina nominella värden under den tidiga perioden, då den i regel angetts i

daler silvermynt i längderna. Dessa osäkra varor utgör dock endast en obe

tydlighet av den totala exporten, varför de knappast stör helhetsbilden. För

de stora exportvarugrupperna järn, koppar, tjära och beck har det inte varit

några problem att fastställa medelprisnivån.
Metodens baksida är att direkta jämförelser med importsiffrorna försvå

ras. Även om undersökningen i första hand är inriktad på de utåtgående

varuströmmarna, kommer även importen att undersökas som stöd till de

många gånger svårtolkade exportsiffrorna.
Verifikationerna till tolagsräkenskaperna, dvs specifikationerna över de

in- och utgående skeppens laster, eller vad som i denna undersökning oftast

benämns tolagslängderna, utgör ett väldigt material. Uppskattningsvis om

fattar det 8000—10000 foliosidor med lastspecifikationer under 1630- och 40-

talen. De samtida sammanställningarna i detta material gäller aldrig det som

i första hand är av intresse här, fördelningen mellan mottagar- och avgångs

hamnar och olika varor, utan uteslutande vilka handelsmän som handlat med

vilka varor för hur mycket. Detta är beklagligt men lättförståeligt; statistik

rörande handelspolitiken var statsmaktens ansvar och av mindre intresse för

stadens magistrat. Vad som däremot var intressant för de styrande i staden

var att ha noga uppsikt på borgarnas och de främmandes handelsverksamhet.

Dels ville man naturligtvis kunna kontrollera att stadens viktigaste inkomst

källa, tolagen, betalades korrekt av alla, men man ville också ha tillgång till

ett tillförlitligt underlag för att bedöma borgerskapets handelsomsättning och

därmed skatteförmåga.
Det totala värdet av den i tolagslängderna registrerade importen och ex

porten erbjuder inga större bekymmer. Den samlade uppbörden finns alltid
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summerad, och eftersom uppbörden, med undantag för ved, utgick med en
fast andel av varuvärden är det lätt att räkna fram den tolagspliktiga utrikes
handeln. För importen är det också fr o m 1643 lätt att få fram fördelningen i
värde på de olika avgångshamnarna, eftersom man från detta år tillämpar ett
nytt redovisningssystem, där det för varje skepp anges hur mycket tolag som
erläggs. Före 1643 är summeringarna betydligt mer planlösa.

För importen 1636—42 och exporten 1636—50 kvarstår dock problemet att
hitta en metod som kan ge åtminstone ungefärliga uppgifter om utrikeshan
delns fördelning på de olika hamnarna i Europa. Att gå igenom hela materia
let är naturligtvis uteslutet.

Jag har valt att excerpera 1/6 av exportlängdernas uppgifter, fördelade på
varor och mottagarhamnar under åren 1636—1650, och 1/10 av tolagsuppbör
den, alltså inte varorna, för importen under åren 1636— 1642. Dessa andelar
har lyfts ut med jämna intervall ur volymerna. Denna stickprovsmetod ger av
naturliga skäl inga exaktare uppgifter, och den skulle kanske inte ens vara
användbar om inga andra materialgrupper fanns att tillgå som komplement.
De på så vis framtagna uppgifterna får betraktas med stor försiktighet och i
ljuset av de mer tillförlitliga uppgifterna i den samtida handelsstatistiken och
ur tolagslängdernas mer fullständiga importsiffror. Uppgifterna kommer hel
ler inte annat än undantagsvis att redovisas för enstaka år, utan i form av
medelvärden av tre år eller fler. Detta för att i någon mån utjämna tvära kast
orsakade av urvalsmetoden.

Syftet med metoden att på detta sätt endast gå igenom en del av materialet
är detsamma som vid genomgångarna av källmaterialet rörande regionalhan
deln, nämligen att möjliggöra användandet av mycket stora materialgrupper.
Ett alternativ hade varit att endast bearbeta ett fåtal volymer mer fullstän
digt. Men om man tänker på vad som sagts om de källkritiska aspekterna på
materialet, förefaller ett sådant förfaringssätt mindre meningsfullt. Om läng
derna så genomgicks med tre decimalers noggrannhet, skulle det inte spegla
den faktiska utrikeshandeln ändå, eftersom de fördes med andra syften än de
handelsstatistiska.

Den samtida statistiken

Från och med det årtionde då man från statsmaktens sida började intressera
sig för att reformera det problemtyngda tullväsendet, 1630-talet, föreligger
ett stort antal “extrakt”, dvs utdrag och sammanställningar, ur det material
ur stora sjötullens arkiv som numera inte är bevarat. Dessa extrakt finns på
ett lättillgängligt sätt publicerade i volymen “Svensk handelsstatistik
1637—1737”. De allmänna problem som sammanhänger med användandet
av material från stora sjötullen har redan tidigare behandlats (kap 11:4).
Därtill ska läggas extraktens natur av att vara just utdrag ur primärmateria
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let. ett urval bestämt av samtidens prioriteringar och intressen.

Inte desto mindre är den samtida handeisstatistiken av stort värde om den

används tillsammans med tolagslängdernas uppgifter. Extrakt som har be

dömts värdefulla för undersökningen föreligger för exporten under åren

1638, 1640—42, 1644—46 och 1650. För undersökningen av importen har

bedömningen gjorts att tolagslängderna lämpar sig bättre.

Heckschers statistik

Ekonomisk-historiska institutet under Eli Heckscher har på grundval av rä

kenskaperna efter stora sjötullen beräknat totalvärdena av Stockholms im

port under åren 1571_1622.2 Det finns ingen anledning att inte använda

dessa siffror över totalimporten. När det gäller importens fördelning på de

olika hamnarna kommer dock de egna materialgenomgångarna att ligga till

grund.
Innan vi ser på utrikeshandeins utveckling, finns det anledning att i korthet

summera varifrån och på vilket sätt de olika uppgifterna i första hand kom

mer att hämtas.

• Exporten
Längderna efter stora sjötullen 1600—1622, angiven i kvantitet för de olika

varugrupperna och i 1636—50 års medeiprisnivå för den totala varuvoly

men.
Den samtida handelsstatistiken för de olika varugrupperna 1638—50.

Tolagslängdernas uppbördsuppgifter omräknade till 1636—50 års medel-

prisnivå för den totala varuvolymen.

• Exportens fördelning på ,nouagarhamnar

Längderna efter stora sjötullen 1600—1622 som ovan för de olika varu

grupperna och den totala varuvolymen.

Ca 1/6 av de utskeppade varorna enligt tolagslängderna 1636—50 om-

räknat till 1636—50 års medelprisnivå.

• Importen
De totala värdena i daler enligt Heckschers bearbetningar av räkenska

perna efter stora sjötullen 1600—1622.

De totala värdena i daler baserade på tolagsupphörden 1636—50.

• Importens fördelning på avgångshamnar

De absoluta värdena i daler enligt längderna efter stora sjötullen

1600—1622.
Ca 1/10 av de inkommande varornas absoluta värden i daler enligt to

lagslängdernas uppbördsuppgifter 1636—42.

De absoluta värdena i daler baserat på den totala tolagsuppbörden av

inkommande varor 1643—50.
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Uppläggning

Utrikeshandeln kommer att angripas pa ett annorlunda sätt än regionalhan
deln. Medan det var enklare att skaffa sig en bild av de olika regionernas
handel med Stockholm än av den totala utvecklingen, förhåller det sig tvärt
om med utrikeshandeln. Ur metodisk synvinkel är det därför fördelaktigare
att först försöka uppnå en helhetsbild av utrikeshandeins utveckling under
perioden, för att därefter ga ned till lägre nivåer.

Dessa lägre nivåer kommer inte, som fallet var med regionalhandeln. att
bestå av geografiska enheter behandlade var för sig. Istället kommer de olika
exportvarorna att bilda den stomme som undersökningen ska vila på. Skälet
till detta är främst skillnaden i de inrikes och de utrikes gående varuström
marnas sammansättning. Medan stadens import från det inrikes omlandet —

inom de givna ramarna — uppvisade stor variation från ort till ort och land
skap till landskap, föreligger inte tillnärmelsevis sådana skillnader när det
gäller stadens export till utlandet. Förenklat kan man säga att det knappast
fanns några utrikesgående fartyg som inte var i Stockholm för att hämta olika
former av järn, koppar och tjära. Vad som skilde var i vilken kvantitet och
hur ofta dessa varor utskeppades till sina destinationsorter. När det gäller
regionalhandeln, behöver man bara se tillbaka till t ex Österbotten, Rosla
gen. Åland och mälarstäderna för att se hur olika dessas respektive export till
staden var.
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KAPITEL 2

Exporten 1600—1650

Ur figur 65 kan vi utläsa att exportens varuvolym ökade kraftigt under perio

den. Genomsnittet för de tre nedslagen 1600—1610 uppgår till drygt 400 000

ve, medan den mer fullständiga serien 1640— 1650 redovisar nära 1,7 miljo

ner ve i årsgenomsnitt, eller en ökning i exporterad varuvolym på dryga fyra

gånger. Det kan här vara befogat att upprepa några av de felkällor som

vidhäftar dessa uppgifter. För tiden fram till 1622 finns det fog för att miss

tänka att smugglingen gör siffrorna lägre än vad de annars skulle ha varit,

medan däremot de avkortade tullfria varorna som regel finns medtagna. För

tiden efter 1636 kan vi räkna med en mindre andel smuggelgods, men i

gengäld finns det avkortade godset i regel inte med. Siffrorna är alltså minh-

2,5 miljoner ve

i 1 1 iiIIiII 11
1600 03 10 13 16 19 22 36 39404142434445464748491650

Figur 65: Den totala exportens utveckling från Stockholm angivet i varuekvi

valenter, ve, 1600—1650.
Källor: LTr vol 367:1, 375:1, 381 :111, 387:1, 392 :2:1, 400:1, 404:4, stora sjötul

lens exportlängder; SkA vol 1636 och 1 639—50, tolagens exportlängder.
Anm: Tolagens uppgifter för åren 1642 —50 har med anledning av avvikande
tullsats på ved skrivits ned på följande sätt: 1642 19 000, 1643 61 000, 1644 43

000, 1645 40000, 164632 000, 1647 47000, 164846000, 164962000 och 1650

64 000 ve. Nedskrivningarna ska betraktas som högst ungefärliga. De bygger

på vedens andel av exporten enligt de gjorda stickproven i tolagslängderna. Se

s. 368för en utförligare diskussion om tullsatsen på ved.
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mivärden för hela perioden. Det vore dumt att påstå att de olika felkä Ilorna
tar ut varandra, men man kan vara tacksam över att de inte drar at olika hall.

Två sprang kan urskiljas för exporten; det ena omkring 1620. da bade 1619
och 1622 överskred en miljon ve. Av de tidigare nedslagen var 1616 det bästa
året för exporten med drygt 600 000 ve. Det andra språnget tycks ha satt in
vid 1640-talets inledning, då exportvolymen ökade från knappa 900 000 ve
1639. eller ungefär samma storleksordning som nedslagen kring 1620, till ca
1,85 miljonerve 1643.

Tidpunkten för den första av dessa båda exportökningar är intressant där
för att den går helt emot de internationella konjunkturerna som vi känner
dem. Åren 1619—22 genomled Europa en djup handeiskris. Jan de Vries
föreslår tom denna tid som vändpunkt in i “1600-talets allmänna kris”.3Det
skulle vara lätt att förklara det av krisen till synes oberörda Stockholm med
att Sverige med sin huvudstad nu hade knutits så starkt till den holländska
ekonomiska motorn, att Sverige kunde klara av krisen därigenom. En sådan
förklaring skulle dock skjuta åtskilligt fel. Det var ännu inte Holland som var
Stockholms viktigaste handelspartner kring 1620, utan de nordtyska handels-
städerna med Läbeck i spetsen. Ser man på importen, kom alltjämt 3/4 av
alla varor från hamnarna i Östersjön — 1619 76 % och 1622 73 % enligt stora
sjötullens räkenskaper. Om man istället ser på exporten, och särskilt på den
vara som under 1610-talet var själva fundamentet för det svensk-holländska
handelsutbytet, kopparen, finns inte heller där några belägg för att de tyska
städerna släppt sitt grepp om stadens exportnäring. 1619 utskeppades drygt
10000 skeppund koppar till Lilbeck, medan det till Holland samma år endast
utgick 1 338 skeppund. Övriga städer delade på lite drygt 400 skeppund. 1622
avgick drygt 8 500 skeppund till Lbeck, medan Holland tog emot 766 skep
pund.4Inte heller 1622 blev det särskilt mycket över till övriga hamnar.

Siffrorna säger i och för sig ingenting om att det inte var holländskt kapital
som styrde kopparen från Stockholm mot Lubeck, men de berättar att det
var Liibeck som var den primära mottagaren av kopparleveranserna.

Stockholms regelvidriga uppträdande mot såväl 1619—22 års handelskris
som hela “1600-talets allmänna kris” förklaras säkerligen bättre av stadens
hårt specialiserade inriktning på export av varor nödvändiga för Europas
rustningsindustrier: koppar och järn för arméerna och tjära och beck för
flottorna. Då det gäller de höga exportsiffrorna för 1619 och 1620 ska det
dock tilläggas att dessa till stor del bestod av koppar som i okänd omfattning
var avsedd att utgöra betalning för Älvshorgs lösen och andra kronans skul
der (se s. 338). Uppsvinget runt det tidiga 1640-talet bygger däremot i större
utsträckning på stångjärnsexporten än på någon annan vara. Stångjärnet ska
snart undersökas närmare, men här ska först den djupa svackan som expor
ten hamnade i 1644 betraktas.

På vintern 1643—44 påbörjades Sveriges anfall mot Danmark.5Den från
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Sveriges sida uppgivna anledningen till att gripa till vapen var Danmarks

uppbärande av tull av de svenska fartyg som passerade genom Öresund.

Detta ansågs fran svenskt hall strida mot de avtal om svensk tullfrihet som

sedan gammalt fanns mellan de båda staterna. Den egentliga anledningen till

kriget var sannolikt Sveriges strävanden att en gång för alla göra sig av med

Danmark som konkurrent om dominansen i Östersjön, och hävda ett svenskt

‘dominium maris Baltici”.
Kriget fick inte den snabba utgång som man från svensk sida hade hoppats

på. Detta beroende på Nederländernas kallsinniga hållning inför utsikten att

få ett alltför mäktigt Sverige i det ekonomiskt viktiga östersjöområdet, men

också på Frankrikes hastiga ingripande som fredsmäklare, och på den danska

flottans styvnackade hållning.
Stockholms tolagsräkenskaper kan till denna bild addera den kraftiga stör

ning av handeln som konflikten orsakade. Den förminskade exporten 1644

äger sin motsvarighet också vad gäller importen (se figur 71). Nedgången

drabbade utrikeshandeln både på export- och importsidan. och både den

väst- och den östbundna handeln, men det var handeln västerut, den som

hade att passera krigsskådeplatserna vid Östersjöns utlopp, som drabbades

hårdast. 1644 gick ca 44 % av exporten och 34 % av importen västerut enligt

tolagslängderna. Med 1644 borträknat är motsvarande siffror i genomsnitt

för perioden 1636—50 62 % för exporten och 55 % för importen. Eftersom

den totala handelsvolymen 1644 var avsevärt lägre än normalt var handeln

västerut betydligt lägre i absoluta tal.

Metallhandeins betydelse

Här närmast ska en grov uppspjälkning av exporten från Stockholm ske.

Först på tur står ett närmare betraktande av metallhandelns betydelse för

den totala exporten och frågan om några förändringar över tid kan iakttas

här.
Export av järn och koppar över Stockholm i större skala finns belagd från

1300-talets senare hälft genom lybska tullräkenskaper.6Vilken betydelse me

tallerna hade i stadens exportnäring under medeltiden är väl oklart, men man

kan konstatera att de vid 1600-talets ingång bildade stommen i huvudstadens

utrikeshandel.

Figur 66 visar att metallernas andel ligger på en mycket hög nivå av den
totala varuvolymen under hela perioden. 1 genomsnitt var metallernas andel

ca 81 % under 1600-talets första hälft. Denna andel är också nästan på deci
malen densamma för perioderna 1600—1622 och 1636—1650 betraktade var
för sig. Innan vi slutligt accepterar dessa siffror ska vi bara erinra oss att vi nu
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Figur 66: De metalliska och ickemetalliska varornas respektive andelar av
Stockholms export 1600—1650 i antal varuekvivalenter (ve) uttryckt i procent
av hela exporten. Källor: Se figur 65.

för första gången i praktiken stöter på siffror grundade på den mindre andel
skeppslaster som excerperats ur tolagens exportlängder.

Även om beräkningarna inte kan betraktas som bergfasta, kan man ändå
sluta sig till att ungefär 4/5 av Stockholms exportvolym bestod av metaller,
och att denna andel förhöll sig förhållandevis stabil under 1600-talets första
hälft.

Exportens sammansättning i övrigt

Här ska närmast förändringen av exportens sammansättning under det un
dersökta halvseklet undersökas, dvs hur de olika varornas andelar förändra-
des. För denna undersökning kommer den på s. 306 presenterade enheten
varuekvivalent att användas vid redovisningen, och för 1640-talet kommer de
stickprovsmässigt utdragna uppgifterna ur tolagens exportlängder att ligga
till grund.

Utifrån de tre figurerna skulle man kunna dra slutsatsen att exportens ut
veckling över Stockholm helt låter sig beskrivas i kvantitativa termer. Den
exporterade varuvolymen har ökat i storleksordningen drygt fyra gånger,
men sammansättningen av varorna har inte förändrats på något dramatiskt
sätt. De traditionellt “tunga” exportvarorna, metaller, tjära och beck, utgör
under seklets första decennium ungefär 86 % mätt i varuekvivalcnter. På
1640-talet består stockholmsexporten till 89 % av dessa varor, en differens
mot det tidigare nedslaget som faller inom de felmarginaler som denna un
dersökning arbetar med.

Figurerna ger dock en förenklad bild av verkligheten. En mycket påtaglig
kvalitativ utveckling har ägt rum mellan de båda mättillfällena. Det järn som
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Figur 67, 68 och 69: Stockholmsexportens sammansättning 1600, 1603 och
1610 samt 1646, 1648 och 1650, i antal varuekvivalenter.
Källor: LTr vol 367.1, 375:1 och 381:111, stora sjötullens exportlängder; SkA
vol 1646, 1648 och 1650, tolagens exportlängder.

på 1640-talets utskeppades var av lägst stångjärnets förädlingsgrad, medan
osmundet hade dominerat under 00-talet. Kopparen exporterades allt mer i
form av raffinerad gårkoppar — eller förädlad till mässing — inte som råkop
par. Ingendera av dessa båda förädlade former av koppar förekom annat än
undantagsvis bland stadens exportvaror under seklets tidiga år. En god del av
den till staden inköpta tjäran skeppades på 1640-talet ut från staden först
efter att ha kokats till beck, en vara som också den bara i undantagsfall
återfinns i 00-talets exportlängder.

Denna förskjutning mot export av varor förädlade inom riket var något
som låg helt i linje med kronans politik. Siffrorna antyder att man på denna
punkt inte hade kämpat förgäves med alla påbud, förbud, plakat och
ordningar.

Enligt figurerna är det endast gruppen skinn och hudar som gått tillbaka.
Här är dock osäkerhetsfaktorn stor eftersom inget heltäckande prismaterial
för dessa varor finns att tillgå, varför åtskilliga poster på 00-talet och de

Export 1600,1603 och 1610

00-talet

40-talet

Järnprod Mässing Spannmål Träprod Övrigt
Kopparprod Tjära och beck Övr livsmedel Skinn och hudar
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prislösa exportlängderna därifrån har mast uppskattats — på bättre eller
sämre grunder. En stark reservation måste alitsa göras här. Vad som där
emot är mindre osäkert är spannmålsexportens uppryckning. 1 de båda grup
perna finns vardera ett år med exportförbud på spannmål, 1603 respektive
1650. Under den tidiga mätperioden motsvarar spannmålsexporten endast
tre procent av den totala exporten mätt i varuekvivalenter. Under 1640-talets
mättillfällen svarar samma varor för sex procent av en export som mer än
fyrdubblats.

Exportens riktning

Att bestämma utrikeshandelns huvudriktningar låter sig bättre göras utifrån
importsiffrorna, eftersom dessa i stora sjötullens räkenskaper är specificera
de efter varuvärden och avgångshamnar, medan exportsiffrorna endast anger
kvantiteter och mottagarhamnar. Istället för att värdera varenda exportpost
fördelad på olika destinationshamnar, nöjer vi oss här med att undersöka den
enskilt viktigaste varugruppen, järnet, fördelad på atlanthamnar respektive
östersjöhamnar, och låter istället importen svara för en fullständigare hel
hetsbild.

Figur 70 visar hur östersjöhamnarnas andel av det över Stockholm exportera-
de järnet aldrig understeg 4/5 under 00- och 10-talet. Bland östersjöhamnar
na var det Lubeck och Danzig som hämtade de största kvantiteterna. 1 grup
pen “östersjöhamnar” har här även de järnposter som hämtats av de baltiska
hamnstäderna räknats in, medan däremot de svenska och finska orterna
lämnats utanför sammanställningen.

• Östersjöhamnar

100 procent

• Aflanthamnar

20

1600 1603 1610 1613 1616 1619 1622 1636—41 1642—45 1646—50

Figur 70: Stockholms export av stångjärn och osmundsjärn i antal skeppund
och fat 1600—1650 procentuellt fördelade över östersjö- respektive atlantham
nar. Källor: Se figur 65.
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Det första nedslaget efter den källösa perioden bygger på ett genomsnitt av

aren 1636, 1639, 1640 och 1641. Vad som har hänt under tiden från 1622 är

omvälvande. Från att ha hämtat endast 10—17% av det från Stockholm

utskeppade järnet under århundradets två första decennier ligger atlantham

narna nu på en andel 1636/4 1 av närmare 60%.
Östersjöhamnarnas relativa tillbakagång som den visar sig i figur 70 var

just relativ och ingenting annat, eftersom den totala utskeppningen mång

dubblades under perioden (se figur 65). Nedgången i atlanthamnarnas andel

utskeppat järn under perioden 1642/45 — och omvänt östersjöhamnarnas

ökade andel — var utan tvivel ett resultat av den dansk-svenska konflikten

1644.
Järnexportens huvudriktningar visar tydligt vilken kraftig handelsekono

misk omorientering som den svenska huvudstaden undergick under perio

den, från de sedan medeltiden så viktiga nordtyska hansestäderna till framför

allt det expansiva Nederländerna. Den viktiga järnexporten visar att denna

förändring ägt rum under det källösa tidsskedet 1622—1636. Det återstår att

se vad importsiffrorna säger om denna datering.
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KAPITEL 3

Importen 1600—1650

När det gäller den totala registrerade importen från utlandet till Stockholm
behövs inga konststycken som medeiprisnivåer och varuekvivalenter preste
ras för att möjliggöra jämförelser över tid. Såväl materialet efter stora sjötul
len som efter tolagen gör det möjligt att på ett ganska överkomligt sätt uppnå
jämförelsesiffror över hela den tid som källorna täcker.

Att inte använda den tillverkade enheten varuekvivalenten medför dock
ett bekymmer som inte var aktuellt när det gällde exporten, nämligen prisut
vecklingen. En fördel med varuekvivalenten är just dess okänslighet för
prisrörelser. Importuppgifterna kommer att presenteras i daler silvermynt,
vilket gör det eftersträvansvärt att känna till åtminstone någonting om prisut
vecklingen under perioden.

Prisutvecklingens huvudlinjer

Därmed kommer vi in på ett mycket svårbemästrat område. Något samman
hängande källmaterial lämpat för en uttömmande prisstatistik täckande hela
den undersökta perioden existerar inte, och att från olika käligrupper samla
in prisuppgifter skulle leda till metodsvårigheter av betydande storlek. De
resultat Eli Heckscher arbetat fram måste betraktas som tämligen osäkra,
vilket enligt författaren själv beror på det bristande källunderlaget, särskilt
efter 1620, då kronans varuhus och därmed dessas räkenskaper upphörde.7

Ytterligare — och allvarligare — kritik mot Heckschers generalprisindex
har på ett övertygande sätt framförts av Johan Söderberg.8Söderberg fram
för sakkritik av t ex Heckschers användande av räkenskaperna för Stock
holms handling. Dessa anser han mindre lämpliga för framställandet av ett
långt prisindex, eftersom de speglar kronans uppträdande som grossist på
marknaden, vilket hör ha inneburit helt andra möjligheter att påverka priser
na än vad den enskilde stockholmaren hade. Undersökningens största för-
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tjänst ligger enligt min mening dock i att den pekar på och diskuterar de stora
svårigheter som omedelbart tornar upp sig för den som vill fastställa äldre
tiders prisutveckling. Söderberg intresserar sig för levnadskostnadsutveck
lingen i Stockholm från ca 1540 till 1500-talets slut. Ett av de större proble
men är då att avgöra hur tungt de olika varorna ska väga i ett sammanhäng
ande index: hur stor betydelse ska varor som spannmål, ved, kött och texti
her tillmätas i det slutliga levnadskostnadsindexet?

Liknande problem anmäler sig omedelbart vid varje försök att fastställa
prisutvecklingen för importvarorna 1600—1650, alldeles oavsett andra jämfö
relsesvårigheter och bristande källmaterial. Hur tungt ska saltet, spannmå
len, ölet, klädet, vinet osv, väga i ett importprisindex? Hur ska vägningen
förändras över tid? Härtill ska ytterligare en svårighet läggas, nämligen att
importvarorna var av skiftande kvalitet och därmed pris. Därför vore det
nödvändigt att vikta också enskilda varor för att få fram ett rättvisande index.
Detta kan åskådliggöras genom 1607 års importlängd från stora sjötullen.9
Salt varierar där mellan 6 1/2 och 9 mark tunnan, sill mellan 2 och 6 1/2 daler
tunnan, humle mellan 24 och 34 daler skeppundet, lärft mellan 2 och 4 öre
alnen o s v. Ytterligare en prispåverkande faktor var tidpunkten för varornas
anländande till staden. Även om källmaterialet mycket motvilligt lämnar
ifrån sig uppgifter om säsongsvariationen på varupriserna, får man anta att
t ex en tunna spannmål i regel var dyrare i april än i oktober.

Vilka priser ska vi räkna med? Och om någon vara endast finns med i ett
eller ett par nedslag under ett år, hur ska vi kunna avgöra vilket förhållande
detta pris står till ett tänkt genomsnittspris, eller vägt pris? Skillnaden kunde
ju ibland vara flera hundra procent.

Det ska på en gång framhållas att inga seriösa försök kommer att göras att
få fram siffror på den allmänna prisutvecklingen. Istället kommer problemet
att diskuteras för att få fram några riktlinjer att hålla sig till när siffrorna för
importens utveckling presenteras. För de viktigaste exportvarorna kunde vi
urskilja en fallande prisbild under större delen av perioden, men hur var det
med importvarorna? Fördubblades priserna på dem, eller var prisstegringen
måttligare? Mycket mer precisa än så ska vi inte vara för att undvika allt för
omfattande utvikningar i detta svåra ämne.

Låt oss titta på prisutvecklingen på några varor i importlängderna från
1600-talets början respektive mitt. Varorna är salt, saltvelskt kläde, humle
och sill. Dessa varor förekommer genomgående i alla importlängder angivna
i samma måttenheter. Spannmål har inte tagits med eftersom denna vara i
allt för hög grad var känslig för de varierande skördeutfallen, Den viktiga
gruppen främmande drycker har lämnats utanför eftersom dessa saknar pris
uppgifter i det tidigaste materialet p g a att accis utgick.

Priserna varierar kraftigt inom varje år som vi redan har sett i exemplen
från 1607 års importlängd, och än mer från år till år. Ändå kan en stigande
trend under undersökningsperioden urskiljas. Om ett medelpris på de angiv

319



na varorna konstrueras för aren 1600, 1607 och 1610 för periodens början,
och för åren 1640, 1647 och 1650 för dess slut, framgår att saltet har stigit från
2 daler tunnan till 3,25, eller med ungefär 60%. Det saltvelska klädet steg
från 13,3 daler bunten till 16,6, eller med ungefär 25 %. Humlen gick fran
24,8 daler per skeppund till 39,2, en ökning med 42%. Sillen slutligen steg
från 5,3 daler tunnan till 11,25, en ökning med hela 112%.

Den tendens som de fåtaliga nedslagen i importlängderna redovisar tyder
på en förhållandevis kraftig stegring av priserna på importvaror. Utifran de
siffror som presenterats här och efer en grov uppskattning, är det knappast
troligt att ett vägt prisindex, där hänsyn alltså tas till importens sammansätt
ning, skulle redovisa en fördubbling av importpriserna under 1600-talets förs
ta hälft, knappast heller en 75 procentig ökning. Var den undre gränsen ska
sättas är osäkrare, men det är osannoligt att ett sådant prisindex skulle un
derstiga en 40-procentig ökning.

1 väntan på att prisutvecklingen under perioden blir föremål för en egen
undersökning, stannar vi här med den tämligen löst grundade uppskattning
en, att stegringen av importpriserna under perioden sannolikt låg inom inter
vallet 40—75%.

Importens utveckling under perioden

Att påstå att det bara är att direkt hämta uppgifter om importen ur tullmate
rialet är en kraftig förenkling. Till problemen med smuggling, tullfriheter och
prisutvecklingen, kan man foga svårigheterna med de främmande dryckerna.
Dessa var under hela tiden underkastade en accis, dvs en avgift som variera
de inte i första hand efter dryckernas värde, utan enligt en accistaxa. Detta
förde med sig att man inte såg det nödvändigt att ange några priser för de
olika dryckerna i längderna efter stora sjötullen. Istället redovisade man
accisuppbörden, ofta fördelad efter de olika avgångshamnarna, i en särskild
accislängd- och räkenskap ihopbunden med de ordinarie importlängderna. 1
tolagsmaterialet finns de olika dryckerna däremot redovisade, eftersom en
del av även deras värde skulle utgå i tolagsavgift.

En värdering av dryckerna gjordes av Eli Heckscher, som har redovisat
totalvärdet av Stockholms import under åren 1571—1622.’ För den totala
importen under tiden fram till 1622 kommer, som redan nämnts, Heckschers
siffror att användas, medan tolagsmaterialet får ta vid från och med 1636.
När vi senare ska undersöka importens fördelning över avgångshamnarna,
kommer de egna undersökningarna av importen under ett antal år mellan
1600—1622 att ligga till grund, kompletterade med Heckschers värdering av
de främmande dryckerna.
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Figur 71: Stockholms import 1600—1650 i dalers.m.
Källor: Heckscher 1935, bilaga V, tabell 3, SkA vol 1636—50, tolagens import-
längder.

Importen räknad i daler silvermynt ökade i genomsnitt från drygt 258 000
under åren 1600— 1610, till över 1 574 000 under åren 1640—1650, en ökning
med mer än sex gånger. Även med hänsyn tagen till alla felkällor och prisut
vecklingen under perioden, kan man slå fast att importökningen i fast pen
ningvärde knappast kan ha varit mindre än femfaldig under perioden.

Vidare kan det fastslås att importens relativa ökning under perioden var
kraftigare än exportens, och att importökningen var betydligt mer koncentre
rad till 1640-talet. Den negativa handelsbalansen var något som uppmärk
sammades av samtiden. 1 de handelsstatistiska sammanställningarna kan man
utläsa de för Stockholm ofördelaktiga siffrorna. Under åren 1637—1640 låg
exportvärdet på sammanlagt 77 % av importvärdet. Inte under något av
dessa år översteg exporten importen i värde.2

Förklaringen till denna ojämna utveckling måste sökas i den för Stockholm
och Sverige olyckliga prisutvecklingen, där priserna på de viktigaste svenska
exportvarorna var i sjunkande, medan man fick betala importvarorna allt
dyrare.

Importens ursprung

För järnet kunde det konstateras att det var östersjöhamnarna som under 00-
och 10-talen hämtade det mesta av den varan i Stockholm, men att en föränd
ring inträffade under den källösa perioden 1622—36. Från och med 1636 var
hamnarna vid atlantkusten de viktigaste uppköparna av järn, med undantag
för 1640-talets mitt, då det dansk-svenska kriget störde handelskontakterna
västerut.

För importen finns möjlighet att följa den öst-västliga fördelningen pa ett
mycket mer tillförlitligt sätt än för exporten. Uppgifterna i figur 72 bygger på
de samtida värderingarna av importen från de olika hamnarna 1600—1650 ur
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Figur 72: Stockholms import 1600—1650 fördelad över östersjö- och atlant
hamnar efter värde.
Källor: LTr vol 365, 374.11, 379:V, 381:11, 386, 392:1, 399:11, 404:111, stora
sjötullens införsellängder; SkA vol 1636 och 1 639—1650, tolagens införsel
längder; för värderingen av importen av drycker: Heckscher 1935, bilaga V,
tabell 3 tillsammans med respektive års sammanställningar av accisuppbörden
i ovan angivna LTr-volymer. Anm: Den bristande symmetrin mellan de båda
kurvorna beror främst på förekomsten av import som inte kan identifieras till
ursprunget.

stora sjötullens och tolagens längder. Värdena 1600—1622 är kompletterade
med Heckschers värdering av den uppburna accisen på främmande drycker.3

Av figur 72 kan vii en jämförelse med figur 70 utläsa att den totala registrera
de importens riktning i stort svarar mot järnexportens, även om östersjöham
narnas andel av järnexporten var större än deras andel av den samlade im
porten. Också för importen har den stora förskjutningen från öst till väst
redan ägt rum när tolagens material tar vid efter den källösa tiden under
1620- och 30-talen. 1 och med att vi har tillgång till hela värdet av importen
från och med 1643, inte ett statistiskt urval, kan vi tillåta oss att mer i detalj
studera det dramatiska året 1644. Detta år återtar östersjöhamnarna nära
nog de marknadsandelar de hade förlorat sedan 1620-talets början. När för
hållandena normaliserades återställdes inte omedelbart den forna balansen,
utan östersjöhamnarna fortsatte att ha den större marknadsandelen ytterliga
re ett par år.
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KAPITEL4

Stockholms handelsförbindelser
rangordnade

Det har redan konstaterats att Stockholms handel under 1600-talets första
hälft allt kraftigare försköts västerut. Det har också framskymtat att de vikti
gaste enskilda hamnarna under perioden var Amsterdam — regelmässigt
redovisad under “Holland” — Liibeck och Danzig. Men naturligtvis bedrev
fler städer än så handel med Stockholm. När vii det kommande ska studera
enskilda exportvarors väg ut ur staden och riket, kommer vi att få stifta
bekantskap med flera av dessa. Det kan vara nyttigt att dessförinnan försöka
skapa en översiktlig bild av hur huvudstadens geografiska handelsförbindel
ser såg ut i början och i slutet av perioden. 1 båda ändarna nöjer vi oss med
att granska importens fördelning, eftersom det är denna som är mest lättill
gänglig. Det mönster som framträder är dock lika giltigt för exporten, även
om naturligtvis detaljer kan skilja.

Vid 1600-talets början

Det är lämpligast att undvika seklets allra tidigaste år, eftersom de officiella
handeisförbindelserna med Liibeck dessa år var avklippta. Vi börjar därför
med 1607, och lägger därtill 1610 och 1613. Tabell 12 visar den under dessa år
sammanlagda importen fördelad procentuellt över avgangshamnarna.

Endast fyra avgångsorter kommer upp över fem procent av den registrerade
importen. Danzig. Li.ibeck, Holland och Skottland. De tre översta i tabellen
återkommer under hela perioden med ett betydande handelsutbyte med
Stockholm. Skottland tillhörde däremot en kategori som till och från kunde
anlända med stora fartyg, medan det andra år inte kom några alls. Betydligt
mer frekventa var då städer som Stralsund, Rostock och Königsberg, som
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Stralsund 1647. Stadens relativa betydelse för Stockholms utrikeshandel var i
sjunkande under 1600-talets första hälft. Detta till trots hörde Stralsund till de
stabilare handeisförbindelserna. En specialitet från den pommerska staden var
det populära “sundska ölet”. Foto Kungl. biblioteket.

visserligen inte stod för någon större del av den totala varuimporten till
Stockholm, men knappast uteblev något enda år under halvseklet.

Två saker kan slås fast: importen stammade från ett relativt litet antal
avgångsorter; av dessa dominerade tre kraftigt. Även om exporten inte redo
visas här, ska det poängteras att samma förhållanden rådde även där.

-
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Avgangshamn Andel

Danzig 28,97
Lubeck 26,70
Holland 17,24
Skottland 8,79
Danmark 4,24
Stralsund 3,89
England 2,71
Rostock 2,42
Göteborg 1,26
Königsberg 1,26
Hamburg 0,87
Greifswald 0,82
Frankrike 0,40
Riga 0,19
Stettin 0,11
Bremen 0,08
Emden 0,06

Summa 100,00 %

Tabell 12: Importens värdemässiga fördelning procentuellt efter angivna av
gångshamnar/områden 1607, 1610 och 1613.
Källor: LTr vol 379:V, 381:11, 386, stora sjötullens införsellängder.
Anm: Accisbelagda drycker ej inräknade.

Vid 1600-talets mitt

Hur hade då förhållandena förändrats vid 1600-talets mitt? Vi känner redan
till att importen ökade mycket kraftigt under den mellanliggande perioden,
sannolikt cirka fem gånger.

Vilka år ska väljas för att studera importens fördelning över avgångsham
narna? Av det föregående bör ha framgått att åren kring 1644 bör undvikas

p g a det dansk-svenska kriget. De tre med mer normala förhållanden över
ensstämmande åren 1648—50 lämpar sig bättre.

1 tabellerna 12 och 13 måste redovisningen ske med två decimalers noggrann
het. Om heltalsavrundning skulle tillämpas skulle endast tio avgångsorter
komma över 0 %.

Utvecklingen från 1600-talets början till dess mitt innebar både en fortsatt
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Avgangshamn Andel Avgangshamn Andel

Ilolland 53,70 Kiel 0,18
LLibeck 18,65 Marstrand 0.17
Danzig 10,16 Malmö 0,10
Portugal 4,07 Bremen 0.08
Hamburg 2,54 Kuriand 0.05
Stralsund 1,82 Windau 0.04
Riga 1.81 Gotland 0,04
Rostock 1,72 Kalmar 0.04
Reval 0.70 Nyen 0.03
Königsberg 0,64 Narva 0.03
Danmark 0,46 Wismar 0,02
Kolberg 0,46 Osel 0,02
Frankrike 0,33 Greifswald 0,01
England 0,25 Göteborg 0,01
Stettin 0,23 Memel 0,00
Bergen 0,21
Skottland 0,21 Okänt/ej ang 1,22

Summa 100,00 %

Tabell 13: Importens värdemässiga fördelning procentuellt efter angivna av
gångshamnar/områden 1648, 1649 och 1650.
Källor: SkA vol 1648, 1649 och 1650, tolagens införsellängder.

koncentration och en breddning av handelsutbytet med övriga Europa. Den
nederländska provinsen Holland med dess huvudstad Amsterdam behärs
kade visserligen nu ensam över hälften av Stockholms importmarknad, me
dan de sedan århundraden så viktiga tyska hansestäderna nu var nästan
bokstavligt talat frånseglade, trots att deras utförsel till Stockholm i absolut
värde kraftigt ökat. Men samtidigt hade Stockholms handelskontakter bred
dats till att omfatta åtskilligt många fler hamnar än vid seklets början. De
hamnar som mot seklets mitt endast innehade någon procent av importmark
naden var för den sakens skull inte obetydliga i absoluta tal; deras betydelse
försvinner först när de jämförs med den kommersiella giganten Holland. Och
återigen: siffrorna gäller visserligen importen, men även här följer exporten
den utveckling som tabellerna redovisar.

En uppgift i tabell 13 som bör kommenteras är Portugals placering som
fjärde viktigaste avgångshamn efter Holland, Lilbeck och Danzig. Enligt
tolagens införsellängder ökade importen från Iberiska halvön från just ingen
ting 1636 till att motsvara ungefär en fjärdedel av den samlade importen
1641, varefter den på några år föll tillbaka till den nivå som anges i tabellen.
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KONING3BERGA

Königsberg, sannolikt under tidigt 1 700-tal. Den gamla huvudstaden i den
under 1500-talet upplösta Tyska ordensstaten hade ett måttligt men stabilt han
delsutbyte med Stockholm. Foto Kungl. biblioteket.

1639—42 angavs “Spanien” som avgångsland, medan det därefter var Portu
gal eller orter i Portugal som bokfördes. Det är således troligt att det hela
tiden rört sig om en påstådd portugisisk import. Det var främst salt som
anlände från södern, men också mer exotiska varor som “lemoner” och olja.
Man ska dock akta sig för att tolka denna handel som faktiskt förekommande
mellan Stockholm och Portugal. En trovärdigare förklaring får siffrorna om
de betraktas i ljuset av det brev om friheter vid långväga handel, speciellt på
“Spanien”, som förmyndarregeringen uppsatte mot slutet av 1638. 1 detta
nedsattes saltlicenten för dem som hämtade salt långväga ifrån. 1 brevets
andra punkt varnade man dock dem som såg möjligheter att spara pengar
utan att behöva betala frakt ända från Sydeuropa: “Dock skole häruppå gode
certifikationer inlevereras vid tullen, att samma gods icke är annortstädes
upphandlat eller intaget”.4Jag håller för troligt att det salt och andra varor
som uppgavs komma direkt från Iberiska halvön egentligen anlände via Hol
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71-1 L.

Amsterdams marknad vid 1600-talets mitt. Vid denna tid var Amsterdam den
ekonomiska knutpunkten i Europa. Ungefär hälften av Stockholms utrikes-
handel passerade denna stad. Topografiska planscher, Krigsarkivet. Foto för
fattaren.

land, och att man där inte bara hade upphandlat dessa varor utan även låtit
tillverka lämpliga skeppshandlingar. Misstanken stärks vid en undersökning
av vilket land som enligt tolagens importlängder tappade den stora andel som
“Spanien” vann 1641. Det var Holland. Huruvida de dryga fyra procenten
1648—50 verkligen representerar en reell import från Portugal ska vara
osagt. Denna gren av Stockholms import är minst sagt svårbedömd.

Utanför redovisningen — Ryssland

En handelspartner saknas i de båda tabellerna, en vilken kronan visade ett
mycket omfattande handelspolitiskt intresse utan att detta påverkade han
deln i någon större omfattning — Ryssland.

Den ryska stockholmshandeln är mycket svår att komma åt, paradoxalt
nog just p g a detta myndigheternas särintresse för den. Ryssarnas handel
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fördes in i särskilda längder. och dessa finns inte annat än undantagsvis
bevarade.

Efter freden i Stolhova 1617 fick de ryska köpmännen rätt att sätta upp
handelsbodar i Stockholm, först på Skeppsbron, men efter 1641 i stadsgårds
hamnen, “ryssgården” . Det genomgående problemet med rysshandeln var
att ryssarna inte var särskilt intresserade av de varor som fanns att hämta i
Stockholm och Sverige. Det de själva hade att sälja ville de helst ha betalt för
i koppar eller myntad metall, men det var något som den ädelmetallfixerade
svenska statsmakten inte gärna såg. Under långa tider rådde helt enkelt
förbud mot att till Ryssland utföra koppar och myntad metall — något som
knappast underlättade handelsförbindelserna.6

Ett belysande exempel på rysslandshandelns svårigheter ges i ett brev från
ett antal köpmän i Novgorod till km:t. Vid ett besök i Stockholm hade de sålt
sina laster mot betalning i kopparmynt. När de skulle vända hemåt förbjöds
de lämna landet med pengarna och uppmanades istället att köpa varor för
pengarna i Stockholm, “. . . det vi ock gärna ville göra så framt här vore
sådana gods som oss tjänligt vore.” De förtvivlade köpmännen fortsätter sin
klagosång med en hänvisning till freden i Stolbova (där fri handel mot vanlig
tull stadgades mellan de båda rikena): “... och nu begynner E.Kong.M:ts
befallningsmän tvinga oss (mot stolbovafreden) ... till att uppköpa sådana
gods som uti vårt land inte är gängse. Och där vi skönt gjorde och köpte, så
lände det oss till alltsomstörsta skada... för den skull kunne vi här i Sverige
inget gods köpa”.7

1 den samtida handelsstatistiken framskymtar däremot exporten till Ryss
land tillräckligt för att man ska kunna skaffa sig en uppfattning om dess
omfång. Det är uppenbart att det i högre grad än för andra köpmän var
metaller, och då främst koppar, som lockade de ryska köpmännen. 1644
bestod exporten från Stockholm till Ryssland av 160 skeppund gårkoppar,
knappt sex skeppund bearbetad koppar, 145 skeppund kopparmynt, 3 087
penningplåtar, 44 skeppund mässing. 407 skeppund stångjärn, tre skeppund
harneskplåtar, 19 1/2 skeppund vitriol, 11 skeppund svavel och tre rävskinn.8
1646, från vilket år det också föreligger uppgifter om exporten till Ryssland,
är exporten värdemässigt något större, men tyngdpunkten ligger även här på
koppar av olika slag.9

Ett grovt överslag, där exporten 1644 och 1646 värderas och tänks ha varit
betalning för införda ryska varor av motsvarande värde, placerar Ryssland
någonstans i närheten av Hamburg i rangordningen enligt tabell 13, dvs en
andel av Stockholms importmarknad på i runda tal ett par procent. Andelen
av exportmarknaden låg ungefärligen på samma nivå, eller något mer om
man beaktar att Riga och Reval mestadels förde med sig ryska varor till
Stockholm. (Se avsnitt 111:7 om dessa båda städers export.)

Rysslands handel på Stockholm kan bara kallas obetydlig i förhållande till
Hollands, Liibecks och Danzigs. Rysslands cirka tvåprocentiga andel var

329



faktiskt fullt tillräcklig för att placera landet bland de viktigare av huvudsta

dens handelsförbindelser. Att denna andel sedan inte betraktades med till
fredsställelse av de svenska monarker, vars önskedröm var att lägga hela den
väldiga ryska marknaden under svensk kontroll, är en annan sak.

De tre stora — Holland, Lubeck och Danzig

1 såväl import- som exportlängder är det ständigt tre handelsförbindelser som
dominerar, Holland, Löbeck och Danzig, där den sedvanliga rubriken Hol
land i praktiken motsvarades av Amsterdam. Dessa tre svarade sammantag
na för den absolut största delen av huvudstadens handelsutbyte med utlandet

Lubeck tappade stort i relativ betydelse för Stockholms utrikeshandel. Visserli
gen ökade Lubeck sin handel på den svenska huvudstaden kraftigt, men inte
på långt när i samma takt som Amsterdam. Foto Kungl. biblioteket.
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Figur 73: Stockholms import 1600—1650 i nominellt värde från Holland, Lä-
beck och Danzig. Index 1607 = 100.
Källor: Se figur 72.

— under 1640-talet understeg deras gemensamma andel av varutillförseln
från utlandet aldrig 58%, och låg i genomsnitt på 77%.

Genom att ta fram dessa tre ur importlängderna kan man skaffa sig ett
bättre grepp om den omvandling som Stockholms utrikeshandel genomgick
under 1600-talets första hälft.

Att 1607 valts till utgångsår för jämförelsen beror på det av hertig Karl
utfärdade förbudet mot handel med Lubeck kring sekelskiftet 1600. Ytterli
gare en anledning är att de tre städerna 1607 förde varor till Stockholm till
värden som inte låg alltför långt ifrån varandra; Holland för drygt 60 000,
Liibeck för nära 78000 och Danzig för nära 68000 daler.

Att de gamla nordtyska hansestäderna förlorade terräng till framför andra
Holland och Amsterdam är ovedersägligt. Detta betydde dock ingalunda att
handeln med de sedan medeltiden så viktiga tyska städerna (till vilka man väl
också får räkna Danzig) hade stagnerat. Tvärtom ökade den under perioden,
och den ökade mycket kraftig. Ändå orkade den inte följa med i den rasande
ökningstakt, med vilken Holland skeppade varor till Sverige.

1 figur 73 framstår också svackan 1643- 1644 på ett annat sätt än i figurerna
där endast de öst-västliga marknadsandelarna redovisades. De återtagna
marknadsandelarna, som framför andra Lubeck och Danzig kunde redovisa,
var andelar av en kraftigt krympt handel. Också dessa två städer fick vidkän
nas en minskad varuexport till Stockholm, men minskningen var inte lika
kraftig som för importen på holländska skepp, som hade att passera ett
krigsområde för att nå den svenska huvudstaden.
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Omkring 1600-talets mitt inleds den utveckling som skulle förvandla det tidiga
re så mäktiga Läbeck till en förhamn till denna stad — Hamburg. Hamburgs
ökande ekonomiska betydelse speglar sig också i handelsutbytet med Stock
holm. Topografiska planscher, Krigsarkivet. Foto författaren.
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KAPITEL 5

Järn

Osmundsjärn och stångjärn

När vi går ned på enskilda varor fördelade på enstaka år, är det tillförlitligare
att använda siffrorna ur den samtida handeisstatistiken än utdragen ur tolags
längderna, även om detta innebär att somliga år inte är fullständigt redovisa
de (se källhänvisningen under figur 74). 1 figur 74 kan tydligt den förändrade
järnproduktionen från osmundsjärn till stångjärn spåras. Osmundsjärnet,
som under 00-talet kraftigt hade dominerat exporten av järn från Stockholm,
fick under 10-talet avtagande betydelse i förhållande till stångjärnet. Minsk
ningen var dock inte allvarligare än att osmundet fram till 1620-talets början
behöll en viktig plats bland stadens exportprodukter.

Stangjärn

125000 skeppund/fat Osmundsiärn

[1 [i[i
1600 1603 1610 1613 1616 1619 1622 1638 1640 1641 1642 1644 1645 1646 1650

Figur 74: Stockholms export av stångjärn och osmundsjärn i antal skeppund
och fat 1600—1650.
Källor: LTr vol 367:1, 375:1, 381:111, 387.1, 392 :2:1, 400:1, 404:4, stora sjötul
lens exportlängder; BoH s. 632—635 (1/1—1/10 1938), 636—641 (1640),
36—53 (1641), 54—56 (1642), 650—653 (1/1—1/10 1644), 654—655 (1645, en
dast de viktigare destinationsorterna), 658—660 (1646), 84—94 (1650).
Anm: Skeppund och fat om 20 lispund.
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Detalj ur Lorenzo Magalottis teckning 1674 av Järngraven sedd från stadshol
men. Åtskilliga järnbärare ses under sina bördor av stångjärn på väg från
mälarsidans skutor från Bergslagen till de väntande utländska fartygen på
saltsjösidan. Foto författaren.

På norrköpingsriksdagen 1604 påbjöd Karl IX att osmundsjärnet skulle ham
ras ut till stångjärn före export, för att vinsten av denna förädling skulle
stanna inom riket.’ Denna idé var förvisso inte ny. Redan Gustav Vasa hade
vidtagit åtgärder för att lägga om produktionen från osmund mot stångjärn
genom inkallande av tyska smeder och upprättande av smedjor.2

Exportsiffrorna för osmundsjärnet berättar om i hur liten grad dessa åtgär
der och påbud togs på allvar. Gustav Adolfs upprepande av exportförbudet
verkar ha givit bättre resultat. Efter 1630 försvinner osmundsjärnet ur öre
sundstullsräkenskaperna,3och när tolagen 1636 börjar avsätta källmaterial
kan ingen osmund spåras alls. Istället framstår på 1630-talet stångjärnet som
den enskilt viktigaste exportvaran i Stockholm. Ett årsgenomsnitt av de tre
nedslagen 1600, 1603 och 1610 visar att drygt 8 800 skeppund stångjärn
fördes ut årligen. Motsvarande siffra för åren 1640—1650 är 79 200, saledes
en nära niofaldig ökning.4Bland de mer betydelsefulla varorna var det bara
tjäran som kunde uppvisa en ökning av samma storleksordning i stockholm
sexporten.

Den främsta orsaken till den ökade exporten finner man i den kraftigt
ökande produktiviteten, en följd av införandet av utländsk teknik. Det var
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det sk tysksmidet som svarade för den allt större produktionen av stangjärn,
medan vallonsmidets betydelse lag i produktion av högkvalitativt järn, men
totalt sett i mindre kvantiteter.5 Utan ökad produktion kunde omöjligen
utskeppningen ha redovisat ett sadant uppsving som det här rör sig om. Men
ökningen av Stockholms stångjärnsexport skulle förvisso inte ha varit nio
ganger, om Södertäljes export redan vid 1600-talets början gått över Stock
holm. Detsamma gäller, om än i mindre omfattning Arboga, Västerås, Gävle
mfl...

Liksom för de övriga exportvarorna måste ökningen av utförseln över
huvudstaden ses i ljuset av den förda handelspolitiken. Att försöka räkna
fram hur stor del av ökningen som är att hänföra till den ena eller den andra
faktorn skulle naturligtvis leda till ekvationer med alltför många okända,
men att ökningen inte enbart går att förklara utifrån nya produktionsvillkor
torde vara helt klart. Lika klart är att utskeppningen knappast heller skulle
ha kunnat öka i den omfattning som var fallet om det inte hade förelegat en
kraftigt stegrad efterfrågan nere bland de järnkonsumerande, rustande sta
terna på kontinenten.

Exportriktningar

Det från Stockholm exporterade järnet fördes till allra största del under
1610-talet till andra östersjöhamnar. Anledningen till att vi inte lagt oss
närmare den undersökta periodens början är de handeisstörningar som före
låg mellan Sverige och Lubeck kring sekelskiftet 1600.

Figur 75: Medelvärdet av Stockholms export av stånglärn och osmundsjärn
1610, 1613 och 1616 i antal skeppundfördelade på mottagarhamnarna.
Källor: L Tr vol 381 :111, 387.1 och 392:2:1, stora sjötullens utförsellängder.
Anm: En läst osmundsjärn har satts lika med tolv skeppund.
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Danzig 1617. Staden var under 1610-talet Stockholms viktigaste uppköpare av
ostnundsjärn. Observera de små keruberna över staden med symboler för den
handel som skänkte staden och dess invånare välstånd. Topografiska plan
scher, Krigsarki vet. Foto författaren.

Figur 75 visar att mer än 85 % av allt järn ännu under 1610-talet skeppades
till de traditionella tyska mottagarhamnarna. Danzig och Lbeck svarade
tillsammans för mottagandet av ca 3/4 av huvudstadens järnexport, Danzig
ensamt för omkring hälften, allt räknat i vikt.

Av det järn som fraktades västerut genom Oresund var det ännu inte
Holland som stod för den största andelen, utan Skottland.

Danzigs dominerande ställning som viktigaste uppköpare av järn basera
des på stadens stora intresse i svenskt osmundsjärn. Danzig hämtade jämfört
med andra hamnar avsevärt större laster osmund, medan man för övriga
mottagare redan märker en tydlig omläggning av uppköpen mot stångjärn.

Mot 1600-talets mitt hade exporten av stångjärn kommit att överskugga alla
andra typer av järnprodukter. Osmundsjärn förekommer inte längre, och
övriga bearbetade järnprodukter. som kanoner, eller “stycken”. ammuni
tion, harneskplåtar, stickvapen m m. svarade sällan för mer än några få
procent av stangjärnets värde. Medelvärdet av åren 1646. 1648 och 1650 visar
att stångjärnet fortfarande till stor del stannade inom östersjöområdet — det
var en av de få varor som inte hämtades till mer än hälften av holländare. För
de tre åren stannar Hollands andel på 44%, medan Danzig och Ljibeck
tillsammans hämtade ungefär lika mycket, eller 42%. För den under 1610-

/
It
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Figur 76: Medelvärdet av Stockholms export av stångjärnsexport 1646, 1648

och 1650 i antal skeppund.
Källor: SkA vol 1646, 1648 och 1650, tolagens utförsellängder.

talet så stora uppköparen av järn, Danzig, var stångjärnet nu den enda mer

betydelsefulla vara i Stockholm som man fortfarande innehade en betydande

marknadsandel av.
Det är värt att notera hur redan Stockholms järnexport förmår att spegla

hur den ekonomiska tyngdpunkten i Europa vandrade under seklet. Under

16 10-talet hämtade Holland endast ett par tre procent av stadens totala jär

nexport; till 1640-talet hade andelen vuxit till över 40%. Samtidigt visar sig

nästa generations viktiga järnuppköpare, England, med en under 1640-talet

fortfarande relativt blygsam andel om ca 6 %. Ett sekel senare omhändertog

England (Storbritannien efter 1707) omkring hälften av det från Stockholm

utskeppade stångjärnet, medan Nederländerna hade sjunkit tillbaka till en

andel som höll sig runt 10 % av den totala stångjärnsexporten.6
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KAPITEL 6

Koppar och mässing

Koppar

Kvantitativt stod stångjärnsexporten utan medtävlare. 1 värde kunde koppar-
exporten undantagsvis överstiga det utskeppade stångjärnet. Kopparen hade
störst betydelse i stockholmsexporten vid 1620-talets ingång. 1619 utskeppa
des nära 12 000 skeppund och 1622 9 600. Detta kan jämföras med de i
genomsnitt 6 600 skeppunden årligen 1638—1650. Dock bestod exporten
under 1630- och 40-talen till övervägande del av gårkoppar, en i ett sk
gärmakeri raffinerad koppar, medan den enklare och något billigare råkop
paren dominerade under seklets två första årtionden.

Varför var kopparexporten så stor kring 1620-talets början? Ett rimligt
antagande är att koppla den samman med betalningen av Älvsborgs lösen.
En del av denna hade finansierats genom lån med just koppar som säkerhet.
Att en del av den koppar som skeppades ut 1619 gick till detta ändamål står
klart. 1 detta års särskilda utförsellängd över koppar7 finns marginalanteck
ningar om vad för status de olika posterna hade. Den största delen är “i
betalning” eller “köpekoppar”, varmed i förra fallet avsågs betalning för
kronans skulder, i det senare koppar som var utskeppad efter normal köpsla
gan i staden eller vid Kopparberget. Men här finns också en mindre förekom
mande kategori koppar med kommentaren “Ålvsborgs lösen koppar”. Att
avgöra hur mycket som var avsett för att kvittera lån för Älvsborgs lösen låter
sig dock knappast göra. De kvantiteter som står direkt angivna för detta
ändamål är små, och hur mycket av koppar “i betalning” som var avsett för
detta går inte att avgöra. Att kronan betalade skulder med koppar var knap
past något unikt. Däremot kan det påstås att det finns utrymme inom 1619
års export för stora kvantiteter koppar för Alvsborgs lösen.

För 1622 finns inga angivelser alls liknande dem 1619. Här är istället
kopparen uppdelad på de tre kategorierna kopparkompaniet (varom mer
senare), främmande köpmän och inhemska köpmän, av vilka kompaniet står
för huvuddelen av all exporterad koppar.
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Trots förbudet mot utförsel av räkoppar efter l636 lyckades man inte

halla kopparpriserna uppe. Saledes värderades ett skeppund rakoppar 1615

högre än det genomsnittliga priset för samma kvantitet gårkoppar 1636—5()

enligt markegangstaxan i tolagslängderna. Av rikets produktion av gärkop

par om i genomsnitt ca 13 500 skeppund årligen 1640—50 skeppades alltsä

omkring hälften ut fran Stockholm.’ Resterande del fördelade sig på utmynt

ning. annan inhemsk förbrukning samt andra exporthamnar.

Knappast nagon vara kan anses ha varit så omgärdad av restriktioner

under 1600-talets första hälft som kopparen. De yttre förutsättningarna för

en lönsam avsättning var som bäst fram till 1626, då Spanien frangick sin

kopparmyntfot. Kronan ställdes därefter inför valet att antingen begränsa

produktionen eller låta kopparpriserna sjunka. Någon produktionsbegräns

ning vågade man sig inte på av rädsLa för konkurrens från utländsk koppar —

följaktligen sjönk priserna.2 Införandet av kopparmyntfoten 1624 var knap

past ägnat att hålla priserna uppe. Tanken var att man genom utmyntning av

koppar inom landet skulle kunna hålla utbudet av svensk koppar nere i

utlandet och därmed priserna uppe.3

Men kopparpriserna sjönk. De varandra aviösande kompanierna förmåd

de inte ändra detta. De gick aLla mycket dåligt, möjligtvis med undantag för

de tidigaste åren av det första kompaniet, det gamla kopparkompaniet, verk

samt under åren 1619—28. De mycket stora kvantiteter utskeppad råkoppar

som redovisats för 1622 befraktades som redan nämnts till största delen av

detta kompani.
Anledningen till de sjunkande kopparpriserna kan till en del sökas i den

förändrade efterfrågan på kontinenten, i kombination med en ökad produk

tion inom riket. Spaniens bortfall har redan nämnts. Därtill ska läggas att

såväl kanoner som bruksföremål avsedda för massmarknaden i allt högre

grad började tillverkas av järn istället för koppar.5 1 vad mån den allmänna

konjunkturnedgången under 1600-talet hade inverkan på kopparens prisbild

låter sig väl knappast avgöras.

lf Koppar

Mässing
12500 skeppund

___

LLLLLLL
1600 1603 1610 1613 1616 1619 1622 1638 1640 1641 1642 1644 1645 1646 1650

Figur 77: Exporten av koppar och mässing över Stockholm 1600—1650 i antal

skeppund.
Källor: Se figur 65.
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Den kvantitativa utvecklingen

Kopparexporten följer kvantitativt tre stora vågrörelser under halvseklet.
Från en relativt blygsam nivå stiger utskeppningen kraftigt 1616—22, sanno
likt i samband med kopparleveranserna för Älvsborgs lösens betalning. Vid
den källösa periodens slut förefaller det som om kopparexporten har gått
tillbaka avsevärt, oavsett att det nu rörde sig om en mer förädlad form av
koppar. Prisskillnaden mellan råkoppar och gårkoppar var enligt tolagsläng
dernas markegångsangivelser inte särskilt stor — råkopparen värderades där
under åren 1636—50 till i genomsnitt 85 % av gårkopparens värde.

En del av förklaringen till kopparexportens kraftiga tillbakagång mellan
nedslagen 1622 och 1636 ligger antagligen i kopparkompaniets verksamhet.
1628 upplöstes det gamla kopparkompaniet efter en längre tids svårigheter.
Brist på kapital försvårade eller omöjliggjorde kompaniets uppköp i Bergsla
gen. Vidare kände sig kompaniets styrelse och kronan hela tiden lurade av de
betydligt kapitalstarkare utlänningarnas agerande på kopparmarknaden,
främst Louis De Geers. Kompaniets föreståndare Carl Bonde sammanfattar
lakoniskt sin inställning till det kompani han var satt att förvalta i ett brev till
rikskanslern: “Min käre svåger, hjälp mig härifrån, om möjligt är”.6

Upplösandet av det äldre kopparkompaniet 1628 innebar till en början att
kronan övertog kompaniets rättigheter.7Ännu ett försök gjordes dock att
formera ett livskraftigt kopparkompani, det sk “andra kopparkompaniet”,
och det är detta kompanis verksamhet som avtecknar sig i 1638 års inte allt
för imponerande koppar- och mässingsstapel. 1638 var det Sista verksamhet
såret för detta andra kopparkompani, i och med att kompaniets privilegier
detta år löpte ut utan att förnyas. Kronans missnöje med det nya kompaniet
var nästintill identiskt med det som riktats mot det gamla: 1 en resolution på
Stockholms besvär rörande kopparhandeln förklarar förmyndarregeringen
att den är mycket missnöjd med kontraktsparten i Holland, som sägs vilja
lägga förlusten av verksamheten på de svenska delägarna och vinsten på sig
själv. Regeringen har därför beslutat “att upphäva kompaniet och giva berg
et löst igen Handeln vid kopparberget ska bedrivas som den bedrevs
före kompaniets inrättande. Man ville med detta brev ge stockholmsborgar
na en möjlighet att i tid förbereda sig för den lössläppta kopparhandeln. “den
(Stockholm) h. k. M:t såsom sin residensen och den förnämsta stapel- och
handeisstad i riket bäst är affektionerad och gärna ser dess märkliga tillväxt i
handel och vandel”.8

Kronans agerande var i själva verket ett strategiskifte: från till synes omöj
liga försök att låta kompanier omhänderta handeln till att släppa handeln fri
för att istället via tullar och avgifter dra vinning av kopparen.

Att “släppa berget fritt” var i varje fall från Stockholms horisont ett lönan
de drag. Exporten stiger efter 1638 kraftigt, för att 1642 nå en kulmen med
över 10 000 skeppund. Svackan som därefter följer hänger samman med den
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allmänna nedgången i handeln i samband med det svensk-danska kriget.

Kopparexporten drabbades av detta särskilt hårt, eftersom endast en mindre

del normalt stannade kvar i östersjöområdet under 1640-talet, medan huvud

delen skeppades västerut. 1646 var effekterna av kriget återhämtade. och

1650 innebar en ny toppnotering för kopparexporten över huvudstaden.

Den stockholmska kopparexporten utgör i sina svängningar ett tydligt ex

empel på de svårigheter man strax råkar ut för, om man med endast ett eller

ett fåtal nedslag i ett handeisstatistiskt material försöker beskriva en viss

företeelses omfattning. Att låta 1619 representera 1610-talets kopparexport

skulle vara att skjuta lika fel som att låta 1644 representera 1640-talet. En

dast med längre serier är det möjligt att dra någorlunda hållbara slutsatser.

När sådana serier inte finns att tillgå — och det har vi sett exempel på också i

denna undersökning — måste man i alla fall vara medveten om detta pro

blem.

Mässing

Mässingens andel av staplarna i figur 77 är svår att urskilja eftersom exporten

av denna vara kvantitativt sett var så mycket mindre än den av järn och

koppar. 1 genomsnitt utskeppades ca 1 000 skeppund årligen från Stockholm

under åren 1638—50. Under 1610-talet förekom knappast någon mässingsex

port alls. 1613 och 1616 finns endast ett fåtal lispund redovisade, och 1619

utskeppades totalt sex skeppund enligt stora sjötullens räkenskaper.

Liksom gårmakerierna innebar de första mässingsindustrierna en förädling

av den inhemska kopparen. 1 tid sammanföll också i stort sett uppsvinget för

de båda produkterna. Mässing hade visserligen producerats inom landet re

dan under 1500-talet, men endast i mycket små kvantiteter. Under 1600-

talets första hälft växte mässingsbruk fram i Skultuna, Nyköping och Norrkö

ping.
Mässingen värderades enligt tolagens markegångstaxa i genomsnitt ca

25 % högre än gårkopparen. Men också mässingen uppvisar tydligt fallande

pristendenser, även om dessa inte ligger helt i fas med kopparpriserna under

1630- och 40-talen.
1 värde hade mässingexporten ungefär samma betydelse för Stockholms

exportnäring som tjäran, eller något större. Normalt höll den sig inom grän

serna 5—10% av den totala exporten. Mässingsexporten var heller inte på

långt när lika koncentrerad till Stockholm som övrig metallutförsel. 1641 gick

t ex 54 % över Norrköping och Söderköping, medan Stockholm fick nöja sig

med att exportera återstoden.9
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Figur 78: Medelvärdet av Stockholms export av koppar 1610, 1613 och 1616 i
antal skeppundfördelade på mottagarhamnarna.
Källor: L Tr vol 381 :111, 387:1 och 392:2.’L stora sjötullens utförsellängder.

Exportriktningar

Den viktigaste mottagarhamnen för svensk koppar under 1610-talet var Lii-
beck. 1 genomsnitt tog staden hand om 68 % av den koppar som registrerades
som utskeppad över Stockholm. På andra plats kom Holland med ungefär
20 % av exporten, medan Danzig endast omhändertog ca 5 % (figur 78).

Någon mässingexport av betydelse existerade inte under 1610-talet utöver
några skeppund sporadiskt fördelade i längderna.

Om järnet var den vara som östersjöhamnarna släppte sist till holländarna,
kan man förenklat säga att det omvända gäller för kopparen. Kopparen var
den enskilda vara, vid sidan om tjäran, som kraftigast kom att omdirigeras
västerut. Från att ha legat i ett fast grepp i händerna på lybska köpmän var
kopparen mot seklets mitt helt annorlunda fördelad på mottagarhamnarna.

På 1640-talet är det visserligen alltjämt samma konstellation av mottagar
hamnar som möter: Holland (d v s i praktiken Amsterdam), Löbeck och
Danzig. Däremot är den inbördes ordningen kraftigt omkastad. Nu är det
Holland som svarar för nära 3/4 av kopparfrakterna, medan Lubeck omhän
dertar 1/5. Danzigs andel är i stort sett oförändrad.

När det gäller den relativt nytillkomna varan mässing, kan vi bespara oss
ännu ett diagram, eftersom förhållandet lika väl går att uttrycka med några få
ord: Hollands andel var här hela 89% och Ltibecks 7%. Danzig saknade vad
gäller mässingexporten all betydelse. Under de olika kopparkompaniernas
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Figur 79: Medelvärdet av Stockholms export av koppar 1646, 1648 och 1650 i

antal skeppund.
Källor: SkA vol 1646, 1648 och 1650, tolagens utförsellängder.

verksamhetstider gällde kompaniprivilegierna också mässing, vilken alltså

skeppades ut med samma svårigheter som kopparen.
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KAPITEL 7

Metallmanufakturprodukter

Termen metallmanufakturprodukter är inte helt problemfri. Heckscher på
pekar att den samtida användningen av ordet manufaktur “hänförde sig till
andra områden än järn- och mässingsindustrierna men hade vissa berörings
punkter med dem”.’ Heckscher definierar på samma ställe manufakturer
som “anläggningar för färdigfabrikat, som antingen tekniskt eller organisato
riskt eller i bägge hänseendena överskredo hantverkets skala”, men påpekar
också att denna gräns är mycket svävande och att i själva verket manufaktu
rer ofta stod i oupplöslig förbindelse med hantverk.

Vad som i detta avsnitt avses med metallmanufakturprodukter är metaller
bearbetade till bruksföremål. 1 ett fall — harneskplåtar — räknas också halv
fabrikat till bruksföremål. Utanför gruppen hamnar, kanske oegentligt,
stångjärn, osmundsjärn och koppar. Dessa produkter betraktas här mer som
råvaror, om än bearbetade sådana. Mässing borde falla inom gruppen, men
det har befunnits naturligare att redovisa den tillsammans med koppar.

De viktigare varuslagen

Huvuddelen av det järn som skeppades ut från Stockholm var inte bearbetat
på annat sätt än som smitt osmundsjärn och uthamrat stångjärn. På liknande
sätt förhöll det sig med kopparen, som till övervägande del exporterades i
form av råkoppar, och senare mot seklets mitt i form av raffinerad gårkop
par. Men parallellt med denna export förekom också en mindre omfattande
utförsel av manufakturprodukter av metall, såsom stickvapen, skjutvapen
med ammunition av olika kaliber, harnesk i hel- och halvfabrikat, spikar,
grytor, pannor o 5 v.

Alla försök att på ett enhetligt och samtidigt intressant sätt redovisa expor
ten av dessa varor under 1600-talets första hälft är dömda att misslyckas. och
detta pga hur de registrerades i exportlängderna. Flera av de mer bearbeta
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de metallvarorna redovisades i stora sjötullens längder enbart efter vikt.

vilket gör alla uppskattningar av värden svåra. År 160() exporterades tex 31

skeppund järngrytor, men vilken kvalitet dessa var av och vad de därmed var

värda framgår inte. Vid andra tillfällen noterades bara antalet av en viss vara.

För att stanna kvar vid år 1600 exporterades tex nio spjäll detta år. Hur stora

eller tunga dessa var framgår däremot inte.

Ett sätt att försöka ta sig runt dessa svårigheter men ändå bilda sig en

uppfattning om denna exports omfattning, är att välja ut ett antal av de mer

betydelsefulla varorna och följa deras utveckling. Varor lämpliga för en så

dan undersökning är harneskplåtar, kanoner, lod (kanonkulor), ankare och

ankarflyn. Fördelen med de varorna är att de tillhör de mest exporterade

manufakturprodukterna och att de oftast, men inte alltid, är redovisade i

skeppund.
Av de utskeppade manufakturvarorna var järnkanoner med ammunition

den viktigaste varugruppen. Samtidens och tullängdernas beteckningar för

dessa varor var järnstycken eller järnskytt och lod eller granater.2 1600-talet

innebar en gradvis övergång från de äldre bronsstyckena, de sk metallstycke

na, till billigare men tyngre järnstycken. Fördelarna med de äldre bronsstyc

kena var emellertid stora under hela seklet, och inte förrän mot dess slut

förmådde järnstyckena att bättre hävda sig i konkurrensen.3

Trots att järnstyckenas prestanda fortfarande var underlägsna bronsstyc

kenas, var det enligt tullängdernas vittnesmål i första hand de förra som gick

på export. Bronsstycken förekommer visserligen i den registrerade exporten,

men inte alls i samma omfattning som stycken av järn. Den största kvantitet

bronsstycken som påträffats är 568 skeppund 1640. Under tiden fram till

1622 har överhuvudtaget inga bronsstyeken påträffats; under 1640-talet före

kom registrerad export bara under vissa år.

Metallstyckena göts fram till 1628 i Byssgjutargården i Stockholm, ungefär

vid nuvarande Arvfurstens palats. Därefter flyttades produktionen till trak

terna av nuvarande Sergels torg, och efter 1641 antogs namnet Styckegjutar

gården på anläggningen. Tillverkningen i staden låg under perioden 1611—54

på i medeltal 28 stycken per år.5 Efter 1630 förlades en allt större del av

metallstyckeproduktionen till Kopparberget, där den pågick till 1650. Under

åren 1641—49 göts i Stockholm årligen kanoner av i genomsnitt 200 skep

pund koppar, medan vid Kopparberget användes 5—900 skeppund.6

De angivna — tämligen måttliga — kvantiteterna producerade metallstyc

ken förklarar varför endast mindre poster förekommer i exportlängderna.

De stycken som producerades var säkerligen i första hand avsedda för rikets

egen krigsmakt.
Annat var det med järnstyckena. De billigare kanonerna av järn var i

början av seklet en engelsk specialitet. På 1630-talet hade svenskarna under

Louis De Geers ledning på allvar börjat hota engelsmännens särställning vad

gällde produktion av järnkanoner. De svenska järnstyckena var, om inte lika
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bra, så i alla fall billigare och mer efterfrågade i utlandet än de engelska.7
Gjutning av järnstycken förekom på ett flertal platser i landet, varav flera

inom Stockholms omland. som Åker. Österby och Skeppsta.5Men viktigast
var De Geers Finspång. vilket också avsätter spår i exportsiffrorna de gånger
det är möjligt att följa dessa för flera utskeppningshamnar. 1641 exportera-
des från Stockholm 553 skeppund “järnskytt”. Samma år utskeppades 5 656
skeppund från Nyköping och 3 031 skeppund från Norrköping.91650 expor
terades dock hela 4 676 skeppund järnstycken från Stockholm, medan mot
svarande siffror för Nyköping samt Norrköping och Söderköping tillsammans
var 1 205 respektive 3015 skeppund.’

Även om källorna endast fläckvis avslöjar huvudstadens andel av rikets
export av järnstycken, kan det utan större risk fastslås att Stockholm ingalun
da dominerade inom denna gren av utrikeshandeln på samma sätt som för
övriga metaliprodukter. 1650 års rekordsiffra ligger åtskilliga gånger högre
än de siffror som tycks ha varit de normala. 1 genomsnitt under de övriga år.
då den samtida handelsstatistiken skiljer järnkanoner från andra järnposter,
1640, 1641, 1642 och 1644. upptas endast 577 skeppund årligen som utskep
pade från Stockholm. Det är alltså troligt att endast en mindre del av de
järnkanoner som exporterades från riket gick över Stockholm.

Artilleriammunition exporterades under hela seklet i form av lod, dvs
gjutna kanonkulor. Här märks en tydlig ökning av utskeppningen under
seklet. Under åren 1600—1619 exporterades i genomsnitt 298 skeppund lod
från Stockholm enligt stora sjötullens längder. Under åren 1640, 1641, 1642,
1644 och 1650. då uppgifter finns tillgängliga ur den samtida handelsstatisti
ken, exporterades i genomsnitt 932 skeppund årligen. Även om rekordåret
med sina 1 980 skeppund 1641 räknas bort, återstår 670 skeppund lod årligen.

Då det gäller harneskplåtar, dvs järnplåtar avsedda att bearbetas till
skydd för soldaternas olika kroppsdelar, märks en mycket kraftig ökning av
exporten. Under åren 1600—1619 förekommer export varje undersökt år
med i genomsnitt 22 skeppund. Under de fem kända åren 1640—50 hade
denna export stigit till 521 skeppund årligen enligt den samtida handeisstatis
tiken. Härutöver utskeppades också ett varierande antal färdiga harnesk.

Ankaren och ankarflyn har endast påträffats vid något enstaka tillfälle
under seklets första decennier. På 1640-talet har exporten av dessa artiklar
kommit igång och nått en någorlunda omfattning, i genomsnitt 215 skeppund
per år enligt handelsstatistiken.
För att sammanfatta det hittills sagda, är det uppenbart att exporten av de
utvalda manufakturprodukterna ökade kraftigt under perioden. Men denna
ökning skedde från en mycket låg nivå och var heller inte så stor att det finns
fog för att påstå att denna grupp kom att tillhöra de viktigare i Stockholms
exports varusortiment. Utskeppningen skedde i stor utsträckning över de
östgötska stapelstäderna, och en stor inhemsk efterfrågan sög upp en bety
dande del av produktionen.
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Övriga manufakturvaror

Trots att en grov uppdelning av varusortimentet i Stockholms export frän
seklets början och mitt visar att ingen revolutionerande omvälvning ägt rum
vad gäller exportens sammansättning, visar ändå ett närmare betraktande att

en exportlängd från 1650 upptar helt andra varor än en från 1600. Mot seklets

mitt påträffas regelbundet metallmanufakturvaror i längderna som tidigare

endast förekommit sporadiskt eller inte alls. Det rör sig om musköter, pisto
ler, skyffiar, värjor, lås, yxor, husgeråd, sågar m m. Kvantitativt sett är de
här varornas värde fortfarande mot seklets mitt försvinnade litet, men det är

onekligen något som pekar framåt mot en kommande utveckling.

En stor del av dessa manufakturvaror i stadens export kan tillskrivas rna
nufakturerna i och kring Arboga. Arbogaborna hade genom 1617 års han

delsordning fråntagits möjligheten att själva skeppa sina produkter till utlan

det, och 1636 stängdes också Södertälje som alternativ utskeppningshamn.

Arboga vapenfaktori, det första i riket, hade sitt ursprung i Gustav Vasas
hitkallande av tyska vapensmeder på 1550 talet.2 Vapenfaktoriet drevs i kro
nans ägo fram till 1620-talet. då ansvaret för driften tillsammans med kronans

övriga faktorier korn att övertas av Louis De Geer och Willem De Besche.
De produkter, som Corin i sin Arbogamonografi nämner som tillverkade vid
verkstäderna i Arboga och i det utanför staden liggande Jäder, känns direkt

igen i Stockholms tolagslängder och den samtida handelsstatistiken.3Men
även om Arbogas och Jäders manufakturer var betydelsefulla då det gällde

tillverkning av militära och civila manufakturprodukter, tillkom eller utvid

gades under perioden en rad manufakturer i huvudstadens omland, som
Söderhamn, Norrtälje. Vira bruk i Roslagen — där sannolikt huvudparten av

värjklingorna tillverkades efter 1635 och stormaktstiden ut — Örebro, Eskils

tuna och Säter.4

Manufakturprodukternas relativa betydelse

Som det påpekades inledningsvis är det svårt att exakt avgöra värdet av

metallmanufakturvarornas andel av Stockholms totala export under perio

den. För seklets första decennier kan man dock utan vidare slå fast att den

var obetydlig, på gränsen till försumbar. Ska detta preciseras ytterligare kan

det vara lämpligt att se närmare på 1603, ett r då man exporterade ovanligt

stora kvantiteter lod över Stockholm. Detta är utskeppades lod och andra

bearbetade metalLprodukter utöver de traditionella posterna stång- och

osmundsjärn, koppar o s v, till ett värde motsvarande — högst ungefärligt —

drygt 1 % av exportens totala värde. Denna andel får alltså betraktas som

ovanligt stor.
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För att få ett grovt mått på hur exporten av dessa varor förändrades till
seklets mitt måste utdragen ur tolagslängderna användas, eftersom den sam
tida handeisstatistiken lämpar sig sämre för detta. Med alla reservationer för
dålig representativitet, anger utdragen ur tolagens exportlängder att andelen
stigit till drygt 3 %.

Om den högst ungefärliga ökningen av metallmanufakturprodukter från —

i bästa fall — 1 % till 3 % av den totala exportvolymen är reell, innebar detta i
praktiken en mycket kraftig absolut exportökning. Men det rör sig om en
ökning från en tidigare mycket låg nivå. Den största delen av de varor som
ingår i den grupp som här kallas metallmanufakturvaror var avsedd för mili
tärt bruk. Det faktum att de största vapensmedjorna låg i områden med
tillgång till stapelstäder andra än Stockholm, avsätter tydligt sina spår i hu
vudstadens exportsiffror.
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KAPITEL 8

Tjära och beck

Tjära — den kvantitativa utvecklingen

Tjäran var den vara som uppvisade den relativt sett största ökningen av
samtliga varor i Stockholms export då givetvis sådana varor undantagna
som inte hade exporterats alls vid seklets början. Bakom ökningen låg på
hemmaplan främst utvecklingen av Österbottens produktion och distribution
av tjära, som beskrivits i avsnittet 111:5. På allt färre men lastdrygare skutor
fördes från de österbottniska städerna under halvseklet allt större kvantiteter
tjära till huvudstaden.

Vilka utländska faktorer låg då bakom den formidabla ökningen av tjärex

porten över Stockholm? Den ökade produktionen i Österbotten kan ses som

en reaktion på förändringar på den europeiska marknaden, både vad gäller

produktion och efterfrågan. Två grundläggande faktorer kan urskiljas. Mot

slutet av 1500-talet och början av 1600-talet låg de mest betydelsefulla ut

skeppningshamnarna för tjära längs det preussiska kustområdet. Enligt öre

sundtullens räkenskaper minskade dock den preussiska utskeppningen
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Figur 80: Exporten av tjära och beck över Stockholm 1600—1650 i antal läster

(om 12 tunnor,). Källor: Se figur 65.
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Den svenska tjäran efterfrågades till
stor del för den växande holländska
handelsflouan. Bilden visar ett ho!
ländskt flöjtskepp. Kännetecknande
för dessa var att de var billiga i till
verkning och drift. Observera de
starkt infallande sidorna — en konse
kvens av att öresundstullen fram till
1669 bla utgick efter skeppens om
fång midskepps. Björn Landström:
Seglande skepp, Stockholm 1969. Fo
to författaren.

västerut stadigt under 1600-talet. Det är under samma tid som utförseln över
Stockholm ökar. Denna exportökning motsvarar grovt sett den preussiska
exportminskningen .

Den andra faktorn var den förändrade efterfrågan på tjära och beck.
Dessa båda produkter var av fundamental betydelse för skeppsbyggnadsin
dustrin och för både de militära och de civila flottornas underhåll; tjära som
bestryknings- och impregneringsmedel, beck som tätningsmedel. Under
1500-talet börjar den engelska och i än större omfattning den holländska
skeppsbyggnadsindustrin att expandera. Expansionen kan ses som ett svar på
den allmänt ökade omfattningen av marina aktiviteter, såsom den transocea
na handeln, Newfoundlandfisket och koltransporterna efter den engelska
kusten. Från 1500-talets slut börjar holländarna att vid stora och rationellt
ordnade varv producera flöjtskepp, det framgångsrika handelsfartyg som
skulle komma att dominera de sjöbundna handelsrutterna under 1600-talet.6
Skeppen blev inte bara fler under 1500-talet, utan också större. Under seklet
ökade fartygen på atlantrutterna sin storlek från 200 till 600 ton.7

Skeppsbyggnadsindustrin fortsatte att öka produktionen under 1600-talet.
Det har beräknats att enbart de holländska varven vid 1600-talets mitt årligen
producerade 250—350 handelsfartyg.8Härtill ska läggas den under 1600-talet
ökade betydelsen av sjökrigföring i de talrika västeuropeiska krigen. med allt
större örlogsflottor engagerade.
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1600-talets första hälft var saledes mycket gynnsam för den svenska tjärin
dustrin. Det västeuropeiska civila och militära tonnaget ökade, och antalet
tjärproducenter i Europa minskade.

Exportriktningar

Tjära var den enda av stadens viktigare exportvaror där Holland dominerade
inköpen redan från seklets början.

Redan under 1610-talet hämtade holländska skepp över hälften av all ex
porterad tjära från Stockholm, 56 % i de tre nedslagen 1610, 1613 och 1616.
Läbecks andel stannade på endast 18%. Det finns ingen anledning att be
tvivla de tre årens representativitet; redan år 1600, då visserligen Löbeck var
bojkottat på den svenska marknaden, stod Holland för 62 % av den exporte
rade tjäran.9

Även om det skulle kunna hävdas att det var tjäran som ledde utveckling
en mot tätare förbindelser mellan atlantkusten och Stockholm, betyder inte
detta att det huvudsakligen var för tjärans skull som de holländska skeppen
tog sig besväret att komma till staden. 1616, ett år då holländarna hämtade
ovanligt mycket tjära, svarade denna vara endast för 11 % av holländarnas
totala uppköp, räknat i 1636—50 års medelprisnivå.

Också den andra stora nordeuropeiska skeppsbyggarnationen, England,
visade tidigt ett förhållandevis stort intresse för den svenska tjäran. Tjära var
vid sidan av vitriol den enda vara där England hade någon nämnvärd andel
av de utskeppade kvantiteterna under det tidiga 1600-talet, även om dess
andel vad gäller tj äran stannade vid blygsamma 4 %.

Figur 81: Medelvärdet av Stockholms export av tjära 1610, 1613 och 1616 i
antal lästerfördelade på mottagarhamnarna. Källor: Se figur 78.
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Under halvseklet genomgick som vi sett tjärexporten en dramatisk kvanti
tativ förändring. Först mot 1610-talets slut orkade tjärexporten upp över
1 000 läster per år från att ha varit av betydligt mindre omfattning under
seklets allra första år. På 1640-talet kunde exportvolymen vissa år komma
upp i 4—5 000 läster, eller 12 gånger så många tunnor. Mottagande av tjära
från Stockholm hade mot seklets mitt utvecklats till att bli en mer eller
mindre exklusiv affär för Holland och England — de länder vid atlantkusten
där skeppsbyggnadsindustrin var som mest expansiv. Tillsammans svarade
dessa för nära 80 % av utskeppningen från Stockholm. Lilbeck var den enda
av östersjöhamnarna som i stort sett lyckats bevara sin andel av de kraftigt
växande uppköpen av tjära i staden.

Beck

Med undantag av fyra läster 1603 och två läster 1619 finns inte något beck alls
redovisat i de av stora sjötullens journaler fram till och med 1622 som har
undersökts. Förklaringen till detta ligger i avsaknaden av becksjuderier i
Stockholm och dess omland.

När vi på 1630-talet återigen får tillgång till uppgifter om exporten finner vi
att en viss export av beck kommit igång. Enligt den samtida statistiken expor
terades under åren 1638, 1640, 1641 och 1642 228, 65, 342 respektive 706
läster beck, motsvarande ungefär den dubbla mängden okokt tjära. Dessa
kvantiteter torde till största del ha producerats i Stockholm. Det första beck-
bruket i Österbotten grundades 1643, och det skadade extraktet över vad det

1646,1648 och 1650

Figur 82: Medelvärdet av Stockholms export av tjära 1646, 1648 och 1650 i
antal läster. Källor: Se figur 79.
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norrländska tjärkompaniet förde till Stockholm fran 1648 och framat upptar
inga kvantiteter beck alls från den svenska sidan.1

Pa 1640-talet kokades beck i staden pa två platser. Under detta årtionde
uppläts mark vid Danvikens hospital för en anläggning under holländaren
Jan van Swinderens ledning. Denne hade under 1630-talet varit sysselsatt
med produktion av tjära och beck i Västsverige, och skulle för övrigt ocksä
komma att bli den kraftigaste tillskyndaren av det norrländska tjärkompa
niet.2 Bruket på Beckholmen drevs på 1640-talet av en Albrecht Schmidt,
som tydligen också var brukets grundare. 1 drottning Kristinas donationsbrev

till staden på Munklägret (nuv. Kungsholmen), Långholmen och Beckhol
men åläggs nämligen staden att vid övertagandet av Beckholmen ersätta
Schmidt för dennes omkostnader i samband med brukets upprättande.3

Efter rekordnoteringen 1642 faller beckexporten drastiskt. Förklaringen
till detta är enkel, om man ser efter vilka det var som i första hand hämtade
beck i Stockholm. Här var det nära nog uteslutande Holland och England
som svarade för uppköpen. Under åren 1646, 1648 och 1650 svarade Holland
för nära 79 % av det utskeppade becket, England för 20, allt enligt de gjorda
stickprovsundersökningarna i tolagslängderna. Med avsättningsmarknaden
för beck så extremt centrerad kring hamnarna väster om Öresund, är det
ingalunda uppseendeväckande att exporten går ned under det dansk-svenska
kriget. En liknande nedgång kännetecknar också tjäran, som dock minskar
redan 1642. Om denna minskning kan hänga samman med den rekordstora
exporten av beck detta år ska vara osagt. Det utrikespolitiska läget kan dock
knappast ha legat bakom nedgången.

Det ska dock påpekas att den samtida handelsstatistiken för år 1644 endast
redovisar seglationen från 1 januari till 1 oktober. och att den i figur 80
redovisade nedgången inte skulle bli fullt lika markerad om den återstående
tiden av seglationsperioden också hade redovisats, vilket stickproven i tolags
längderna antyder.
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KAPITEL 9

Svavel och vitriol

Svavel och vitriol kan bäda ses som biprodukter till kopparframställningen.
Båda ämnena kunde med fördel utvinnas ur Kopparbergets svavelhaltiga
malmer.4 Det är i trakterna kring Stora kopparberget man får anta att de
båda varorna producerades för att därifrån föras över mälarhamnarna till
huvudstaden. Svavel var en viktig ingrediens vid framställning av svartkrut,
medan vitriol hade ett vidare användningsområde inom dåtidens industri och
hantverk, tex som färgberedningsämne.

Varken svavel eller vitriol kan betecknas som viktigare varor i stadens
export. Inte ens rekordåret 1642 kom vitriolen upp i en andel på mer än
någon procent av den totala registrerade exporten. Varken svavel eller vitriol
betalades särskilt bra på marknaden. Medelpriset för vitriol låg i genomsnitt
på ca 6 daler per skeppund 1636—50, medan svavlet värderades till knappt
det dubbla enligt tolagens markegångsvärdering.

De båda produkterna förtjänar ändå en kort separat redovisning eftersom
de förekommer relativt stabilt i stadens exportvarusortiment under halvsek
let.

För svavlet kan knappast någon trend urskiljas under den undersökta pe

Svav&

3000 skeppund Vitriof

2500

2000

in’
600 1603 1610 1613 1616 1619 1622 1638 1640 1641 1642 1644 1645 1646 1650

Figur 83: Exporten av svavel och vitriol över Stockholm 1600—1650 i antal
skeppund. Källor: Se figur 65.
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rioden. 1610 är det nedslag i källmaterialet da den största kvantiteten svavel
exporterades, 667 skeppund. Andra år utfördes avsevärt mindre kvantiteter,
som 1613. 1622 och under de undersökta aren 1644—50, eller ingenting alls,
som 1616. Förklaringen till svavlets klena utveckling pa exportmarknaden
star troligen att finna i en minst sagt välutvecklad inhemsk efterfragan. Till
detta ska läggas ett pris som med endast liten marginal översteg stångjärnets
genomsnittliga per skeppund.

Svavel var till skillnad från vitriol brytbart ur berget, och atminstone under
1580-talet var en svavelgruva under ganska flitig brytning vid Kopparberget.5
Vitriolen krävde dock normalt mer bearbetning genom s k vitriolsjudning.

Svavlet hämtades under 1610-talet främst av de nordtyska städernas fartyg.
Under åren 1610 och 1613 svarade Danzig för 40 % av de utskeppade kvanti
teterna, Ltibeck för 22 och Holland för 12%. På 1640-talet var svavel en så
obetydlig vara i stadens exportsortiment att den tillämpade stickprovsmeto
den på tolagsmaterialet inte blir tillräckligt tillförlitlig. Den samtida handels-
statistiken — med alla sina källkritiska problem — visar dock att även svavlet
hade införlivats i den holländska intressesfären. Även här avtecknar sig ned
gången i handelsutbytet under det dansk-svenska kriget. 1644 (1/1—1/10)
fördes 172 1/2 skeppund av totalt dryga 202 skeppund svavel ut av skepp från
Danzig, men inget svavel alls på holländska kölar.6

Förutsättningarna för att med tolagens hjälp kunna spåra vitriolens väg
ned till dess första anhalter på kontinenten är bättre. Under seklets två första
decennier var exporten av vitriol tämligen obetydlig. Vid två av nedslagen
som gjorts i stora sjötullens exportlängder kommer exporten upp i över 300
skeppund (1600 och 1610), under övriga år var den betydligt mindre.

Under åren 1638—42 kan man se ett tydligt samband mellan de utskeppade
kvantiteterna koppar och vitriol. itriolen ökar, visserligen på en lägre nivå, i
ungefär samma takt som kopparen (jfr figurerna 77 och 83). Samma följsam
het gäller också nedgången under 1644 och återhämtningen under 1646. Vid
de två sista nedslagen hänger dock inte vitriolen med kopparexportens ut
veckling lika bra.

Stickproven ur tolagen ger besked om att vitriol var en produkt som hol
ländarna ännu inte tagit över. Under åren 1646, 1648 och 1650 omhändertog
nämligen Danzig 61 % av den utskeppade vitriolen, Liibeck 5%, medan
holländarna svarade för en dryg fjärdedel.
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KAPITEL 10

Spannmål, smör och lax

Vid sidan av huvudstadens viktigaste exportartiklar — metaller, tjära och
beck — återfinns också en utskeppning av livsmedel som vissa år kunde vara
betydande. De viktigare varorna i denna grupp var de som fått bilda rubrik
för detta avsnitt.

Smör och lax tillhörde förmodligen de äldsta exportvarorna i Stockholms
handelshistoria. 1 de lubska pundtullsräkenskaperna från 1368 upptar t ex
smöret nära 45 % av Stockholms export till hansestaden.7

1559 bestod Stockholms export till drygt 12 % av smör och nära 8 % av
spannmål, medan det däremot inte exporterades några nämnvärda mängder
lax.8 Året dessförinnan, 1558, svarade däremot laxen för nära 8 % av expor
tens värde.9

Hur tidigt spannmål förekom i mer betydelsefulla mängder är svårt att
avgöra. Däremot är det klart att denna vara var omgärdad av helt andra
restriktioner än de flesta andra, beroende på dess stora betydelse för rikets
försörjning. Restriktionerna utgjordes i praktiken av exportförbud under år
med klen skörd, vilket inträffade vid ett flertal tillfällen under den undersök
ta perioden.1

Spannmål

Spannmål var alltså inte bara en vara som fraktades vidare inom riket från
främst Upplands slättbygder till det bottniska och finska omlandet. Vissa år
under 1600-talets första hälft var huvudstaden centrum för en betydande
spannmålsexport. Faktum är att år då varan inte var belagd med exportför
bud kunde den räknas till stadens viktigare exportvaror efter metaller, tjära
och beck.

Trots att skördarnas varierande utfall naturligtvis kraftigt påverkade ex
portsiffrorna, kan man konstatera att exporten vissa år var betydande; åren
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Figur 84: Exporten av spannmål (inklusive mjöl och malt) över Stockholm
1600—1650 i antal tunnor. Källor: Se figur 65.

1622, 1638 och 1640 exporterades cirka 30 000 tunnor. 1 figur 87 avtecknar
sig också de nedslag i källmaterialet som hamnat på år med exportförbud,
som mer eller mindre har upprätthållits: 1603, 1644, 1645 och 1650.

Om exporten av spannmål jämförs med de siffror som finns att tillgå över
spannmålsimporten, kan man med någorlunda säkerhet fastställa att Stock
holm totalt sett under 1600-talets två första decennier agerade som nettoex
portör av spannmål, dvs att det från staden skeppades ut mer än vad som
kom in från utlandet.

År tnr spnm År tnr spnm —

1600 520 1613 143
1604 11 981 1615 1 011
1610 78 1622 0
1612 12 1637 74 210

1640 63 359

Tabell 14: Importen av spannmål över Stockholm (inklusive mjöl och ärtor)
i antal tunnor vissa år 1600—1640. Källor: Ekonomisk historiska institutets.
arkiv, låda 2, fascikel B (1600—1622); BoHs. 5 och 21 (1637 och 1640). Anm:
Uppgifterna ur BoH är angivna i daler, här omräknade till antal tunnor råg
och korn enligt tolagens markegångstaxa. För 1637 har medelvärdet av 1636
och 1639 års priser använts.

Under de två åren 1637 och 1640 importerades spannmål i helt andra
kvantiteter än vad som var fallet under 00- och 10-talet. Att spannmålshan
deln ökade under den undersökta perioden bekräftas också av tolagslängder
nas uppgifter som de finns redovisade i figurerna 67—69.

När huvudstadens befolkning växte ställde detta naturligtvis ökade krav på
försörjningen. År med svaga skördar inom riket måste då kompenseras med
en ökad import från utlandet. 1 den mån andra orter inom Stockholms han
delsområde tilläts hämta spannmål från främmande hamnar, finns troligen
också den registrerad under Stockholms rubrik i den samtida statistiken (se
s. 87). Om det tidigare gjorda antagandet om Gävles spannmålsaffärer i
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Baltikum är riktiga (se s. 223), finns alltsa denna spannmal inräknad i 1637
och 1640 ars importsiffror.

Figur 84 och tabell 14 antyder ocksa en förmodligen ny företeelse i Stock
holm, nämligen en mer regelrätt spannmålshandel. Under seklets två första
decennier verkar import och export av spannmål mer entydigt ha styrts av
skördeutfallet i riket. Ser man på siffrorna för 1640 upptäcker man däremot
att det detta år har förekommit såväl en omfattande import som export. En
undersökning som fördjupade sig på spannmålshandeln i huvudstaden skulle
sannolikt upptäcka de baltiska städernas stora delaktighet i denna från 1630-
eller 1640-talen.

Spannmålsexporten riktade sig under 1610-talet till ett flertal mottagar
hamnar. Under de tre undersökta åren 1610, 1613 och 1616 svarade Lilbeck
för dryga 40 % av de utförda kvantiteterna, Rostock för 18 och Stralsund för
14%, medan 27% fördelade sig på ett flertal mottagarhamnar. Långt mindre
än för andra varor går det dock när det gäller spannmål att i den här frågan
dra några slutsatser utifrån enstaka nedslag i källmaterialet. Var Stockholm
endera hämtade eller levererade spannmål avgjordes säkerligen i hög grad av
hur prisbilden såg ut i olika regioner på kontinenten, vilken i sin tur berodde
på de regionala skördarnas utfall. För att illustrera detta kan vi återgå till
16 10-talets siffror, där t ex Holland intar en mycket undanskymd plats i grup
pen “övriga”. Detta betyder inte att Holland normalt inte hämtade spannmål
i Stockholm. År 1600 hämtade Holland drygt 4 200 tunnor spannmål av de
totalt knappa 7 200 som skeppades ut från Stockholm. Det lönar sig alltså
knappast att fundera på varför t ex de för Stockholm normalt sett inte särskilt
viktiga hamnarna Rostock och Stralsund hade så höga andelar av spannmåls
exporten under nedslagen på 1610-talet.

Med detta sagt kanske det inte känns lika motiverat att undersöka hur
fördelningen bland mottagarhamnarna såg ut på 1640-talet. Men förhållan
dena var ändå inte riktigt desamma då som tidigare under seklet. Holland
skeppade nu ut 80 % av den registrerade spannmålen och Lubeck 18 % enligt
stickproven i tolagslängderna 1646, 1648 och 1650. Visserligen förekommer
det under de övriga undersökta åren i tolagens exportlängder att normalt sett
mindre viktiga mottagarhamnar skeppar ut betydande kvantiteter spannmål
(tex Danmark 1639, Stralsund 1642 och England 1649), men på det hela
taget har exportriktningarna nu stabiliserat sig till i första hand Holland, i
andra hand Lubeck.

För holländarna måste det ha tett sig naturligt att handla upp spannmål i
Stockholm. Genererellt sett hade holländarna tre mål för sina handelsfartyg:
spannmål från de preussiska och baltiska hamnarna, skeppsbyggnadsmaterial
från de baltiska och metaller från de svenska. Det kan ibland vara svårt att i
denna undersökning komma ihåg att av dessa tre områden var spannmåls
handeln den viktigaste.2Om spannmål utbjöds till försäljning i Stockholm till
rätt pris och lastutrymme fanns över i fartyget, var det säkerligen inget pro
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blem att avyttra lasten i spannmalsdepan Amsterdam. Att holländarna inte
ens drog sig för att föra ut stora mängder spannmål under år med exportför
bud, framgår av den tidigare relaterade händelsen 1625, da åtskilliga stock
holmare hade varit ivrigt sysselsatta med att lasta holländska skepp med
förbjuden spannmål (s. 112).

Sammanfattningsvis kan det konstateras att stadens spannmålshandel vari
erade kraftigt från år till år vad gäller både omfång och exportriktningar. Det
är fastställbart att år utan exportförbud ofta innebar att spannmålen placera
de sig som tredje viktigaste exportartikel efter metallerna och tjäran och
becket. Även om spannmål som handelsvara varierade kraftigt både vad
gäller mottagarhamnar och volym, kan dock en viss stabilisering av mottagar
hamnarna på 1640-talet skönjas. Holland och därnäst Lubeck återkommer
som viktigaste mottagarhamnar alltför ofta för att det bara skulle kunna bero
på tillfälligheter. Vidare tycks på 1640-talet en mer renodlad handel med
spannmål kommit igång i staden, till skillnad från den tidigare som i högre
grad synes ha styrts av försörjningsaspekten.

Smör

Smöret var inte underkastat en sådan statlig exportkontroll som spannmålen.
Också i de värsta dyrtider ansågs det inte olämpligt att exportera smör. 1627
var det sådan dyrtid i landet att inte bara utförsel av spannmål förbjöds, utan
också den av oxar, kött, fläsk, humle och andra livsmedel. “Dock här under
icke förståendes smör, och sådana varor som till daglig förtäring icke tjänliga
och nyttiga är.”3 Smör bör alltså — av detta att döma — ha varit en betydligt
viktigare vara i handeissammanhang än i folkhushållningen.

Det smör som kom in från omlandet och är synligt i det bevarade källmate
rialet, kom till största delen från det bottniska området. Under de undersök
ta åren av slottstullens och lilla tullens material, 1600— 1624, svarade Väster
botten, Österbotten och Satakunta för sammanlagt 58 % av allt det införda
och registrerade smöret (Österbotten 37 %, Västerbotten 12 % och Satakun
ta 9 %). Stockholmarna var själva, efter österbottningarna, de största smör
leverantörerna med en andel av 17 %. De registerade mängderna smör i
längden efter lilla tullen är avsevärt större än de i slottstullen, vilket med
största sannolikhet förklaras av att stora kvantiteter på avgångsorterna redan
förtullat smör tidigare fördes in oregistrerat till staden. Detta skulle innebära
att den bottniska andelen i själva verket var större än de 58 % som angivits
här. (För ett utförligare resonemang om redan förtullat gods, ses. 71.)

1 vilken omfattning smör också fördes in västerifrån är svårt att avgöra. Ur
slottstullens längder kan man utläsa att smör i alla fall inte var en importvara
för mälarstäderna eftersom endast försumbara mängder finns registrerade
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som hämtade från det finskbottniska omradet. En jämförelse av lilla tullens
uppgifter 1624 med de närliggande årens smörexport visar att i alla fall 1624
års införsel av smör österifran via Blockhusudden överträffar exporten under
1619 och 1622. Dessa båda sistnämnda år exporterades 923 respektive 954
tunnor smör från Stockholm, medan det 1624 importerades 1 164 tunnor från
omlandet enligt noteringarna vid Blockhusudden.

Det är således uppenbart att det bottniska området spelade en betydande
roll inom stadens smörhandel, vilket inte utesluter att det fanns andra viktiga
leverantörer av denna vara.4

Vilken betydelse hade då smöret inom stadens exportnäring? Goda år
verkar det ha kommit upp i storleken 1 000—1 300 tunnor. Smöret var under
åren 1636—1650 värderat till mellan 18 och 25 daler per tunna, enligt 1615 års
markegångstaxa till 18 daler. Detta innebär att smöret totalt sett kunde spela
en viss roll för Stockholms export vid seklets början, men — eftersom det inte
alls följde med i den allmänna exportökningen — förlorade denna betydelse
mot seklets mitt.

Trots sin avtagande betydelse är smöret en intressant vara, eftersom det
vad gäller exportriktningar från staden uppvisar stor stabilitet. På 1610-talet
hämtade lybska skepp 61 % av allt exporterat smör, Danzig 17%, Stralsund
13 % och Rostock 8 %. På 1640-talet har smöret inte alls delat andra varors
öden att i allt större utsträckning hamna i holländska lastrum. Löbeck rent av
ökade sin andel till 77%. Danzig finns fortfarande kvar med en andel om
12%, medan övriga mottagarhamnar, inklusive Holland, delade på återstå
ende knappa 12 %. Dessa siffror håller sig relativt stabila under de år av
tolagens exportlängder som undersökts.

Som nämndes inledningsvis tillhör sannolikt smöret våra äldsta och vikti
gaste exportvaror. De tidigaste nedslagen i Heckschers sammanställningar av
hela rikets export visar att smörets (och övriga fetters) andel av den totala
exporten under åren 1559, 1576 och 1590 låg mellan 15,5 och 24,7 %5 Med
kännedom om Löbecks starka ekonomiska ställning i Sverige under denna
tid kan det knappast betvivlas att det var den staden som främst omhänder
tog det svenska smöret. Den smörhandel mellan Löbeck och Stockholm som
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Figur 85: Exporten av smör över Stockholm 1600—1650 i antal tunnor. Källor:
Se figur 65.
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fortfarande kan skönjas under 1640-talet kan kanske ses som en kvarleva av

en gammal och väl inarbetad handel mellan de bäda städernas borgare. Att

denna handel kunde besta utan holländsk inblandning måste förklaras med

holländarnas bristande intresse för att importera en vara som man själv pa

hemmaplan under 1600-talet producerade i en allt större omfattning.6

Vi summerar: Det är troligt att stora kvantiteter av det smör som exporte

rades frän Stockholm kom från det bottniska handelsomrdet. främst från

Österbotten. När smöret skeppades vidare var det under hela perioden

främst på lybska kölar, sannolikt efter sedan sekel tillbaka väl inarbetade

handelsrutiner. Smörets relativa betydelse var under 1600-talets förra hälft i

dalande. Vid seklets början kunde dess andel av den totala exporten komma

upp mot ca fem procent, mot seklets mitt endast mot någon enstaka. Inte

desto mindre är smörexporten intressant just därför att den i absoluta tal och

när det gäller exportriktning uppvisar en sådan stabilitet under ett halvsekel

då nästan allt annat förändras.

Lax

Uppgifter från 1500-talet visar att stockholmarna själva gärna hämtade lax i

så stora kvantiteter från det bottniska handelsområdet att varan för denna tid

kan klassas som huvudvaran i stadens egen upphandling i norr (se s. 278).

Vid 1600-talets ingång hade laxen relativt sett förlorat i betydelse i stockhol

marnas egen upphandling. Den nya varan på modet blev under 1600-talets

första kvartsekel istället tjära.
Inte desto mindre kom största delen av den lax som landades i Stockholm

fortfarande in på stockholmarnas egna skutor. 49 % av all registrerad införd

lax under perioden 1600—1624 anlände på det sättet. Också för mälarstäder

nas invånare var lax en attraktiv vara. Ca 12 % av all förtullad lax vid slotts

tullen och Blockhusudden hämtades av dem. Därutöver anlände på bottniska

kölar 17 % från Västerbotten, 12 % från Österbotten och 6 % från Satakun

ta. Det är svårt att säga hur dessa siffror bör korrigeras för att ta hänsyn till

de kvantiteter lax som redan förtullade passerade in och förbi Stockholm

utan att registreras i några längder där; upphandlingsområdet för lax var ju

just det bottniska handelsområde där detta problem var som störst. Således

kan det påstås att alla de införda kvantiteterna borde skrivas upp, även

Stockholms och mälarstädernas. men ovisst med hur mycket. Året 1624, då

detta problem är eliminerat, kan kanske ge en viss fingervisning om hur

missvisningen i slottstullen slog: detta år svarade stockholmarna för endast

15 % av upphandlingen, medan de tre bottniska landskapen Västerbotten,

Österbotten och Satakunta stod för hela 83 % av laxtillförseln. 1624 års
siffror ska dock tolkas med försiktighet. Dels ligger de så sent i tiden att de
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Figur 86: Exporten av lax över Stockholm 1600—1650 i an ful tunnor. Källor:
Se figur 65.

måhända saknar representativitet för den tidigare perioden. 1624 hade stock
holmarnas intresse på allvar vänts från laxen mot tjäran. Dels finns sådant
som tyder på att 1624 inte var ett normalår för laxhandeln. Jämfört med de
kvantiteter — i årsgenomsnitt drygt 340 tunnor — som tidigare trots allt hade
registrerats i slottstullen, är de 400 tunnorna 1624 misstänkt få.

Var än laxen kom ifrån och i vilka kvantiteter, så vidareexporterades en
större eller mindre del av den över Stockholm till utlandet. 1 genomsnitt
under halvseklet fördes omkring 200 tunnor lax ut ur landet över staden de år
laxexport påträffats. Som fallet kunde vara med alla varor, kunde exporten
variera starkt mellan olika år. 1641 exporterades tex 798 tunnor. Utöver
denna salta lax i tunnor förekom också export av mindre mängder rökta
laxar, som alltid registrerades styckevis.

Om än laxen var en förhållandevis dyr vara, som på 1640-talet betalades
med ca 10—15 daler per tunna, hade den på 1600-talet rasat ned till en
obetydlighet i den svällande utrikeshandeln över Stockholm. Ur denna syn
vinkel hade laxen gjort sällskap med smörexporten, men laxen kunde knap
past ens i undantagsfall komma upp i de blygsamma exportsiffror som smöret
ibland fortfarande mot seklets mitt kunde uppvisa.

Laxens exportriktningar avvek för de undersökta åren på 1610-talet inte på
något iögonfallande sätt från de utåtgående varuströmmarna i allmänhet. De
nordtyska städerna omhändertog så gott som hela exporten av lax, varav
Lubeck 39 % och Danzig 24 %. Stickproven i tolagens exportlängder från
1640-talet lämpar sig inte som underlag för några säkrare uttalanden om
exportriktningar. Därtill förekommer lax alltför sporadiskt i längderna. Så
mycket torde dock kunna sägas, att lika litet som smöret var laxen en vara
som intresserade holländarna. De sporadiska nedslagen av utförda laxtunnor
vittnar om att det fortfarande på 1640-talet var de nordtyska städerna som
omhändertog Bottenhavets lax via Stockholm.

För att sammanfatta: Laxen var en vara som hade spelat ut sin roll i
Stockholms exportnäring. Den hämtades i första hand från Västerbotten,
Österbotten och Satakunta i det bottniska handelsområdet. Under seklets
första decennier kan en tydlig utveckling ses mot att stockholmarna alltmer
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börjar överge de egna uppköpen av lax i det bottniska omradet för att istället
ga över till tjära. Exporten av lax höll sig under hela 16001alets första hälft
pa en totalt sett obetydlig nivå. 1 genomsitt exporterades ca 200 tunnor
årligen, främst till de nordtyska hamnstäderna, medan holländarna tycks ha
saknat intresse för laxhandeln.
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KAPITEL 11

Ovriga exportvaror

Den hittills gjorda genomgången av de relativt fåtaliga exportvarugrupperna
från Stockholm täcker den absolut största delen av stadens export. De varor

som återstår kunde under seklets första årtionden inte annat än undantagsvis

komma upp i en tiondel av den totala exportens värde, och mot seklets mitt
knappast ens en tjugondel. För fullständighetens skull kan det ändå vara av
intresse att mot slutet av undersökningen av utrikeshandeln ägna ett kortare
avsnitt åt de mindre viktiga varorna i huvudstadens export.

Skinn och hudar

Skinn och hudar — till vilken grupp här också läder- och pälsvaror inräknas —

är en besvärlig varugrupp att undersöka om man inte äger samtida prisupp
gifter som möjliggör en värdemässig jämförelse. 1 tullängderna upptar denna
varugrupp ett avsevärt större utrymme än vad som motsvarar dess värdemäs
siga andel. Detta kan enklast illustreras med den samtida summeringen av

1622 års export av inhemska exportörers varuutförsel. Av 66 varuposter är
1/3 sådana som upptar skinn eller hudar. En grov värdering av dessa varor
visar att av den totala inhemska exporten om knappa 360 000 ve utgjordes
endast ca 2 % av skinn och hudar.

Om nackdelen med det detaljerade redovisningssättet är svårigheter vid
jämförelser med andra varugrupper. är å andra sidan fördelen att exportläng
derna härigenom erbjuder en antagligen ganska komplett förteckning över

de skinn som producerades inom landets gränser. Som exempel härpå kan de
redan nämnda 22 posterna tjäna. Där upptas oxhudar, kohudar, bockskinn,
getskinn, älghudar, älgkalvhudar, gråverk (ekorrskinn), råbockskinn, röda
rävskinn, beredda älghudar, hjorthudar, vita rävskinn, mårdskinn, lamm
skinn. järvskinn, korsrävskinn, sälskinn, utterskinn, brandrävskinn, loskinn,
vargskinn och cardevanfårskinn. Den här listan skulle kunna göras åtskilligt
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längre om underlaget utökades fran en halv exportlängd till flera ur bade

stora sjötullens och tolagens material.

Skinnen och hudarna i Stockholms export korn till största delen från

Västerbotten. 1615 korn 2/3 av de i slottstullen registrerade partierna pa

båtar därifrån (se s. 240). Därtill ska läggas de kvantiteter som anlände till

staden pä stockholmarnas egna skutor. Men naturligtvis fördes också hudar

och skinn till staden från andra landsändar. Ur halvtullängden 1605 framgår

att också mälarstäderna levererade sådana produkter. Dessa skiljer sig dock

från de norrifrån inkomna på så sätt att det här uteslutande rör sig om skinn

och hudar från boskapsskötsel, inte av jakt (se s. 158). Kvantitativt är mä

larstädernas tillförsel, som den är registrerad i halvtullängden dock av liten

betydelse.
Exporten av skinn och hudar var av relativt liten betydelse också i förhål

lande till den totala. Ett försök har här gjorts att värdera exporten av dessa

produkter efter 1636—50 års medelprisnivå. Men det ska understrykas att

felmarginalerna är stora beroende på att denna varugrupps mångfald många

gånger gör det svårt att värdera enskilda varor. Om vi tar siffrorna för vad de

är, så exporterades under de undersökta åren 1600—1622 skinn och hudar

motsvarande i genomsnitt nära 19 000 ve årligen, vilket utgör knappa 3 % av

den totala genomsnittliga exporten under dessa år.

Lyckligtvis fanns det hos myndigheterna ett intresse av att hålla isär grup

pen skinn och hudar från andra varor, varför de samtida summeringarna i

statistiken i det här fallet är användbara. Enligt den samtida statistiken har

skinnens och hudarnas betydelse minskat relativt sett fram till 1630- och 40-

talen. Om någon absolut förändring av skinnexporten ägt rum under den

mellanliggande, källösa perioden, var den inte tillräckligt betydande för att

urskiljas med hjälp av de metoder som använts här. Ett genomsnitt av expor

ten under åren 1637, 1640, 1642, 1645 och 1649 visar att det årligen utfördes

skinn och hudar till ett värde av 17 322 daler, eller motsvarande ungefär

0,8 % av värdet av den totala exporten.7

Den aktuella varugruppen är tyvärr alltför obetydlig för att några säkra

slutsatser om exportriktningar ska kunna dras ur de gjorda utdragen ur tola

gens exportlängder. På den punkten är inte heller den samtida handelsstatis

tiken till någon större hjälp, eftersom endast ett fåtal sorter där finns redovi

sade fördelade på mottagarhamnar. Om man trots det skulle tvingas att säga

någonting om skinnens och hudarnas destinationer utifrån tolagens material,

så blir ett allmänt intryck att en i förhållande till den totala handeln större del

av denna varugrupp gick till de nordtyska städerna. Holländarna tycks inte

heller ha visat något större intresse för denna relativt obetydliga varugrupp.

Varugruppen skinn och hudar var en liten vara i Stockholms export redan

vid 1600-talets ingång. Till seklets mitt hade den krympt ytterligare i relativ

betydelse genom att den inte följde med den allmänna exportökningen. Den

använda metoden räcker inte till för att urskilja någon värdemässig absolut
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förändring under perioden. Det är dock sannolikt att exporten av denna
varugrupp inte förändrades på något betydande sätt under 1600-talets första
hälft.

Trävaror

Vid 1600-talets ingång återstod ännu drygt ett par sekel innan trävaror av
olika förädlingsgrad skulle bli av någon större betydelse för rikets exportnä
ring. Det var en varugrupp som inte var särskilt attraktiv för 1600-talets
stockholmsköpmän. 1640 svarade Stockholm och Gävle tillsammans för en
dast 3,4 % av värdet av trävaruexporten från riket,5 en siffra som förmodli
gen inte är alltför avvikande från normala förhållanden. Centrum för ut
skeppning av trävaror var under denna tid det unga Göteborg med en andel
kring hälften av rikets trävaruexport.9

När det gällde trävaruexporten kunde kronan till och med tillåta sig att
bryta huvudstadens handelsmonopol med utlandet utan att riskera alltför
högljudda protester. Då undantag gjordes från det bottniska handelstvångets
förbud för olika uppstäder att bedriva utrikeshandel, var villkoret ofta att
seglationen inskränkte sig till frakter av sågade bräder eller träslöjdsproduk
ter. Sådan export var tom något som uppmuntrades av statsmakten (se
s. 205).

Sågade bräder, timmer, bjälkar etc

Det är inte helt lätt att finna sågade trävaror i exportlängderna efter stora
sjötullen. Då de förekommer rör det sig oftast om mindre kvantiteter “såg
bräder”, furutimmer- eller bjälkar, angivna i tolfter.

Vid 1630-talets slut hade de sågade trävarorna utan tvivel ökat i betydelse i
stadens export, utan att därför kunna räknas till de viktigare varorna. Tabell
15 visar vilka siffror den samtida statistiken redovisar för stockholmsexpor
ten under rubriken “Trävirke”.

Under denna rubrik ingår dessvärre också ved. För att få fram värdet av
enbart sågade trävaror måste uppskattningsvis ca 1 000 daler dras av för de
tre nedslagen 1642, 1645 och 1649, och några hundra daler för nedslagen
1637 och 1640. Anledningen till att jag väljer att redovisa trävirke på detta
enkla sätt är att jämförelseproblemen annars blir för stora med tanke på de
olika sorter av sågade varor som existerade.

Man kan trots de källkritiska problemen slå fast, att förutom en otvetydig
ökning av trävaror i exporten från 00- och lO-talens sporadiska utskeppning,
är en ökning av denna varugrupp också urskiljbar inom perioden 1637—49.
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År Daler

1637 4 314
1640 3 739
1642 7 416

1645 8 318

1649 15 651

Medelvärde: 7 888

Procent av tot export: 0,36

Tabell 15: Värdet av trävaruexporten över Stockholm i daler. Källa: BoH s. 5,
21, 58, 68 och 77. Anm: Procent av totalexporten avser totalsiffrorna i BoHpå
angivna sidor.

Även om också 1649 års export har långt kvar till att motsvara en enda

procent av den totala exporten, är den fastställbara ökningen av sågade

produkter i Stockholms export något som pekar framåt i tiden. 1650 exporte

rades ca 5 600 tolfter bräder från huvudstaden.’ Motsvarande siffra ett drygt

sekel senare låg på ca 26 000—35 000 tolfter.2År 1600 inskränkte sig expor

ten av sågbräder till 161 toifter.
Stockholm blev under 1700-talet den stora utskeppningshamnen för det

norrländska virket. Det har ansetts att denna utveckling underlättades av de

transporttekniska fördelar som en kombinerad last av stångjärn och trävaror

medförde, men det är en fråga i vilken full enighet inte har uppnåtts.3

1 sin avhandling om utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet ger Staffan

Högberg Stockholms trävaruexport ett förhållandevis stort utrymme med

motiveringen att det är av intresse att följa denna bakåt i tiden om man

intresserar sig för den under 1800-talet så betydelsefulla norrländska trävaru

exporten.4Här kan det slås fast att startpunkten för huvudstadens trävaruex

port bör förläggas till 1600-talets första hälft. Även om en ökning av sågade

trävaror är möjlig att fastställa under detta halvsekel, är det knappast me

ningsfullt att försöka finna tidpunkten för något som liknar ett språng för

denna näring under denna tid. Exporten ökade farten långsamt men säkert.

Ved

Liksom när det gäller sågade trävaror är det inte helt lätt att hitta uppgifter

om exporterade vedlaster vid seklets början. År 1600 utskeppades endast 14

famnar (en enhet som när det gäller ved inte ens har varit enhetlig under

1900-talet... ), och 1603 8 famnar. Eftersom en famn ved inte värderades
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Figur 87: Stockholms export av ved 1600—1650 i antal famnar. Källor:
1600—1622, sefigur6s; 1638—1650, BoHs. 633, 638, 42, 54, 653, 88.

högre än 3 mark/famn, dvs 3/4 daler,5 och exporten under få r orkade upp
över 1 000 famnar, är det uppenbart att veden inte spelade någon större roll
för stadens export vid seklets början.

Utskeppningen av ved ökade dock kraftigt under halvseklet. 1650 exporte
rades nära 1 250 famnar, vilket dock inte ens vid seklets mitt bör ha varit värt
mer än runt 1 000 daler. Under hela halvseklet är det främst holländare som
hämtar ved i Stockholm, medan övriga besökare i staden visade ett svalt
intresse för varan. 1 Nederländerna hade den omfattande avverkningen gjort
ved till en bristvara, inte minst p g a den välutvecklade metallurgiska indu
strins behov.6

Ved var också en vara som stockholmarna själva behövde under det långa
vinterhalvåret. När exporten ökade så kraftigt menade magistraten i en be
svärsskrivelse till förmyndarregeringen 1642 att utskeppning av ved borde
förbjudas, eller att i alla fall tullbördan på den borde ökas. Detta motivera-
des med att veden blev allt dyrare i staden. 1 svaret på detta stadens besvär
låter regeringen förstå att man inte ville förbjuda utskeppningen, men väl
öka tullavgifterna. 1 tolag skulle staden få uppbära en riksdaler (1 1/2 daler) i
tull per utskeppad famn ved, vilket faktiskt innebar en tullsats på över
100%.

Tullhöjningen slår igenom redan samma år enligt tolagslängderna, men
inte med den riksdaler som hade beviljats staden. Istället börjar man, ovisst
varför, att praktisera en räkneoperation vid tolagsuppbörden, som innebar
att varje famn kastved värderas till 93 daler 24 öre, av vilket belopp 1 %, eller
30 öre uttogs i tolag. Det något krångliga redovisningssättet syftade i slutän
den till att få fram den nya tullsatsen på ved, 30 öre per famn. Även om
tolagen på ved alltså sattes lägre än en riksdaler per famn, måste tullhöjning
en ändå varit kännbar. Den som före 1642 skeppade ut 10 famnar ved fick
betala 1 daler i tolag. Efter 1642 hade denna avgift höjts till 9 daler 12 öre.

Som framgår av figur 87 fick åtgärden inga synliga resultat i fråga om
exportens omfattning. Det måtte, trots en avgift som låg i nivå med eller över
inköpspriset, ha lönat sig att köpa ved i Stockholm för holländarna. Den
allvarligaste konsekvensen för denna undersökning blir att vedens avvikande
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tullsats förvränger resultatet av de totala exportsiffrorna om hänsyn inte tas

till detta problem. Det är av denna anledning som de värdemässiga export-

siffrorna som tidigare har presenterats har korrigerats.

Veden var alltså en vara som trots sin begränsade betydelse ställde till

bekymmer för magistraten i Stockholm genom den kraftiga ökningen av

utskeppningen under 1640-talet. Det blygsamma omfånget av denna export

till trots, ställer den också till med en hel del besvär för denna undersökning.

Finnkärl

Finnkärl var det samtida namnet på de förvaringskärl och askar av olika slag

som producerades i Vakkafinland, dvs socknarna runt Nykyrka, efter 1617

Nystad (se s. 203).
Till redovisningen har dessa hantverksprodukter en hel del gemensamt

med varugruppen skinn och hudar. De upptar nämligen en avsevärt mycket

större plats i alla tullängder än vad deras värde motsvarade. Låt oss återvän

da till 1622 års exporttullängd, som användes för att visa skinnens och hudar

nas andel av den totala exporten. När det gäller finnkärl bör vi dock undersö

ka de främmandes export, eftersom de inhemska detta år skeppade ut myc

ket lite av denna vara. Av 96 poster är 10 sådana som säkert kan klassas som

produkter från Vakkafinland, eftersom de alla har prefixet “finn-”, med

efterleden byttor (3 ggr), käri, askar (2 ggr), träfat, saltkar, vattenämbar,

baljor och fat. För dessa produkter kan man direkt ur tullängderna utläsa hur

de värderades. Således sattes de tio posterna 1622 till ett sammanlagt värde

av 21 daler 28 öre. Priserna på dessa hantverksprodukter är så låga att man

frestas att tro att det är tullsatserna och inte priserna som är angivna. Så är

dock inte fallet. Det förhöll sig uppenbarligen så, att t ex ett vattenämbar

värderades till ett öre, liksom ett saitkar.

1 tolagslängderna förekommer finnkärl sporadiskt som exportvaror; där

bekräftas också de låga priser som dessa produkter värderades till. En sam

manfattande bild av Vakkafinlands förhållande till Stockholms utrikeshandel

måste bli att denna knappast kan ha spelat någon roll för socknarna runt

Nystad. 1 första hand var det boskap som var deras avsaluprodukt till huvud

staden. Försäljningen av förvaringskärlen till huvudstaden var inte större än

vad den inhemska marknaden förmådde att absorbera.

Tran

Den enda vara av någon nämnvärd betydelse för Stockholms export som

ännu inte har berörts är tran. Tran vari första hand ett belysningsmedel, men
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hade ocksa sin betydelse inom garveri- och pälsberedningsindustrin.8Det
tran som fraktades från Stockholm var kokat av sälspäck. För de år som
undersökts av slottstullen och lilla tullen framgår att Österhotten troligen var
den viktigaste produktionspiatsen för tran. Minst 37% av dej genomsnitt 112
tunnor om året som fraktades till Stockholm från omlandet stammade där
ifrån. Att denna siffra måste ses som en minimisiffra framgår av vad som
tidigare sagts om redan förtullade varor som fördes in oregistrerade till
Stockholm, något som “drabbade” Österbotten särskilt hårt (se s. 71). Dess
utom var stockholmarnas egen upphandling av tran stor, 37%. Varifrån det
tranet hade inköpts går inte att utläsa ur källmaterialet. Av de återstående
registrerade posterna infördes 10% från Upplands kusttrakter, 9 % från
Västerbotten och 5 % från Åland.

Tran förekom regelmässigt i Stockholms exportvarusortiment. Mängderna
varierade under de undersökta åren mellan 33 fat 1610 och 816 fat 1642. 1
genomsnitt exporterades 465 fat årligen under halvseklet.9Någon ökning
eller minskning av denna export kan inte urskiljas. 1615 värderades tran
enligt markegångstaxan till 18 daler/fat.’ Samma värdering gäller också i 1636
års tolagslängd, men därefter faller priset ned till 12 daler/fat 1650. Det
genomsnittliga värdet av den årliga tranexporten över Stockholm bör alltså
ungefärligen ha varit 5 000—8 000 daler.

Det är tydligt att de övervägande kvantiteterna har förts till de nordtyska
hamnstäderna; ingen avgörande förändring av detta mönster kan urskiljas
under halvseklet.

Vad som därutöver är

Efter denna genomgång kan man utan att tveka påstå att huvudstadens ex
port under 1600-talets första hälft har berörts i sin helhet. Vad som därutöver
är kan räknas till avdelningen kuriosa. Visst exporterades också ål, taig, torra
gäddor, strömming, rovor, ärtor, hasselnötter, enbär, gravstenar, kvarnste
nar, lappstövlar, glasfiaskor, fjädrar, sängar, bord, ljusstakar och mycket
annat. Men det rörde sig sällan om större mängder eller regelbundet åter
kommande poster. Det går att finna exempel på att Stockholm exporterade
ostar till Holland och vin till Tyskland, men inte heller det torde ha kunnat
tjäna som födkrok för köpmän med framtidsutsikter inom exportnäringen.
Sammansättningen av stadens exportvaror var, i förhållande till vad som
importerades, mycket enahanda.
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KAPITEL 12

Sammanfattning

Undersökningen av utrikeshandeln har genomförts främst med stöd av de

bevarade längderna och räkenskaperna efter stora sjötullen 1600—1622, to

lagslängderna 1636—1650 samt den samtida handeisstatistiken, baserad på

det numera förkomna materialet från stora sjötullen 1637—1650. Eftersom

villkoren för utrikeshandelns bedrivande förändrades kraftigt under halvsek

let på ett sätt som i högsta grad påverkade källmaterialet, är det liksom för

regionalhandeln svårt, för att inte säga omöjligt, att skapa tillförlitliga och

sammanhängade statistiska serier. Materialet har således inte tålt att pressas

särskilt hårt, och de sifferuppgifter som presenterats måste ses som ungefärli

ga.
Undersökningen av utrikeshandeln har följt ett annat mönster än den av

regionalhandeln. Medan den senare betraktades ur ett geografiskt perspek

tiv, har den förra styrts av de olika exportvarorna. Vidare har det då det

gäller utrikeshandeln varit lättare att skaffa sig en övergripande bild av ut

vecklingen, medan det har varit svårare att undersöka enskildheter. För

regionalhandeln har förhållandet varit det omvända, vilket också har påver

kat dispositionen av de båda delundersökningarna.

Den samlade exportens varuvolym ökade under halvseklet drygt fyra gång

er. Två språng kan utläsas för denna ökning, det första kring 1620-talets

första år och det andra under åren kring 1640. De båda sprången hade sin

bakgrund i den ökade metallproduktionen. koppar vid det första tillfället och

stångjärn vid det andra. Av de båda tidpunkterna för denna ökning maste

den omkring 1640-talets början bedömas vara den viktigaste. Till skillnad

från uppgången vid 1620-talets början omfattades nu också importen i lik

nande utsträckning som exporten av uppsvinget. Att importen inte följde

med exportens ökning vid den första tidpunkten förklaras av att en stor del

av exporten bestod av kronokoppar avsedd att kvittera skulder, bland vilka

Älvsborgs lösen antagligen var av stor betydelse.

Metallernas andel av den totala exporten låg i genomsnitt under hela pe

rioden kring fyra femtedelar. Metallexporten genomgår under perioden stora
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förändringar. Både järnet och kopparen exporterades successivt i allt mer
bearbetad och förädlad form. Stångjärnet ersatte under 1600-talets två första
årtionden alltmer osmundsjärnet i exporten, för att från 1630-talet helt efter
träda det. På liknande sätt exporterades från 1630-talet kopparen i form av
raffinerad gårkoppar och mässing istället för som under den tidigare delen av
seklet som råkoppar, även om råkopparen aldrig helt kom att trängas ut från
marknaden under perioden. Som en vara avhängig av kopparproduktionen
framstår också vitriolen, som ökade i samma takt som kopparen.

Totalt sett lyckades dock den ickemetalliska sektorn i stadens exportnäring
att hävda sig väl. Av de ickemetalliska exportvarorna var de viktigaste tjära,
beck och spannmål, som alla ökade kraftigt under perioden. Bland de mer
udda varorna i stadens exportsortiment märks veden, som under 1640-talet
skeppades ut i så växande volymer att kronan införde en strafftull för att
dämpa utvecklingen. Denna åtgärd hindrade dock inte holländarna från att
fortsätta att hämta allt mer ved till sitt skogfattiga land. Stockholms sorti
ment av exportvaror var mycket enahanda. Har man nämnt järn, koppar,
tjära, beck och spannmål, har man täckt den totala exporten mycket väl
under 1600-talets hela första hälft. Det som förändrades var kvantiteten och
varornas bearbetnings- och förädlingsgrad.

Importen över Stockholm utvecklades också den mycket kraftigt under
perioden 1600—1650. och den ökade av allt att döma kraftigare än exporten.
Dess värde ökade ca fem gånger. Att ökningstakten för importen var högre
än exporten stämmer bra överens med samtidens bekymmer för handelsba
lansen. För de år under 1630-talets andra hälft då uppgifter om denna existe
rar visar den i Stockholm kraftigt negativa värden.

För 1600-talets första hälft kan en kraftig förskjutning av varuströmmarnas
riktning ut och in i staden fastställas från norra Tyskland till atlantkusten.
Från att under 00- och 10-talen kraftigt ha dominerat marknaden för utrikes-
handeln i Stockholm avtar de nordtyska städerna starkt i relativ betydelse.
Bland dessa städer var det Lilbeck och Danzig som var av störst betydelse.
Under den källösa perioden 1622—1636 sker en dramatisk omläggning av
handelsvägarna. Holland med den stora världshandelsmetropolen Amster- [
dam blir nu den i särklass viktigaste handelspartnern, och de nordtyska stä
derna faller tillbaka i betydelse. En viss renässans för denna äldre handel kan
dock konstateras under det dansk-svenska kriget 1643—44, som kraftigt stör-
de handelsförbindelserna västerut.

Fastän de nordtyska städerna gick kraftigt tillbaka i relativ betydelse, öka- [
de dock deras handel på Stockholm i absoluta tal. Det relativa fallet hängde
samman med den totala handelsvolymens stegring och Hollands exempellösa
ökning under halvseklet. [

Den geografiska spridningen av Stockholms utrikes handelskontakter var
vid seklets början måttlig. Under tre undersökta år finns endast 17 olika
avgångsorter/områden angivna. Av dessa kom endast fyra upp i en andel på L
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över fern procent av importvärdet. Danzig och Liibeck svarade under dessa

år för över hälften av de införda varornas värde. Mot 1600-talets mitt var

bilden en annan. Under tre undersökta år var nu antalet avgångsorter/områ

den ett drygt trettiotal; av dessa kom endast tre upp i en andel över fem

procent. Holland svarade nu ensamt för över hälften av de införda varornas

värde, medan de två näst viktigaste hamnarna, Ltibeck och Danzig, samman-

tagna hade fallit tillbaka till mellan en tredjedel och en fjärdedel av den

totala importen. Någon geografisk breddning av handelsutbytet kan egentli

gen inte konstateras, med undantag för en svårbedömbar handel med Iberis

ka halvön. Förändringen låg främst i att så många fler hamnar för stadens

utrikeshandel kom till inom ungefär samma område av Europa som vid

seklets början, och att tyngdpunkten inom detta område kraftigt försköts

västerut mot atlantkusten.
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Detta kapitels huvudsakliga uppgift är att knyta samman de olika delunder

sökningarna i ett större perspektiv. De läsare som efterlyser en sammanfatt

ning hänvisas i första hand till de olika delsammanfattningarna efter kapitlen

II. Hl och iv, i andra hand till den avslutande Zusammenfassung.

Ett genomgående störande moment i undersökningen har varit att de

största förändringarna i Stockholms utrikeshandel tycks ha skett under den

period om ca 15 år från 1620-talets början till 1630-talets mitt, från vilken tid

knappt några kamerala källor finns bevarade. Frånvaron av källmaterial kan

ses som en yttring av de stora förändringar på de statsfinansiella och allmänt

ekonomiska områdena som kännetecknade denna tid. En utslag av dessa

omvälvningar var den konsekventa utarrenderingen av rikets tullar, vilken

får anses vara förklaringen till att inga räkenskaper finns bevarade från den

na tid. En annan företeelse under denna händelserika period var att ut

ländskt kapital och kunnande importerades i en helt annan skala än vad som

tidigare varit fallet. Under 1620- och 1630-talen läggs mycket stora delar av

den svenska metaliproduktionen i händerna på kapitalstarka och inom områ

det kunniga utlänningar. Såväl järn- som kopparproduktionen genomgår

stora tekniska och organisatoriska förändringar under dessa båda årtionden,

vilket ledde till ökad produktion. För kopparen kan följande utveckling iakt

tas: Kopparproduktionen var i ökande under 1620-talet, men med stora

outnyttjade potentialer i Kopparberget. 1630-talet innebar omfattande re

formarbeten på den organisatoriska sidan under ledning av tysk inkallad

expertis, men gruvras och andra problem med gruvdriften hämmade produk

tionen. På 1640-talet synes reformer och brytning ha kommit i fas, och pro

duktionen ökar kraftigt.2 För järnet går utvecklingen från 1620-talet mot ett

gynnande av större produktionsenheter på de mindre bergsmanshamrarnas

bekostnad. Produktionen expanderar med hjälp av en importerad, mer ef

fektiv teknik.3 Liksom tullarna utarrenderas nu också kronobruken. Mot

1620-talets slut låg stora delar av den svenska järnproduktionen i händerna

på Louis De Geer och bröderna De Besche. Eftersom järn producerades på
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sa mänga fler platser än koppar, är det betydligt svårare att fastställa när
produktionsökningarna var som kraftigast, men åtskilligt pekar mot att 1630-
och 1640-talen var en genomhrottsperiod i detta avseende.

Om en kortare period, omfattande några få år. ska utses som den tid då
Stockholms utrikeshandel tog ett språng vad gäller varuvolym, ligger åren
kring 1640 närmast till hands — trots att avsaknaden av källmaterial hindrar
insyn över en lång period på 1620- och 1630-talen. Kring 1640 verkar produk
tionsförhållandena i stadens omland ha stabiliserats efter en intensiv omda
ningsperiod på ett par årtionden. Samma sak gäller den stockholmsgynnande
handelslagstiftningen, som kan anses ha nått sin kulmen genom 1636 års
seglationsordning. Även reformeringen av tullväsendet runt och i huvudsta
den bör ha haft betydelse för det tidiga 1640-talets kraftiga ökning av utrikes
handeln. Sådana varor som enligt handelsordningarna skulle föras till Stock
holm blev nu allt svårare att forsla förbi staden utan förtullning.

De exportsiffror som tagits fram vill gärna förleda till tron att också åren
kring 1620 var ett tidigt språng i stadens handeishistoria. Men ser man på
stadens totala utrikeshandel, framgår det att importen inte alls orkade följa
med exportökningen. Den stegrade exporten kring 1620 är ingenting som i
egentlig mening kan sägas tillhöra stadens handel. Den utgjordes av koppar-
leveranser, som till största del var kvittering av gamla skulder kronan samlat
på sig och som alltså inte kunde användas för betalning av importvaror.

Parallellt med förändringarna av produktionsförhållandena och handels-
lagstiftningen påverkade trettioåriga kriget avsättningsvillkoren för de svens
ka produkterna. Förutom att kriget i sig var en storkonsument av järn,
koppar och tjära och därigenom stegrade efterfrågan på dessa varor, försvå
rade det produktion och transport av järnet från konkurrerande tyska pro
duktionsområden på kontinenten.4Samma villkor kan antas varit rådande
också för andra varor. För tjära och koppar hade den tyska produktionen
redan varit i sjunkande sedan tiden före trettioåriga kriget.5

Exportens volym över Stockholm ökade drygt fyra gånger under perioden
1600—1650, och importen ökade omkring fem gånger i värde. Åren kring
1640 var den period då utrikeshandeln ökade allra mest. En fråga som ännu
inte ställts är hur huvudstadens andel av rikets samlade utrikeshandel föränd
rades under halvseklet. Man kan ju på goda grunder anta att såväl den
stockholmsgynnande handelspolitiken som den faktiska ökningen av utrikes
handeln bör ha medfört att huvudstaden fick omhänderta en växande andel
av rikets utrikeshandel.

Detta låter sig emellertid svårligen konstatera. Enligt Heckschers beräk
ningar svarade Stockholm under åren 1604, 1610, 1612, 1613 och 1615 för i
genomsnitt ca 68 % av den västra riksdelens exportvärde.6Ett genomsnitt
räknat på samma sätt för åren 1637. 1638, 1639 och 1640 ger Stockholm en
andel som sjunkit till 63 % . Under det expansiva 1640-talet lyckades Stock
holm öka sin andel av exportmarknaden. 1 genomsnitt svarade Stockholm
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under åren 1642. 1645 och 1649 för ca 73 9 av den totala exporten.9Det ska

papekas att motsvarande siffror för Stockholms andel av importen under

1630- och 1640-talen håller sig inom fem procentenheter fran exportens. Det

faktum att jag med dessa siffror begar samma synd som många andra riks-

svenska historiker, nämligen att utelämna den östra riksdelens utrikeshan

del, förändrar inte nämnvärt Stockholms andel av utrikeshandeln. De finska

städernas export — som inte gick över Stockholm — var inte större än att de

kunde förändra Stockholms andel med några få procentenheter. och anled

ningen till att de utelämnas i det följande resonemanget är rent praktisk.9

De anförda uppgifterna tyder alltså på att Stockholms utrikeshandel inte

expanderade i högre grad än rikets i övrigt. Siffrorna är dock av en sådan

karaktär att de inte utan vidare kan accepteras utan ett mer ingående resone

mang av vad de egentligen står för.
När källorna vill ge Stockholm en andel av den västra riksdelens export på

68. 63 och 73 % under 1600-talets första hälft, måste man relatera dessa

siffror till de förändringar på handelslagstiftningens område som inträffade

under perioden. När Stockholms andel enligt nedslagen 1604—1615 var 68%

av den totala exporten, förekom samtidigt separat redovisad export från

Gävle. Hudiksvall, Öregrund, Södertälje och Härnösand. 1 stockholmssiff

roma ingår också mälarstädernas export utan att detta preciseras, eftersom

dessa hade att förtulla sina varor i Stockholm under den tid det var dem

tillåtet att själva bedriva utrikeshandel.
Under de nästföljande nedslagen, 1637—1640 och 1642—1649, då de redo

visade andelarna 63 och 73 % fortfarande ligger inom fem procentenheter

från det tidigare nedslaget, har de osynliga posterna, eller de som med en

annan redovisningsmetod och/eller handeLslagstiftning hade legat på andra

städer, vuxit kraftigt. Här saknas i statistiken inte bara den export mälarstä

derna kunde ha haft om den varit dem tillåten: inte heller städer som Söder

tälje, Gävle och Hudiksvall finns med. Likaså har exportuppgifterna från

flera av de nordliga finska städerna försvunnit. Eftersom utrikeshandeln ha

de förbjudits för flertalet av alla dessa städer, är det fel att säga att deras

export nu var inbakad i redovisningen gällande Stockholm. Det är egentligen

bara i Gävles fall som det klart kan påstås att denna stads utrikeshandel nu

redovisades under huvudstadens. För de övriga städernas del är det riktigare

att tala om att dessas potential till utrikeshandel hade inlemmats i Stock

holms utrikeshandel. Eftersom de normalt var förbjudna att bedriva utrikes-

handel blir alla siffror tänkta att redovisa dessa städers möjliga utrikeshandel

helt opålitliga uppskattningar.
Vad som däremot kan göras är att skapa en tänkt situation för det tidigare

nedslaget 1604— 1615, där reglerna för utrikeshandeln liknar dem som kom

att gälla för de senare nedslagen. 1 denna tänkta situation räknas den redovi

sade exporten för de städer som senare kom att mista eller få sin utrikeshan

del begränsad in. Räknat på det sättet var Stockholms andel över 86%. och
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alltsä betydligt större än de senare nedslagens. Uppgifterna kan kanske
uttryckas så, att den andel av västra riksdelens utrikeshandel som härrörde
fran Stockholm och dess omland minskade under 1600-talets förra hälft.

Dessa uppgifter antyder att den hårda satsningen på att öka handeln i
Stockholm trots allt inte var den framgång som de absoluta siffrorna över
utrikeshandeln tycks göra gällande. Trots att den absoluta stegringen av
stadens export var imponerande, var ökningen av den västra riksdelens sam
lade export än större. Även om det inte utifrån den konstruerade situationen
kan påstås att Stockholms del av rikets export minskade, finns det mycket
som tyder på att dess omlands andel minskade, oavsett utskeppningsorter.
Men det finns ändå åtskilligt som talar emot en tolkning av detta förhållande
som ett utslag av misslyckad handelspolitik. En sådan tolkning är med nöd
vändighet av kontrafaktisk natur, dv s den uttalar sig om vad som hade hänt
om det som faktiskt hände inte hade hänt. Man kan lika gärna ställa sig
frågan om satsningen på Stockholm innebar att dess omlands andel av västra
riksdelens export bara sjönk från 86 till 63—73 %, och att den i annat fall
hade fortsatt ned till hälften eller ännu mindre.

Fram mot 1600-talets mitt såg rikets samlade export åtskilligt annorlunda
ut än vid seklets början. Exportekonomin var vid seklets början nära nog
totalt inställd på utförsel av råvaror eller produkter av låg bearbetningsgrad.
Detta var produkter som i riklig mängd producerades i Stockholms omland.
Mot 1600-talets mitt hade manufakturtillverkningen kommit igång på allvar.
Stora delar av denna försiggick i närheten av städer med egna stapelrättighe
ter, vilket också slår igenom i handelsstatistiken. På 1640-talet är städer som
Norrköping, Söderköping och Nyköping deltagare i den svenska exporten i
en större omfattning än tidigare. En annan stor skillnad mot förhållandena
vid seklets början är geopolitisk. De ambitioner som sedan länge känneteck
nade den svenska handeispolitiken, nämligen att knyta fastare kontakter
med staterna vid atlantkusten. försvårades avsevärt genom förhållandet till
Danmark. Vid seklets början var Danmark ett ständigt hot mot Sveriges
enda direktkontakt med Västerhavet, den lätt tilltäppbara Göta äivmynning
en. Mot seklets mitt kvarstod förvisso detta hot, men förutsättningarna att
avvärja eventuella anfall hade förbättrats betydligt. Dagens Göteborg kunde
nu börja växa upp efter det att ett flertal stadsbildningar längs Göta älv
tidigare prövats.2 Redan under åren 1637—1640 var Göteborg en exportör
med en andel på ca 12 % av den västra riksdelens export, en export som
förutom av Stockholm överträffades av endast Norrköpings och Söderkö
pings sammantagna utförsel.3

Rikets export genomgick alltså kraftiga förändringar under 1600-talets
första hälft. Manufakturprodukter började utskeppas i allt större omfattning,
och det blev fördelaktigare att använda Göta älvmynningen som utskepp
ningspiats till de expansiva marknaderna vid atlantkusten. För Stockholm låg
förändringen främst i utvecklandet av metallproduktionen i dess omland i
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kombination med ett tvang för detta område att låta Stockholm handha

exporten. Vad som kan konstateras är att förändringarna för Stockholms del

inte vägde upp förändringarna i riket i övrigt när det gällde fördelningen av

den samlade exporten.
Stockholm var redan vid 1600-talets början. alltså före den stora expansio

nen av utrikeshandeln, rikets i särklass största handeisstad. En konsekvens

härav kan tänkas ha varit att handeln i sig fungerade som en drivkraft till

tillväxt, och att det alltså kan ha funnits ett självgenererande drag i stock

holmshandelns tillväxt. Denna självgenererande funktion kan tänkas ha be-

främjats av att stockholmsmarknadens storlek möjliggjorde specialisering

och utnyttjande av stordriftsfördelar inom handelns område. E.A. Wrigley

hävdar att detta var fallet då det gällde London under seklet 1650—1750.

Londons kraftiga tillväxt under perioden drev enligt Wrigley fram utveck

lingen på en rad områden, bl a just vad gällde stordriftsfördelar och speciali

sering.
Det fanns bättre förutsättningar för att i Stockholm hitta en köpman med

de rätta kontakterna nere på kontinenten för att därifrån köpa upp någon

speciell klädessort, spanska citroner, russin, porslin eller vad det nu kunde

vara, än vad fallet vari tex Kalmar eller Söderköping. Utbudet av varor vari

Stockholm större än i andra svenska orter. De olika köpmännen specialisera

de sig säkerligen i så måtto att de hade fasta handelspartner på kontinenten,

vilket också bör ha påverkat deras lagerförda sortiment. Hur dessa förbindel

ser fungerade ger tänkeboken 1606 ett exempel på, när en person förklarar

att han frågat en bekant om denne inte kunde “förskriva honom öl från

Rostock” till ett bröllop, eftersom han själv inte “var känd med någon där

som han kunde skriva till”.5 Att bedriva utrikeshandel krävde kontakter och

ofta också förtroende mellan köpmännen i de olika länderna eller städerna.

Utöver denna form av specialisering försökte myndigheterna 1635 driva ige

nom en mer långtgående uppdelning av köpmännens verksamhetsområden,

en sk handeispartering, enligt vilken de olika köpmännen endast fick handla

med särskilda varor, analogt med hantverkarnas skråindelning.6Hur detta

efterlevdes i praktiken är inte undersökt, men en inte alltför vågad gissning

är att försöket tidigt stupade på praktiska hinder.
“Självgenerering” betyder i det här sammanhanget att den stora varu

marknaden i Stockholm förmådde dra åt sig ännu mer varor genom att

fördelarna med att bedriva handel var större i denna stad än i andra. Att den

större marknaden som Stockholm utgjorde verkligen fungerade som en mag

net på åtskilliga varuleverantörer har flera exempel i undersökningen visat.

Då de österbottniska städerna ställdes inför valet att sälja sina varor i anting

en Stockholm eller Åbo, föll valet i de flesta fall på Stockholm. Allmogen i

Egentliga Finlands skärgård seglade flitigt på Stockholm, fastän Åbo låg

betydligt närmare. Säkerligen berodde detta på den större marknadens för

delaktigare utbud och priser. Av samma anledning framhärdade antagligen

381



ocksa ölandshönderna i sin stockholmsseglation, till kalmarhorgarnas stora
irritation. Måhända uppfyllde Stockholm inte villkoren för att fungera som
en nationell marknad i Wrigleys mening. men gott och väl som en mycket
stor regional.

Det får i detta sammanhang inte glömmas bort, att Stockholm för många
inte var en marknad som man av fri vilja valde att besöka efter ekonomiska
överväganden. För fiskebönderna i skärgårdarna mellan Sverige och Finland
var det ingen fördel att Stockholm hade åtskilliga köpmän som lagerförde
orientaliska kryddor. De var ute efter att få ut så många tunnor spannmål
som möjligt för den fisk de kom med på höstarna, och spannmålen kom inte
från Stockholm utan från Mälardalen och Uppland. När klagomålen från
allmoge och uppstadsborgare hopade sig hos kronan över att stockholmarna
betalade för dåligt för de varor man kom med och sålde för dyrt. och att man
helst ville handla på andra orter om det bara tilläts, då är det svårt att i
samma andetag tala om Stockholm som en marknad som i kraft av sin blotta
storlek och tillväxt lockade till sig varor frän omlandet. Verkligheten var mer
komplicerad än så. För undersåtarna fanns både fördelen av den större mark
naden i Stockholm och nackdelen av att vara utlämnad åt stockholmsköp
männen. Detta beroende på vad man hade att sälja och vad man ville köpa.
Bakom det ökande regionala varuflödet riktat mot huvudstaden fanns både
frivilliga och tvångsmässiga faktorer. Somliga leverantörer valde att segla till
Stockholm därför att det var den marknad som passade dem bäst, andra
seglade till Stockholm därför att alternativen hade förbjudits. Resultatet av
dessa båda faktorer blev dock detsamma — en ökning av varutillförseln.
Stockholmshandeln kan dock knappast i sin helhet beskrivas som självgene
rerande, men väl genererande. När Stockholm inte längre i kraft av sin stor
lek förmådde dra till sig nya varor, stod kronan redo att hjälpa till med
handelsordningar.

Om man däremot ser till de främmande köpmännen, bör den regionala
koncentrationen av handeln på Stockholm för dem ha inneburit betydligt fler
fördelar än nackdelar. Ett kapitalstarkare borgerskap och en större varuvo
lym avsedd för exportmarknaden bör rimligtvis ha inneburit att risken att bli
liggande i hamn med de medförda varorna osålda minskade, och att chansen
att få betalt för dem i tid ökade.

Kronan var väl medveten om att de främmande köpmännen ofta måste
lockas till stapelstäderna, och det var också ett av skälen till den förda han
delspolitiken. Om den större marknadens fördelar inte var uppenbara för
borgarna från Västerås och Härnösand kunde skutorna därifrån ändå tvingas
till Stockholm; detta gick däremot inte med skeppen från Amsterdam och
Lubeck. Tvärtom kunde skepparna och köpmännen på skeppen från dessa
städer skrämmas iväg om tullarna sattes för högt eller om skepp och last togs
i beslag. Men blotta frånvaron av dessa störande ingripanden i handeln var
inte tillräckligt för att locka de utländska köpmännen eller deras laster till
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Stockholm. Det måste dessutom finnas köpare av deras varor och/eller varor

att köpa. gångbara pa hemmamarknaden eller annan ort.
Problemet att locka köpmän och varor till de städer man önskade se som

staplar var klassiskt redan på 1600-talet, liksom kännedomen om att ett
kapitalstarkt horgerskap var av nöden för att locka handeln till dessa städer.
Man visste att det inte räckte med att utrusta en by med stadsprivilegier och
bestämma att dess position skulle vara i stapelstadssystemets topp för att de
utländska köpmännen skulle komma rusande. Några exempel på denna erfa
renhet kan lämnas för att illustrera detta.

Efter fredssiutet med Ryssland 1557 försökte Gustav Vasa förmå borgarna
i Viborg och andra svenska undersåtar att fungera som mellanhänder för den
ryska handeln. Ryssarna skulle betalas med svenska varor.7 Detta projekt
misslyckades. Det strandade på bl a Revals motstånd och en osmidig tullpoli

tik från kungens sida, men den främsta orsaken till misslyckandet låg i vi
borgbornas kapitalfattigdom. Handel med ryssarna bedrevs visserligen i sta
den, men av de långt kapitalstarkare tyskarna. Den egna stadens fattigare
borgerskap fick stå bredvid och se på.

Narva efter den svenska erövringen 1581 är ett exempel liknande Viborgs.8
Det kapitalstarka svenska borgerskap som Johan III hade hoppats skulle rota
sig i Narva och förmås driva handel med ryssarna, rotade sig inte alls, och
därmed inte heller rysshandeln. Denna handel bedrevs istället i Pskov — det
svenska borgerskapet i Narva saknade kapital och lager, och tyskarna höll sig
återigen bättre framme än svenskarna.

Karl Hildebrand menade att 1595 års betänkande med dess storslagna
planer för Stockholm strandade på stockholmsborgarnas kapitalfattigdom,
och att dessa behövde den mer anspråkslösa handeln med landsbygd och
småstäder för att klara sig ekonomiskt. Det är denna handel som beviljades
Stockholm genom de tre handelsordningarna 1614, 1617 och 1636.

Jag tror att Hildebrand har rätt. Genom handelsordningarna gavs stock
holmsborgarna den ekonomiska frihet som ansågs nödvändig för att bygga
upp kapital och lager i den omfattning, som behövdes för att kunna bedriva
en storskalig och effektiv utrikeshandel, något som väsentligen innebar att
locka utländska köpmän till staden. Jag menar att den koncentration av
regionalhandeln som är utläsbar ur såväl tullängder som berättande källor
var en medvetet förd politik som syftade till att göra Stockholm till en inter
nationellt sett konkurrenskraftig stapelstad. Vilken tilltro man hade till detta
recept framgår av rikskanslern Axel Oxenstiernas brev till brodern Gabriel
Gustavsson: “. . . och försäkrar jag dig, att, där Stockholm bliver populerat
och rätt formerat och riksens kraft dit in dragen. att de andra städerna därav
skola växa och riksens räntor mera genom Stockholm förmeras än med allt
vårt åkerbruk . Rikskanslerns formulering beskriver ganska väl den
process som denna undersökning följt under halvseklet: hur “riksens kraft”
drogs till Stockholm.
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Knappt ett par manader efter detta brev följde ännu ett till brodern, vilket
med all önskvärd tydlighet visar att ökningen av handeln ingalunda var ett
självändamal. Den här gången gällde det licenterna i Riga: man befarade att
handeln skulle försvinna om dessa inte togs bort. Rikskanslerns kommentar
till detta var: “När kronan ingen nytta haver därav, så är lika, var commer
serna är”. Axel Oxenstierna påstår vidare, med exemplet Riga för ögonen,
att stora städer är bra, men bara om kronan kan växa med dem, annars för de
bara med sig utgifter för kronan.2

Den förda politiken och syftet med den framstår tydligt. Regionalhandeln
skulle med olika medel koncentreras till huvudstaden. Där skulle en interna
tionell stapel växa fram som skulle erbjuda kronan ett i takt med utrikeshan
deln växande skatteunderlag.3Resultatet för Stockholms omland blev en
kraftig tyngdpunktsförskjutning av handelsverksamheten, från mindre städer
och en mängd socknar på landsbygden till Stockholm.

Kronans tidigare erfarenhet av problemen med att bygga upp svenskkont
rollerade staplar med förmåga att dra till sig den internationella handeln
inverkade säkerligen på den förda handeispolitiken gentemot Stockholm. Ur
skatteuppbördssynpunkt var denna erfarenhet också relevant. Det bör ha
ställt sig betydligt effektivare att koncentrera en stor del av skatteunderlaget
till en och samma stad, än att sprida ut det på ett flertal städer runt riket. När
det gäller reformeringen av tullväsendet på 1630-talet, är det troligt att den
kontrollapparat som etablerades runt huvudstadens handelsnäring knappast
hade varit lönsam om handeln hade varit utspridd på ett dussin norrlandsstä
der och man följaktligen hade behövt överväga att upprätta liknande kon
trollsystem utanför dessa.

Frågan är dock om samma erfarenheter var relevanta vad gäller utrikes-
handelns utveckling från Stockholms omland i dess helhet, oavsett problem
med skatteuppbörden. Till skillnad mot förhållandena i Viborg och Narva
kontrollerade den svenska kronan produktionsområdena i Stockholms om
land. 1 det hänseendet kan t ex Bergslagen och Österbotten svårligen jämfö
ras med de ryska produktionsområdena. Risken att varorna skulle utskeppas
över utländska hamnar var minimal. Att det i Stockholm under 1600-talets
första hälft, liksom i Viborg på 1550-talet, i stor utsträckning var utländskt
kapital som finansierade handeisverksamheten var heller inget som drastiskt
förändrades av att handeln koncentrerades till Stockholm, även om tulläng
derna vill få oss att tro annorlunda.

Även om det ur fiskal synpunkt var önskvärt och motiverat att koncentrera
handeisverksamheten till Stockholm, kan man fråga sig om det detta var lika
önskvärt och motiverat om syftet också var att öka exporten från stadens
omland, sett i sin helhet. Kronan behövde aldrig frukta att de svenska va
rorna skulle skeppas ut över främmande hamnar. Alternativen till huvudsta
den då det gällde utskeppningshamnar av t ex Bergsiagens produkter var lika
svenskkontrollerade som Stockholm. Skillnaden låg i att de inte var lika
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lättkontrollerade. Den utländske köpman som med sa få mellanhänder som
möjligt ville köpa svensk koppar, järn eller tjära, var tvungen att frakta dessa
varor från svenska hamnar. Om det ändå var omöjligt att slingra sig förbi den
svenska tullen, var det säkerligen fördelaktigare att kunna göra sina uppköp
pa en större marknad av den typ som Stockholm kom att växa sig till under
1600-talets första hälft. Men var det nödvändigt? Nej, knappast. Och om
något visar att det inte förhöll sig så, sa är det lilla Tälje, som under några år
kunde räknas till rikets största handeisstäder, utan att för den skull ha något
kapitalstarkt borgerskap och/eller kreditinstitutioner. De utländska handels-
fartygen angjorde inte Södertälje för dess borgerskaps skull, utan för järnets
och kopparns.

Ytterligare en drivkraft bakom den förda handelspolitiken var viljan att
Stockholm skulle få ett yttre värdigt en stormakt, med breda raka gator
istället för de medeltida, krokiga gränderna och med stenhus istället för
träkåkar. Carl-Fredrik Corin visar i sin uppsats om Stockholms förvandling
under överståthållaren Klas Fleming att stadens handel i själva verket finan
sierade de stora regleringarna av stadens yttre. Det var avgifter på handel
och sjöfart — och då framförallt tolagen — som utgjorde huvuddelen av
stadens inkomster under de penningslukande gaturegleringarna och slussbyg
get under 1630- och 1640-talen.4Det säger sig självt att dessa avgifter inte
hade förmått att finansiera byggaktiviteterna i staden om handeisvolymen
hade legat kvar på 1610-talets nivå. Genom att koncentrera den växande
handeln till Stockholm skapades de resurser som kronan så väl behövde —

även de som den yttre omvandlingen av Stockholm krävde.
Den handeispolitik som fördes till Stockholms förmån, syftande till att öka

stadens ställning som internationell stapel genom att koncentrera de regiona
la varuströmmarna dit, hade alltså de allra bästa förutsättningar att lyckas, i
den bemärkelsen att det fanns en produktionsökning att koncentrera till
Stockholm för vidare utförsel och att det fanns en gynnsam marknad för
denna produktion i utlandet.

Inom den region, som i denna undersökning delats upp i sex handelsområ
den, kom handeln att kraftigt koncentreras till Stockholm. Detta gällde
främst från tre av dessa handelsområden: det västra, det inre och det bottnis
ka. Denna, vad man kan kalla tyngdpunktsförskjutning mot mälarmynning
en skedde samtidigt med en större europeisk omfördelning av den ekonomis
ka makten, nämligen den från de kontinentala områdena till atlantkusten.

Immanuel Wallerstein har i sina undersökningar av den framväxande euro
peiska världsekonomin under perioden 1450—1750 skapat en modell för hur
de inbördes förhållandena mellan de stater och områden som var inblandade
i detta framväxande världsekonomi såg ut.5 1 botten på Wallersteins modell
återfinns två grundläggande antaganden. Det första av dessa är att tre kate
gorier av olika ekonomisk och politisk status kan urskiljas som aktörer i den
framväxande världsekonomin: kärnstater, periferier och semiperiferier.
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Kännetecknande för kärnstaterna är framförallt en stark statsmakt, medan
periferierna ofta bara är områden eller stater med svag centralmakt. Mellan
dessa båda kategorier är de semiperifera områdena eller staterna placerade.6
Mellan dessa tre kategorier råder ojämlikhet i arbetsdelning och beroende. 1
handeishänseende är det kärnstaterna som kontrollerar handeln mellan peri
ferierna och kärnstaterna. Mellan dessa båda återfinns semiperiferierna som
mellanhänder. Det andra grundläggande antagandet rör de inbördes rörel
serna inom detta system, dvs hur en kärnstat kan förlora initiativet till en
annan stat och börja nedstiga i det hierarkiska systemet, ned (eller ut) mot
periferin. Några skarpa gränser mellan de tre kategorierna existerar inte.
Wallersteins modell är alltså synnerligen dynamiskt uppbyggd och mycket väl
anpassad till ett handelssystem under stark tillväxt (liksom nedgång). Även
om en kärnstat mångdubblar sin handel förhindrar detta inte en vandring
mot periferin, om samtidigt en annan kärnstat ökar sin handelsvolym ännu
mycket mer inom samma system. Denna rörelse kan “... betraktas som en
sorts uppåt- eller nedåtgående rörelse av staten som ett väsen, en rörelse
mätt i relation till andra stater inom det mellanstatliga (interstate) systemets
ramverk”.7

Wallerstein menar att den europeiska världsekonomins kärnområde vid
sekelskiftet 1600 hade fixerats till nordvästra Europa, till Holland, Zeeland,
England och norra och västra Frankrike.8Vid samma tidpunkt hade de tidi
gare så dominanta tyska områdena påbörjat eller skulle snart påbörja sin
vandring mot periferin.9Wallerstein menar att Sveriges position inom världs
ekonomin under 1600-talet var den uppåtstigande semiperiferins. “Ekono
miskt steg Sverige till den position till vilken Spanien och Portugal föll —

mellanhandens mellan periferin och kärnan.
Utan att utöva alltför mycket våld på Wallersteins modell kan resultaten av

denna undersökning sättas in i ett sådant sammanhang. Vid 1600-talets bör

jan var Stockholm handelsekonomiskt starkt knutet till de nordtyska städer

na, som i en wallersteinsk mening var på tillbakagång. Stockholm befann sig i

semiperiferin som en mellanhand mellan dessa städer och periferin, vilken i

detta fall låg inom rikets gränser: Bergslagen. Mälardalen och det bottniska

området. Under det halvsekel som följde sjönk det nordtyska området inom

det ekonomiska systemet ned mot semiperiferin. Istället för att följa med i

den nedåtgående rörelsen omorienterar sig Stockholms handelsekonomi mot

det snabbt växande kärnområdet vid nordvästeuropas atlantkust. Det semi

perifera Stockholm stiger inom systemet i samma takt som Holland, men på

en lägre nivå. Men det stiger till stor del p g a att det egna omlandet periferi

seras. Liksom kärnområdet vid atlantkusten stärkte sitt inflytande över det

semiperifera Stockholm, stärkte det semiperifera Stockholm sitt inflytande
över de perifera regionerna i omlandet. Wallerstein påpekar att Sverige un

der 1600-talet, trots att riket var i stigande inom den europeiska världsekono

min, visade yttre tecken på att periferiseras: exporten av metallråvaror ökade

386



“Holland”

“Holland”
Kärnomrade

ys an

“Tyskland”

Semiperiferi Stockholm—

Stockholm

Periferi Stockholms omland

Stockholms omland

1600 1650

Figur 88: Schematisk beskrivning av förskjutningarna inom en del av det
europeiska världsekonomiska systemet 1600 och 1650, sett från Stockholms
horisont och utifrån Wallersteins modell.

kraftigt liksom importen av textilier.2Fenomenet kan kanske förklaras bättre
på det sätt som föreslås här: Stockholm och dess omland visar att det var
frågan om både en periferisering och ett uppåtstigande mot kärnområdenas
krets. Denna utveckling skedde samtidigt inom rikets gränser, men var kraf
tigt geografiskt uppdelad.

För Stockholms omland utmärktes periferiseringen bl a av att man avskars
från direktkontakt med exportmarknaden och degraderades till varuleveran
tör åt huvudstaden. För Stockholm märktes det snabba uppåtstigandet it ex
förhållandet till de tidigare så betydelsefulla tyska handelsstäderna, som un
der 1600-talet befann sig på tillbakagång, von Brandt beskriver det förändra
de förhållandet mellan Läbeck och Sverige under 1600-talet på följande sätt:
“... på 1300-talet kunde Sverige knappast leva utan Läbeck som ekonomisk
partner — däremot hade väl Löbeck kunnat existera utan Sverige. På 1600-
talet har detta förhållande fullständigt omkastats: ett bortfall av Löbeck som
handelspartner hade otvivelaktigt varit smärtsamt för Sverige — ett bortfall
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av Sverige hade däremot kostat Liibeck en fjärdedel av handelsvolymen.”3
VOfl Brandt talar om Sverige, men man kunde i det här fallet lika gärna byta
ut “Sverige” mot “Stockholm”.

Stockholms handelsvolym ökade mycket kraftigt under 1600-talets första
hälft. Den djupgående regleringen av handeln inom Stockholms omland till
huvudstadens fördel bidrog till denna ökning. Mycket lite talar dock för att
samma volymökning inte kunde ha skett om den hade fördelats på ett större
antal städer i omlandet. Däremot hade sannolikt kronans skatte- och tullupp
börd blivit mindre effektiv och inbringande, och det var slutligen detta som i
mycket hög grad låg bakom den stockholmsvänliga handeispolitiken. Denna
politik var sannolikt helt rationell utifrån fiskala synpunkter, men knappast

om målsättningen i första hand hade varit att öka den samlade utrikeshan

deln från Stockholms omland.
Den kostnad omlandets socknar och städer hade att betala för effektivise

ringen av kronans skatte- och tulluppbörd var ofta hög. Det är inte otänkbart
att den periferisering som 1600-talets första hälft kom att innebära för främst
den bottniska regionen har satt spår också i våra dagars regionalpolitiska
problem i både Sverige och Finland.
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Bilaga A

Sammandrag och jämförelse av 1614, 1617 och 1636 års handelsordningar.

Anmärkningar:

Paragrafer utan direkt koppling till handeln har liksom bötesheloppen ute-

lämnats.

Källor: PRFSS 5, s. 72—81; ibid, s. 244—256; Stiernman, Commerce 2, s.

65—69.

Reglering av 1614 års l6l7års 1636 års
handelsordinantia handelsordinantia seglationsordning

p.l. p.1. p.l.
De främmandes Stockholm, Kalmar, Som 1614:1, men Ingen främmande
seglationsrättig- Nylödöse, Göteborg. tillsvidare också tillåts segla norr om
heter i Sverige. Söderköping. Norr- tillåtet att segla till Stockholm—Abo.

köping, Nyköping, Helsingfors och
Västervik, (Söder)- Borgå.
Tälje, Gävle, Åbo,
Viborg och Reval.

p.4.
Inga främmande
tillåts besöka Sö
dertälje.

piO p.l2
Tillåts ej segla på Som 1614:10, men
uppstäder och bergs
lagen, utan endast p.l4.
sjöstäder. Ager rätt att efter liggetidens ut-
besöka annan sjöstad gång får de inte be-
efter att ha betalt söka annan sjöstad.
tull i den först
besökta.
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p.2.
Följande norrländska
och finska städer tillåts
segla utrikes (förutom
Gävle. Åbo och Vi-
borg): Oregrund. Hel
singfors, Björneborg,
Borgå, Ekenäs och
städer som eventuellt
kommer att grundas.
Hudiksvall, Härnö
sand, Uleåborg och
Vasa får segla utrikes,
dock ej med ätande
varor, utan endast
med trävirke, koppar,
tjära. tran, hudar och
taig. Dessa varor mås
te dock först förtullas i
någon köpstad och på
utvägen redovisas i
Djurhamn. Alghudar
och fina skinn endast
till Stockholm.

p7.
Uppstäderna förbj uds
segla på utlandet.

1636 års
seglationsordning

p.4.
Norrlandsstäderna
ska segla till Stock
holm, och Osterbot
tenstäderna till
Stockholm eller p.3.
Abo. (undantag se p. Gävle tillåts segla
3 och 4). utrikes på egna

skepp. Dessa måste
p.4. dock tulla i Stock

Hudiksvall äger rätt holm på både in
till utrikes seglation, och utresan.
men endast på egna
bestyckade skepp p.5.
med inhemsk besätt- Södertälje förbjuds
ning. segla på utlandet.

p3. p4.
Följande städer äger Alla städer och in-
rätt att segla utrikes byggare under Sve
på egna skepp utan riges krona har rätt
utländsk inbland- att segla vart de
ning: Oregrund, vill. Dock med hän
Björneborg, Raumo, syn till stadslagen,
Ekenäs, Nystad, laga stadgor, han
Narva, Ivangorod, delsordinantian,
Jama, Koporje (de städernas privile
tre sista i Ingerman- gier, samt tullord
land), Kexholm, Nö- ningen.
teborg, Taipale,
samt staden som ska
uppföras vid Björkö
(Koivisto).

p. 10.
Som 1614:7.

p2.
Inga städer norr om
Stockholm— Åbo
tillats segla utrikes.

Reglering ai’ 1614 års 1617 års
handelsordinan tia handelsordinantia

Svenska städers
rätt till utrikes
seglation
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Reglering av 1614 års 1617 års 1636 års
handelsordinantia handelsordinantia seglationsordn ing

Inrikeshandeln p3. p.5. p4.
1 Norrland är endast Som 1614:3. Se “De främman
följande städer tillåtna des seglationsrät
för handel: Gävle, Hu- tigheter i Sverige”
diksvall, Härnösand, ovan.
Torneå, Uleåborg och
Vasa. Stapel- och upp
stadsborgare får en
dast handla med bor
gerskapet i dessa stä
der. De får dock byta
till sig fisk mot spann
mål av bönderna.

p4. p.6.
Aven stapelstäderna Som 1614:4.
ges rätten att segla på
de i 1614:3 uppräknade
städerna, inte bara
uppstäderna.

p.5. p.7.
Alla norrlandsborgare, Som 1614:5 om den
ålänningar, och finnar påbjudna
som inte seglar utrikes stockholmsseg
ska segla till Stockholm lationen.
och inte någon annan
stans. Dock får skär- p8.
gårds borna rätt att Som 1614:5 om fisk-
sälja fisk i Mälarens försäljningen.
uppstäder, men ej på
landsbygden.

p.6. p9.
Varor från kronodelen Som 1614:6.
av Mälardalen ska föras
till Stockholm för för
säljning eller export, va
ror från furstendömet
till Tälje.

p.7. .10.
Uppstädernas utrikes- Som 1614:7.
seglation förbjuds. Va
rorna ska exporteras en
ligt 1614:6.
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Landsköp och
olaga hamnar.

Stockholmsborgare och 10.
andra borgare med fri Som 1614:8.
seglationsrätt får inte
handla i koppar- och
järnbergslagen utan en
dast med uppstädernas
borgare som sköter upp-
handlingen i dessa
bergslager.

p.9.
“Stockholms och alla
andra sjöstäders borga- .11.
re” förbjuds att besöka Uppstädernas fri
uppstädernas frimarkna-marknader som bru
der. De får dock besöka kas av sjöstädernas
dessa för att kräva in borgare, “må bliva
skulder och för kontan- vid makt”. undanta
ter handla med borger- get Hedemora mark
skapet där. nad som dras in.

p.5.
Se inrikeshandeln
ovan.

1636 års
seglationsordning

p.6.
Frimarknader ska
hallas vart år i
Stockholm tre vec
kor fran 29/9 och i
Abo tre veckor frän
8/9. fria för alla att
besöka.

p.7.
Stockholmsborgar
na ska njuta han
delsfrihet på upp-
städernas markna
der på samma vill
kor som uppstad
borgarna på Stock
holms.

p5.
Se inrikeshandeln
ovan.

p.8.
Se inrikeshandeln
ovan.

p13.
De som driver köpen
skap och är
bosatta på landsbygden,
ska flytta in
till städerna och vinna
burskap där.

p.l0.
Allt landsköp som be
drivs av de främmande
(= utländska köpmän)
vid adelns gårdar, med
präster fogdar, knektar
bönder etc. förbjuds.

p.7.
Se inrikeshandeln
ovan.

p.8.
Se inrikeshandeln
ovan.

p17.
Som 1614:13.

p13.
Som 1614:10, med
tillägget att det är de
främmande likaså
förbjudet att sälja
kramvaror vid tings
platser, kyrkogardar
och andra sådana
ställen “som mycket
och särdeles i Väster
götland och Smaland
ske plägar.”.

Reglering av 1614 ars 1617 års
handelsordinantia han delsordinantia

p8.

p3.
Se inrikeshandeln
ovan.
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De främmandes
handel
köpsiagan.

De främmandes
bulvanhan
del.

1617 års
handelsordinanna

p.14.
Som 1614:10, men
åtta veckors liggetid,
därefter far de ej
uppsöka annan sjö-
stad, utan måste be
ge sig utrikes.

p.l5.
Som 1614:11 om mi
nutförsäljningen
men “lätta varor och
kramgods” ska föras
till packhuset och
främmande drycker
till stadens källare.
Båda lokalerna
åläggs städerna att
uppföra.

p4.
Sjöstädernas seglation
till de i 1614:3 rätt till utrikessegla
tillåtna norrländska stå- tion” ovan.
derna
får endast ske på egna p.6.
skepp, ej på såda- Som 1614:4.
na som är lejda av främ
mande.

p18.
Ingen tillåts att vara
ombud för de främman
de i städer, bergsiag el
ler landsbygd för att
med deras pengar bedri
va olaglig handel.

Reglering av 1614 tis

handelsordinan tia

piO.
Tillats ej ligga längre
än sex veckor
i köpstädernas hamnar.

p.11.
De främmandes gods
får ej föras av
skeppen. utan måste
säljas däri parti.
ej minut.

p.3.
Se “Svenska städers

1636 drv
seglationsordning
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Bilaga B

De till Stockholms hamn från inrikes orter anländande farkosternas antal och
lästetal 1643—1650, fördelade på handelsområden och landskap.

Anmärkningar:
Då uppgifter står angivna direkt efter lanskapsnamn, betyder detta att far
koster stått ospecificerat angivna under respektive landskap i hamnpenning
längderna.

Källor: SkA vol 1643—1650, hamnpenninglängderna.

Läster i %
Antal Läst/fark Tot av omlandet

DET SÖDRA HANDELSOMRÅDET
SMÅLAND

Kalmar 187 12,61 2.358 1,85 %
Västervik 10 7.75 78 0,06%

ÖLAND 17 11,95 203 0,16%

GOTLAND 4 10,94 44 0,03 %

ÖSTERGÖTLAND
Norrköping 195 13,37 2.608 2,05%
Söderköping 12 14,38 173 0,14%

SÖRMLAND
Nyköping 49 9,01 442 0,35 %

SUMMA, SÖDRA: 474 12,46 5.904 4,63 %

DET VÄSTRA HANDELSOMRÅDET
SÖRMLAND

Torshälla 301 10,58 3.186 2,50%

NÄRKE
Örebro 12 7,24 87 0,07 %
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Läster i %
Antal Läst/fark Tot av omlandet

VÄSTMANLAND
Arboga 609 13,02 7.929 6,22 %

Köping 265 14,09 3.735 2,93 %
Västerås 614 15,94 9.786 7,68%

SUMMA VÄSTRA: 1.801 13,73 24.722 19,41 %

DET NORRA HANDELSOMRÅDET
UPPLAND

Öregrund 346 15,80 5.468 4,29%
Östhammar 1 10 10 0,01 %

GÄSTRIKLAND
Gävle 169 22,78 3.850 3,02 %

HÄLSINGLAND
Hudiksvall 243 24,02 5.836 4,58%
Söderhamn 93 23,18 2.156 1,69%

MEDELPAD
Sundsvall 14 22,77 319 0,25 %

ÅNGERMANLAND
Härnösand 63 21,70 1.367 1,07%

VÄSTERBOTFEN
Holmö 3 20 60 0,05 %
Luleå 25 28,14 703 0,55 %
Piteå 37 27,79 1.028 0,81 %
Torneå 31 27,06 839 0,66%
Umeå 59 17,50 1.033 0,81%

ÖSTERBOTFEN
Björkö 25 15,83 396 0,31%
GamlaKarleby 112 25,53 2.859 2,24%
Kalajoki 3 5,83 18 0,01 %
Nykarleby 41 30,76 1.261 0,99%
Närpes 7 10 70 0,05 %
Pedersöre 11 22,61 249 0,20%
Pyhäjoki 5 13,13 66 0,05%
Storkyro 1 7,50 8 0,01%
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Läster i %
Antal Läst/fark Tot av omlandet

Uleåborg 62 31.47 1.951 1.53%
Vasa 138 33,77 4.661 3.66%

SATAKUNTA
Birkkala 1 5 5 0,00%
Björneborg 77 9,15 704 0,55%
Kumo 1 7,50 8 0,01%
Raumo 237 13,94 3.304 2,59%

SUMMANORRA: 1.805 21,18 38.226 30,01%

DET INRE HANDELSOMRÅDET
SÖRMLAND

Strängnäs 24 7,55 181 0,14%
Södertälje 41 8,48 348 0,27 %

UPPLAND
Angarn 6 12,50 75 0,06%
Bro 1 2,50 3 0,00%
Börstil 1 3,75 4 0,00 %
Enköping 216 5,47 1.182 0,93%
Länna 2 7,50 15 0,01 %
Norrtälje 8 9,45 76 0,06%
Sigtuna 21 5,45 114 0,09%
Uppsala 203 5,39 1.094 0,86%
Väddö 2 5 10 0,01 %
Värmdö 1 2,50 3 0,00%
Åker 3 12,08 36 0,03%

ÅLAND 8 14,53 116 0,09 %
Eckerö 119 11,53 1.372 1,08%
Finström 143 16,59 2.372 1,86%
Föglö 231 6,38 1.473 1,16%
Hammarland 425 15,29 6.497 5,10%
Jomala 305 15,60 4.759 3,74%
Kumlinge 163 7,35 1.199 0,94%
Kökar 26 6,78 176 0,14%
Lemland 205 10,23 2.098 1,65%
Saltvik 88 16,61 1.462 1,15 %
Signhildsskär 4 4,69 19 0,01 %
Sund 194 13,70 2.658 2,09 %
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Läster i %

Antal Läst/fark Tot av omlandet

EGENTLIGA
FINLAND 5 13,13 66 0,05%

Bjerno 9 8,47 76 0,06%

Halikko 9 9,44 85 0,07 %

Kimito 89 9,16 816 0,64%

Korpo 453 8,53 3.863 3,03 %

Lemo 18 9,51 171 0,13%

Masku 2 9,06 18 0,01%

Nagu 70 9,24 647 0,51%

Nystad 235 12,12 2.848 2,24%

Nådendal 2 9,06 18 0,01 %

Pargas 38 11,17 424 0,33%

Rimito 26 10,34 269 0,21%

Tövsala 310 9,48 2.939 2,31 %

Vemo 2 8,75 18 0,01 %

Virmo 5 9,25 46 0,04 %

Åbo 170 10,64 1.808 1,42%

SUMMA INRE: 3.883 10,67 41.451 32,54%

DET ÖSTRA HANDELSOMRÅDET
NYLAND 27 18,45 498 0,39 %

Borgå 21 11,55 243 0,19%

Ekenäs 40 8,41 336 0,26%

Helsingfors 3 7,50 23 0,02 %

Pernå 9 15,42 139 0,11%

Tenala 1 8,13 8 0,01 %

Vekkelax 1 20 20 0,02 %

KARELEN
Viborg 9 16,11 145 0.11%

SUMMA ÖSTRA: 111 12,71 1.411 1,11 %

DET BALTISKA HANDELSOMRÅDET

Dagö 27 14,86 401 0,31%

Hapsal 3 10,83 33 0,03 %

Livland 7 15,89 111 0,09%

Reval 102 32,09 3.273 2,57 %

SUMMA BALTIKUM: 139 27,47 3.818 3,00%
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Läster i %
Antal Läst/fark Tot av omlandet

STOCKHOLM
Munklägret 1 15 15 0,01 %
Norrmalm 44 9,50 418 0,33 %
Staden 293 17,28 5.063 3,97 %
Södermalm 47 15,80 743 0,58%

SUMMA STOCKHOLM: 385 16,21 6.239 4,90 %

OIDENTIFIERADE/
EJ ANGIVNA 396 14,20 5.623 4,41 %

SUMMA SUMMARUM: 8.994 14,16 127.393 100,00%
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Bilaga C

Den totala registrerade exporten i varuekvivalenter (ve) och importen i daler

silvermynt över Stockholm 1600— 1650.

Anmärkningar:
Tolagens uppgifter för åren 1642—1650 har med anledning av avvikande

tullsats på ved skrivits ned på följande sätt: 1642 19 000, 1643 61 000, 1644

43 000, 1645 40 000, 1646 32 000, 1647 47 000, 1648 46 000, 1649 62 000 och

1650 64 000 ve. Nedskrivningarna ska betraktas som högst ungefärliga. De

bygger på vedens andel av exporten enligt de gjorda stickproven i tolagsläng

derna. Se s. 368 för en utförligare diskussion om tullsatsen på ved. För

förhållandet mellan daler s m och ve, se s. 306.

Källor: Exporten: LTr vol 367:1, 375:1, 381:111. 387:1, 392:2:1, 400:1, 404:4

stora sjötullens exportlängder; SkA vol 1636 och 1639—1650 tolagens export

längder.
Import: Heckscher 1935, bilaga V, tabell 3; SkA vol 1636—1650 tolagens

importlängder.

Export, ve import, daler s m

1600 430.057 306.762

1603 414.999 227.773

1607 285.117

1610 378.944 235.226

1613 480.000 354.886

1616 624.541 331.249

1619 1.229.263 474.914

1622 1.079.047 534.250

1636 718.914 567.274

1639 888.950 878.891

1640 1.055.333 1.559.200

1641 1.392.309 1.777.993

1642 1.525.578 1.574.660

1643 1.853.322 1.398.825

1644 1.140.070 988.802

1645 1.708.069 1.701.149

1646 1.705.881 1.677.902

1647 1.854.477 1.868.468

1648 2.080.514 1.396.112

1649 1.721.888 1.873.953

1650 1.977.617 1.500.313
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Bilaga D

De registrerade, exporterade kvanriteterna från Stockholm ni’ 13 varor
1600—1650.

Anmärkningar:
1. Även koppartråd.
2. Beräknad uppgift.
3. Beräknad uppgift.
4. Beräknad uppgift. “Allehanda järn” uppges till 99 750 skeppund. 1641

var andelen stångjärn 96%.
5. Endast strömming.
6. Beräknad uppgift.
7. Endast korn.
8. Även knipjärn, sannolikt dock högst nagon procent.

Källor: LTr vol 367:1. 375:1, 381:111, 387:1. 392:2:1, 400:1, 404:IV, stora sjötullens
exportlängder; BoR s. 632—635 (1/1—1/10 1938). 636—641 (1640), 36—53 (1641),
54—56 (1642), 650—653 (1/1—1/10 1644), 654—655 (1645, endast de viktigare destina
tionsorterna), 658—660 (1646), 84—94 (1650).

1600 1603 1610 1613

Stängjärn. skeppund 9.965 11.832 4.747 7.900
Koppar. skeppund 1.241 2.088 1.691 3.330
Mässing, skeppund 0 0 0 0
Osmund, fat 17.785 14.552 11.291 11.491
Tjära,läster 546 118 397 406
Beck, läster 0 4 0 0
Svavel, skeppund 454 359 667 86
Vitriol, skeppund 308 4 346 48
Smör, tunnor 1.152 320 136 381
Spannmål, tunnor 7.158 0 4.858 7.016
Saltfisk, tunnor 43 0 20 12
Ved, famnar kastved 14 8 53 18
Lax, tunnor saltiax 121 97 82 361

1616 1619 1622 1638

Stångjärn. skeppund 13.620 16.444 17.297 44.261
Koppar, skeppund 4.098 11.963 9.535 2.397
Mässing, skeppund 0 6 69 831
Osmund, fat 14.613 18.834 18.354 0
Tjära,läster 648 1.018 1.215 2.120
Beck, läster 0 2 fl 228
Svavel. skeppund 0 296 134 385
Vitriol, skeppund 1 0 0 959
Smör, tunnor 1.254 923 954 288
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Noter

s 15 1 En bra översikt över den allmäneuropeiska ekonomiska utvecklingen under
1500-talet ges av Kriedte 1980. För en bredare framställning av mer social-
ekonomisk karaktär hänvisas till Hinrichs 1980.

2 Mot uppfattningen om det amerikanska silvrets stora betydelse för den euro
peiska prisutvecklingen, och mot användandet av kvantitetsteorin i detta
sammanhang, argumenterar Hammarström 1957 (i uppsatsen The ‘Price re
volution’ of the Sixteenth Century: Some Swedish Evidence.) Det är svart att
argumentera mot Hammarströms uppfattning att kvantitetsteorin är otymp
hg och oprecis, applicerad på det äldre källmaterialet som står till buds,
liksom att det kan vara svårt att finna exakta korrelationer mellan det inför
da silvret och den allmänna prisutvecklingen. Inte desto mindre verkar det
ofrånkomligt att tillmäta silverimporten stor betydelse för den inflation som
faktiskt kännetecknar 1500-talet — låt vara osagt hur kraftig den var. Kvanti
tetsteorin kan användas som ett redskap för att se detta samband: Av det till
Europa införda amerikanska silvret är det rimligt att anta att tillräckligt
mycket kom in i omlopp på marknaden för att verka inflationsdrivande. Att
inflationen kan spåras tillbaka till 1400-talets mitt, dvs till tiden före det
amerikanska silvrets intåg i Europa, är i detta sammanhang av mindre bety
delse. Om de olika faktorernas på inverkan på prisutvecklingen, se ocksa
Kellenbenz 1976, s. 190—194.

s 16 3 Standardverket här är Artur Attmans fortfarande lika aktuella avhandling
Den ryska marknaden i 1500-talets baltiska politik (1944). För den som nöjer
sig med en kortfattad översikt kan samme författares lilla bok Ryssland och
Europa. En handelshistorisk översikt (1973), rekommenderas. Denna be
gränsar sig dock inte till enbart 1500-talet, utan löper från vikingatid till
nutid. Se vidare not 4.

s 17 4 Denna åsikt delas dock inte av Michael Roberts. 1 boken Sverige som stor
makt 1560—1718 — uppkomst och sönderfall, (1980), argumenterar denne, i
anslutning till äldre historiker såsom Nils Ahnlund, mycket hårt för att
grunden till Sveriges expansionistiska politik, även under stormaktstidens
inledningsskede, ska ses som ett svar på yttre hot från grannländerna, och då
främst från Ryssland och Danmark. Det finns åtskilligt att invända mot
Roberts sätt att argumentera för denna säkerhetspolitiska linje, bla blir
hotbilden mot Sverige från grannländerna ganska märklig i Roberts fram
ställning (Se kartorna s. 13, 19 och 22), när hotet till stor del riktas mot
frukterna av den svenska expansionspolitiken i Baltikum. 1 så fall kan man
hävda att alla svenska aktioner utomlands under stormaktstiden var av sä
kerhetspolitisk natur i så måtto att man naturligtvis ville försvara vad man
genom de olika krigen vunnit, alldeles oavsett var de territoriella vinsterna
var belägna. En sådan definition av säkerhetspolitik är som bekant väl ut
nyttjad av expansiva staters företrädare genom historien.

5 Heckscher 1935, s. 45.
6 Kumlien 1953, s. 92—94.
7 Carlsson-Rosén 1978, s. 304.

s 18 8 Man kan bilda sig en uppfattning om varorna i den svenska utrikeshandeln
under 1500-talet med hjälp av Forssell 1875. Forssells framställning måste
dock tyvärr på denna punkt betraktas som svåranvänd till annat än att just
skaffa sig en översiktlig bild av utrikeshandelns sammansättning.

9 Hammarström 1956, s. 134—35.
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s 19 1 Heckscher 1935. bilagorna s. 22.
s 20 2 Birgitta Lager anger den tämligen osäkra siffran 7 500—8 000 fasta invanare i

staden 1582. Lager 1962, s. 29. Rostock beräknas ha haft ca 10 000, Stralsund
11 000 och Wismar 9 000 invanare pa 1500-talet, Bairoch m fl 1988. s. 8—9.
Uppgiften om Liibeck i Dahihäck 1988, s. 50.

3 1637 svarade de finländska hamnarna tillsammans för 8,7 9 av rikets utrikes
handel. Ranta 1987, s. 59. 1637 var dock ett ar med stor spannmålsexport
från Finland, vilket inte kan ha varit alltför vanligt. BoK s. 1 1—13.

4 Lars Ericson resonerar med hjälp av Femand Braudel kring detta tema —

om hur huvuddelen av det som producerades inte kom ut pä marknaden,
utan konsumerades av producenterna själva. Ericson 1988. s. 19.

s 21 5 Begreppet “Stockholms omland” kommer i denna undersökning att använ
das för att beteckna det geografiska omräde inom rikets gränser som huvud
staden hade permanenta handelskontakter med. Det är alltså frågan om ett
ekonomiskt omland. Det finns mig veterligt ingen egentlig distinktion mellan
begreppen “omland” och “uppland”. tvärtom verkar en ganska ordentlig
begreppsförvirring råda, som inte bara tycks begränsa sig till vårt eget språk.
1 volymen Städtisches Um- und Hinterland in vorindustrieller Zeit, utgiven
av Hans K. Schulze, (1985). ges nio europeiska historiker möjlighet att
behandla olika problem kring om- och upplandet (alltså Um- och Hinter
land). Volymen är en rapport frän ett symposium i jämförande stadshistoria
som hölls i Mönster 1982. Försöken som Schulze gör i inledningen att defi
niera skillnaden mellan de bäda begreppen. samt att foga ihop de olika
bidragen i volymen till en helhet, saknar inte sina poänger. Nästan besvärat
konstaterar denne att det är svårt att skilja de båda begreppen åt. men att
“Umland” nog mer betecknar landet omkring staden i allmänhet, och att
“Hinterland” kanske anger stadens influensfält i en bestämd riktning. Ordet
“Hinterland” har, fortsätter Schuize, “ ... wenn mich mein Sprachgefflhl
nicht fehlt en nedvärderande bismak. (s. VIII) (Ordagrant kan ju
tyskans Hinterland översättas till “bakland”.) Det är möjligt att begreppet
Hinterland ger en tysk negativa associationer, men knappast en engelsman,
som ju använder det tyska uttrycket oöversatt, eller en svensk. som väl inte
finner något negativt i begreppet uppland. Analogt med Schulzes resone
mang borde man kanske tvärtom uppleva det som något positivt... Be
greppsförvirringen når nästan babyloniska mått redan efter de tre första
uppsatserna. Följande beteckningar används där som mer eller mindre syno
nyma. i varje fall utan närmare definition; Peripherie, Umland, Flachen
Lande, Hinterland, och Umgebung. Det är möjligt att de resterande sex
författarna kunde bidra med att göra listan ännu längre, men detta borde
vara tillräckligt för att illustrera problemets omfattning.

6 Friberg 1983, s. 317.
s22 7 Ibid,s.177,253,239—241.

8 Ibid, s. 326.
s23 9 Ibid,s. 149—153.

1 Aven här är det Nils och Inga Friberg som bedrivit den bredaste forskningen.
Tyvärr finns dessa forskningsresultat endast publicerade i en mindre uppsats
i Sankt Eriks Arsbok 1969: “Mälarområdets handelsgeografi. Några äldre
huvudlinjer”. De olika stadsmonografierna över mälarstäderna är också till
nytta i denna fråga.

2 Friberg 1983, kapitlen II och VI.
3 Ahnlund 1953, s. 514.
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s25 4 Om utbildningspolitiken och utbildningen under svensk stormaktstid. se
Niléhn 1983.

5 Roberts 1980, kapitlet “Stormaktsväldet upplöses”.
s 26 6 Det finns väl få problem i tidigmodern historia som blivit så omdebatterat

som 1600-talets kris. De modernare arbeten som utförligt behandlar frågan
är Jan De Vries’ The Economy of Europe in an Age of Crisis, och Peter
Kriedtes Spätfeudalismus und Handelskapital. För en god översikt över pro
blemet hänvisas till Niels Steensgaards uppsats i Dansk historisk tidskrift
1970, Det syttende århundredes krise. En kort och ganska väl beskrivande
sammanfattning av forskningsläget bjuder Hinrichs 1980 på: ‘Uber die Ur
sachen dieser bemerkenswerten Umkehrung des seit etwa 150 Jahren vor
herrschenden Trends (d v s 1500-talets ‘högkonjunktur’) besteht unter Histo
rikern immer noch keine letzte Klarheit.” (s. 137)

s27 7 Heckscher 1936s. 448.
8 Siffrorna för 1629 är baserade på Lundgren 1983 s. 31. Uppgiften från 1663

är från Utterström 1949 s. 252. Det ska påpekas att samtliga uppgifter om
befolkningens storlek i staden är högst ungefärliga, och att de mer ska ses
som ett mått på befolkningsökningens storleksordning.

s 28 9 Heckscher 1935. Resultaten av dessa genomgångar finns redovisade i tabell
bilagan.

1 Svensk handelsstatistik 1637—1737 utgiven av Bertil Bothius och Eli F.
Heckscher. Stockholm 1938.

2 Kumlien 1953.
3 Som exempel på sådana kan för Osterbotten och Nylands del två arbeten

nämnas: Jern, K; Näringsliv och levnadsvillkor i svenska Osterbotten från
medeltiden till 1800-talets stora nödår. Ur svenska Osterbottens historia III.
Vasa 1980. Kerkkonen. G: Bondesegel på Finska viken. Helsingfors 1959.
För Mälardalen finns ett stort antal stadsmonografier där Kumliens historik
över Västerås och Corins arbete om Arboga förtjänar att lyftas fram. Kum
lien» K; Västerås genom tiderna II. Västerås 1971. Corin» C-F: Arboga stads
historia från 1500-talets mitt till 1718, Köping 1978,

s 33 4 Helt kort kan sägas att denna teori syftar till att teoretiskt beskriva förhållan
dena mellan en regions orter inbördes och dessas omland. Centralorterna
rangordnas efter omfånget på sina influensfält. Ofta sätts influensfälten lika
med den uppmätta ekonomiska marknadens räckvidd, men det kan också
vara fråga om tex administrativa områden. De olika influensfälten går i
varandra på så sätt att de lägre rankade orterna i hierarkin alltid ingår i ett
influensfält till en högre rankad ort i systemet. Den intresserade hänvisas i
första hand till Carter 1972. Två historiker som använt sig av centralortsteo
rin i sina undersökningar är Äström 1977 och Stadin 1979. Stadin placerar i
inledningskapitlet ut städerna Amsterdam, Stockholm, Västervik, Arboga
och Enköping i fallande skala i en centralortshierarki. Dessa städers place
ring i denna hierarki avgörs genom tämligen korta resonemang, där t ex
städernas rangordning i borgarståndets riksdagsprotokoll 1680 och 1713 an
vänds. (s. 19—21) Såvitt jag kan bedöma får Stadins användande av central
ortsteorin i inledningen ingen praktisk betydelse för undersökningen som
följer.

5 Carter 1972, s. 98.
6 Ibid, s. 102—105.

s36 7 BoH.
s 39 8 För den europeiska bakgrunden till de äldre svenska handeisregleringarna,
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se Sundberg 1927. s. 3—9. Sundberg har dock, enligt min mening, en tendens
att övervärdera försörjningsaspekten på bekostnad av den fiskala, dvs tullar
och andra avgifter på handeln lagda av staten eller andra myndigheter. För
en översikt av de äldre europeiska tullarnas framväxt, se Smith 1934.

s40 9 En diskussion om en sådan reglering redan i Bjärköarätten har dock före
kommit. Se Friberg 1983. s. 25—26 med där anförda noter.

1 MESt i nusvensk tolkning av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Lund 1966.
2 Sundberg 1927, s. 10.

s41 3 Fribergl983.s.28.
4 PRFSS 5:92, 8/2 1616. Kronans svar på Raurnos besvär.

s42 5 Fribergl969.s.49.
6 Friberg 1983, s. 33—34.

s 43 7 Ibid, s. 39; Ahnlund 1953, s. 522—523.
8 PRFSS 4:47, 13/7 1594. Sigismunds privilegiebrev till Stockholm, p. 22.
9 PRFSS 4:25, 24/3 1594. Sigismund till Björneborg. Pi.
1 PRFSS 4:64, 30?/4 1595.
2 PRFSS 4:92. 8/5 1597. Hertig Karl till Härnösand.
3 PRFSS 4:134, 13/6 1600. Hertig Karl till Härnösand.

s 44 4 1595 års betänkande och tillkomsten av handelsordningarna undersöks
grundligt av Robert Sandberg i avhandlingen “Stockholm och kronan
1599—1620”, 1595 års betänkande finns tryckt i PRFSS 4:56.

5 Sandberg 1986, s. 24.
6 Ibid, s. 27—29.

s 45 7 Sandberg 1988, s. 16.

s46 8 PRFSS5:117.27/21617,p.i1
s47 9 PRFSS 5:63, 16/6 1614 — instruktionen. Om kommissionens tillsättande:

Ibid,s. 115.
1 PRFSS5,s.82.
2 Stb 8, 25/9 1615, s. 131.
3 Stb 8, 23/6 1615, s. 93.

s 48 4 PRFSS 5:67 p. 2., 22/12 1614. GA:s svar på Stockholms besvär.
5 PRFSS 5:55, 2/5 1614. Gustav Adolf till Åbo. Björneborg och Raumo. Svar

på hemställan.
6 PRFSS5,bihangD,7/1 1616.
7 PRFSS 4:83. 28/3 1596.
8 PRFSS 5:92 8/2 1616. Samma besked ges också till Åbo som klagat på samma

företeelse. PRFSS 5:94:2, 8/2 1616.
s 49 9 PRFSS 5, s. 257.
s50 1 PRFSS5,s.258—259.

2 H-B, 26/7 1646, s. 272—273. Kristinas brev om sjö- och uppstädernas inbör
des handel.

s51 3 H-B.11/3l637,s.229.
s52 4 Corinl978,s.353.

5 Ibid, s. 353—354.
6 AOSB förra avdelningen, band XV, 29/3 1636, s. 333.

s 53 7 För en utförligare diskussion om de svenska stadsgrundningarna och syftena
med dessa hänvisas till Norborg 1963 och Ericsson 1977.

s54 8 PRFSS 4:127. ps, 11/4 1600. Minnessedel för mäster Dirich om vad han i
Västerbotten beställa skall.

9 PRESS 4:200 5/6 1605 p2. Oppet brev om tullen.
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1 PRFSS 5:122. 19/4 1617. Nystads privilegier.
2 PRFSS 6:49. 29/3 1622. iorrtäljes privilegier.

s55 3 PRFSS5:137. 4/2 1618.
4 PRFSS 6, bihang D, 19/5 1622.
5 PRFSS 5, bihang D. 25/10 1617.
6 PRFSS 5:89 p. 1. 8/2 1616. Patent om marknader i Norrbotten. Pedersöre och

Salo är båda österbottniska socknar.
s56 7 H-B.31/121647.s.283—284.

8 Nilsson 1989, s. 26—27.
s 58 9 Se under “de främmandes bulvanhandel”, samt 1617:3 i uppställningen av

handelsordningarna. bilaga A.
s59 1 Stb6.7181605,s.38—39.

2 Kumlien 1953, s. 328.
3 Ibid, s. 239.
4 Stiernman, Commerce 1, s. 569.
5 Ibid,s.577.

s 60 6 LTr vol 404:IV, f. 201—203. De ovärderade posterna i exportlängden har
värderats efter 1636—1650 års medeiprisnivå. Med denna prissättning svara
de stockholmsborgarna för 88.5% av exportvärdet mot 11,5% för de främ
mande.

7 1614:10 och 1617:14. Liggetiden förlängdes redan i 1615 års förklaringspla

kat till åtta veckor. PRFSS 5:74:2.
8 Sandström 1983 s. 284.
9 PRFSS 4:140 3/8 1600.

s61 1 Stb4,4/51601,s.33—34.
2 Stb 5,6/4,9/4 och 11/4 1603, s. 32, 40, 42.
3 Birgitta Odén visar hur den svenska kronans förhalningar av skuidbetalning

ar orsakade utrikespolitiskt gnissel under Johan III. På uppmaning av sina

undersåtar tiliskrev Englands Elisabeth 1 Johan vid ett flertal tillfällen för att

påskynda betalningarna av kronans skulder, dock utan resultat. Odén 1966,

s. 351.
4 Odén 1966, s. 41.
5 PRFSS 5, kommentaren till 74:2, s. 141.

s62 6 H-B,29/31647,s.277.p.6.
s63 7 Thompson 1976. s. 212.

8 Norenstedt 1984. s. 38—40.
9 PRFSS 5:105, 21/6 1616, p.4.
1 Odén 1966, s. 160.
2 Stb4, 19/4 1602, s. 218.

s 64 3 AOSB förra avdelningen, band Il, 11/8 1624. s. 728.
4 AOSB senare avdelningen, bd. 111:1,30/9 1624. s.80—81.
5 Thompson 1976, s. 212—213.
6 Citerat i Odén 1966, s. 274.

s65 7 Friberg 1983, s. 115—116 och 273—274. Samma tullfrihet gällde uppenbarli

gen också för västra Åland (se s. 187).
s66 8 PRFSS4:210, 27/4 1606.

9 LTr 373:11 f. 22 v.
s 68 1 Kammarens fullmakt för Peder Andersson (Giers) som tullnär vid Vaxholm.

PRFSS 5, bihang C, 12/4 1620.
2 LTr vol 400: III.
3 Friberg sätter av allt att döma begreppen slottstull och norriandstull lika.
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Friherg 1983. s. 115. Norriandstullen existerade ännu inte under den tid
Friberg undersöker.

4 PRFSS 4:200. pi. Som Robert Sandberg uppmärksammat hade Karl IX
redan i mars detta ar föreslagit inrättandet av en sadan tull. Sandberg 1989,
s. 96not51.

5 LTrvol38O:H1.
6 Friberg 1983, s. 119—123.
7 Ibid, s. 118 med not 8.
8 ibid, s. 119.

s69 9 Sandström 1987,s. 147—148.
1 RR 1608 f. 173 r. Jämför ocksa PRFSS 4:245, p. 4. där denna del av fullmak

ten i tryckt skick blir åtskilligt mer framträdande än i originalet, där tullen av
skärjekarlarna inte ens utgör ett eget stycke i texten.

2 Stb7, 18/6 1608, s. 4.
3 Stb 7, 9/1 1612. s. 264—265.

s 70 4 Stb 7, 1608—1613. 20/2 1612. s. 148.
s 71 5 PRFSS 4:210 27/4 1606.
s72 6 FKvol9O:I.

7 FKvol9O:IT1.
s73 8 SetexLTr394:I,f.245—259.
s 74 9 LTr 380:1. under stadens införsel.
s 75 1 Om lilla tullen när inget annat anges: Bodell 1970, s. 69—78.

2 För tullplatsernas placering, se Råberg 1987, s. 65—67. Där framgår det att
frågan om tuilpiatsernas placering är betydligt mer komplicerad än vad upp-
ställningen nedan kan ge sken av. De platser som anges här är de ungefärliga
under 1640-talet. Råberg anger på grundval av räkenskaper och längder i
L.Tr att Ladugårdsgrinden och Åkermyran endast var öppna på vintern. 1
slottshuvudboken från 1643 framgår dock att Ladugårdsgrinden i varje fall
detta år var öppen året runt, även om säsongens tyngdpunkt lag i januari och
februari. Åkermyran var däremot endast öppen under manaderna januari —

april. SSSA vol GI:9, s. 122 och 124.
s76 3 Längden från Blockhusudden 1624, LTr vol 415:11, har vad gäller varutillför

seln från Stockholms närmaste omland bearbetats av makarna Friberg, Fri-
berg 1983. Längden från Långholmen. LTr vol 415:1. är i förteckningen
angiven som upprättad 1623, dock inte som stammande från Längholmstul
len. Varken året eller den uppbördsstation den avser är i längden angivna
eftersom försättsblad och möjligen också något inledande lägg saknas. Att
den härrör från Långholmstullen står dock utom all rimlig tvivel eftersom
tullen avser uppbördsårets seglationssäsong och upptar orter som samtliga är
belägna i mälarområdet med undantag för en del “skärjekarlar” fran Ålands
och Finlands kustland pa besök i Mälaren för att hämta spannmal. Vad gäller
året 1623 kan man bara säga att antagandet i förteckningen nog ligger san
ningen nära.

4 Bodell 1970, s. 70—71.
5 H-B, 10/3 1636s. 212—223, p. 9.
6 PRFSS 3:1:87, p. 7: PRFSS 4:47 p. 7.
7 BoRA vol 149.

s 77 8 “Hans Hansson på Södermalm för tva år.” SkA vol 1648. 9/8. hamnpenning
längden.

9 H-B, 1/7 1642, s. 258—261, p. 5.
s 78 1 H-B, 10/3 1636, förmyndarstyrelsens privilegiebrev, p. 1—4.
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2 Strömpenninglängderna för strödda ar under perioden 1587—1606 finns för

varade i BoRA vol 97, och för likaledes strödda ar 1607—1623 i vol 98.

3 PRFSS 4:259:2 17/2 1609.
s79 4 Smithl934.s.1l1.

5 Ibid.s. 165—169.
6 Stiernman, Commerce 1, 30/5 1536, s. 33.
7 Smith 1934, s. 114.

s 80 8 Dessa är bevarade för åren 1598, 1599 (endast exporten), 1600, 1601, 1603

(endast importen) och 1604. LTr vol 361:1 och III, 363:11, 366, 367:11, 369.

371. 374:111, 375:11 och 376:V.
9 PRFSS4. 100:5.
1 LTr vol 365 införseljournal. och vol 366 kegenregister.

s 81 2 H-B. s. 214. Förmyndarstyrelsens privilegiebrev för Stockholm av den 10

mars 1636.
s82 3 BoH,s.XX.

4 Lundström 1959, s. 9.
5 Bogucka 1980. s. 109.

s83 6 SkAvol 1645.s. 1474.
7 SkA vol 1646. s. 1199—1221.

s 84 8 Proceduren beskrivs i instruktionen för generaltullförvaltaren 1636.

Stiernman 2, s. 74—79. Jfr Vallerö 1969. s. 22—23.
9 SkA vol 1647, f. 6.

s 86 1 Stiernman, Commerce 2, s. 74—79, särskilt punkterna 7 och 8.
2 Om samtidens syn på handelsstatistik, se Vallerö 1969, s. 9—12.
3 Fyhrvall 1901.s.21.
4 Heckscher 1935. bilagorna V4 och 6.

s 87 5 Fyhrvall 1901, s. 21; Söderberg 1946. s. 157. Söderberg följer här Fyhrvall sa

gott som ordagrant utan hänvisning.
6 Stiernman, Commerce 2, s. 311—3 12.
7 SkA vol 1645, s. 947.
8 SkA vol 1650,s. 1458—1461.
9 Se tex SkA vol 1647, f. 1172. 1 dessa fall har jag vid excerperingen fört över

summorna till rätt år, eftersom målsättningen har varit att varje redovis

ningsår ska motsvara samma ärs seglationssäsong.
1 BoH, s. 650—660 och 690.
2 SkA vol 1648, s. 306.

s 89 3 Stiernman, Commerce 2, 28/2 1637 p9, s. 93.
4 H-B, 31/3 1649, p. 7. Kristinas resolution på städernas besvär.

s 90 5 Christensen 1941, s. 58—59.
s91 6 SkAvol 1650, s. 369, 535 och374.

7 VSSA inkommande journal 1650, nr. 86. 103, 109 och 134.
8 VSSA. 1650 års inkommande journal. t ex fartyg nr 86, 109, 134.

9 VSSA 1650 års inkommande journal, fartyg nr 86.
s 92 1 VSSA inkommande journal 1650 nr. 80.

2 Mer om detta i Helmfrid 1963, kap. VI:3.
s 93 3 SkA vol 1646, sammanställning till tolagen, s. 1514.

4 FKvol9O:I1I,f. 18r.
s94 5 Danielsson 1924.

6 Kerkkonen 1945. Ett stort tack till Maija Konstenius som översatte kapitlet

till svenska.
7 Kerkkonen 1945, s. 104.
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s 95 8 Smith 1950, s. 217—218.
s97 9 Stiernman, Commerce 1.22/41600.s. 445.

1 Danielsson 1924, s. 399 hävdar att detta var en nyhet år 1600. Smith 1950. s.
32 not 9 visar dock att differentieringen av exporttullen infördes redan 1594.

2 Stiernman, Commerce 1, 10/12 1605, s. 502. Varukorgens värde har jag här
högst ungefärligt satt till 75 % av 1615 års markegångstaxa. Denna finns
tryckt i Stiernman, Commerce 1,3/2 1615, s. 630—635.

3 Stiernman, Commerce 1, 10/12 1605,s. 501—502.
4 Stiernman, Commerce 1, 8/5 1607, s. 532—538.

s99 5 Stiernman, Commerce 1, 8/3 1611. s. 558.
6 Stiernman, Commerce 1, 31/5 1612, s. 568—569. Av tullordningen framgår

inte huruvida tull skulle erläggas i antingen daler s.m. eller riksdaler, eller
om den skulle betalas med båda myntsorterna. Av 1612 års utförsellängd
(LTr vol 384:1:2) av stora sjötuillen framgår dock att tull enades på det
sistnämnda sättet.

7 Stiernman, Commerce 1. 17/4 1613, s. 576—583.
8 Stiernman, Commerce 1, 14/2 1614, s. 602—611.
9 Sandberg 1988, s. 7.

s 100 1 HH 26:1. Peder Galts depescher 1622—1624. Stockholm 1920. 26/5 1622, s.
25. Här översatt till svenska.

2 Danielsson 1924,s. 401.
3 Stiernman. Commerce 1.3/2 1615, s. 621—635.
4 Stiernman, Commerce 2, 26/2 1637, s. 80—92.
5 Stiernman, Commerce 2, 21/2 1640, s. 239—240.
6 Stiernman, Commerce 2, 12/6 1635, s. 33—34.
7 Stiernman, Commerce 2, 25/2 1637, s. 80—91.
8 Stiernman, Commerce 2, 15/12 1638, s. 188—202.
9 Stiernman, Commerce 2. 4/3 1640, s. 237—240.

s 101 1 Stiernman, Commerce 2, 24/3 1643, s. 355—368.
2 Stiernman, Commerce 2. 18/10 1644, s. 386—388.
3 Stiernman, Commerce 2, 8/12 1645, s. 400—414. Pås. 401 uppges att licenten

nu upphävs.
s 102 4 Stiernman, Commerce 2, 23/3 1648, s. 503—516.
s 103 5 PRFSS 4, bihang C, 29/4 1606.
s 104 6 Odén 1955, s. 97 och not 3.
s 105 7 Mer om dessa oroligheter i Ericson 1987.

8 RR jan — maj 1614. p. 318.
9 RRjan — maj 1614, p. 321—322.

s 106 1 Stb 12, 21/7 1623, s. 445, kämnärsrättens protokoll.
2 Stb 13, 14/4 1623, s. 439.
3 AOSB senare avdelningen, bd. 111:1,21/9 1623, s. 69.
4 Om Hans Nilssons affärer med stadens tomter, se Ericson 1988; s. 225—228.

s107 5 Stbl4,21/61624,s.92.
6 PRFSS 6, bihang C, 5/10 1631.
7 AOSB senare avdelningen, 111:1, 9/11 1638,s. 431.
8 AOSB senare avdelningen, 111:1, 15/11 1638,s. 436.

s109 9 Stb6.24/101607.s.267—268.
silO 1 Stiernman, Commerce 1. 14/9 1604.s. 485—486.
sill 2 RR28/41604,f.148r.

3 LTr vol 386, importlängdens sammanställning 1613.
4 Stiernman, Commerce 2, 13/3 1650, s. 624.
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5 RR 16i4 1638.
6 PRFSF4. tryckt till svaret pä besväret, nr 158. p. 4.

sll2 7 Sthl4.3L51624.s.82.
8 Stiernman. Commerce 2. 1640 ars seglationsordning. p. 4. 4/3 1640. s. 257.
9 Fallet avhandlades under tre rådstugudagar: 19/10. 26/10 och 29/10 1625. Stb

14. Fallet kan möjligtvis tolkas så. att det endast var Tidmans fartyg som var
inblandat i affären. 1 så fall måste rådets uttalande den 19/10 “Skall givas
riksens rad tillkänna. efter 7 skepp är sin kos fulla med spannmål”. tolkas
som att man varit lite för snabb att dra slutsatser om affärens omfång. Å
andra sidan talas det också den 26/10 om de holländska skeppen i plural.

s113 1 LTrvol377:1,f.127v.
s 114 2 Citerat iSmith 1950,s. 181.
s115 3 RR2O!21604,f.88.

4 RR 28/4 1604, f. 148 r.
5 RR 18/2 januari — maj 1614. p. 337—339.
6 PRFSS 5 bihang C, 12/4 1620.
7 PRFSS 5 bihang C 18/4 1620.

s 116 8 Smith 1950,s. 85.
9 AOSB förra avdelningen, band XV, 29/3 1636, s. 323.
1 Wendt 1933, s. 38—39.
2 AOSB senare avdelningen, bd. 111:1, 26/3 1636, s. 412. Se också ibid s. 339

och 343. Citerat i Smith 1950, s. 85. där brevskrivaren dock felaktigt anges
vara riksskattemästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna, rikskanslerns ku
sin.

3 Wendt 1933, s. 240—241.
4 Stiernman, Commerce 2, 4/7 1638. s. 173.

s 117 5 Smith 1950, s. 187.
6 Tulljakterna nämns i generaltullförvaltarens första instruktion 1636.

(Stiernman. Commerce 2, 19/12 1636, p. 12. s. 76—77.) Smith menar dock att
tulijakterna antagligen inte togs i tjänst förrän 1640. Smith 1950, s. 193.

s 118 7 Uppgifterna är hämtade ur Smith 1950, s. 165—166. Det finns dock skäl att
anta att de är för låga. Till dem bör tolagens personal läggas. liksom antagli
gen en del lägre kontroilpersonal som brokikare och tuliknektar. Den verkli
ga personalstyrkan ändrar dock knappast på det sneda förhållande mellan de
anländande farkosternas och tullpersonalens numerär som rådde.

s119 8 Heckscher 1936, s. 534.
9 VoH vol 1610—1611, handlingsregister vid tullen i Stockholm.

s 120 1 VoH vol 1607, opaginerad volym.
s121 2 LTrvol39O:3.

3 LTr 379: VI, fol 5 r.
4 LTr379:II,fol 1 r,2r,3r.

s 123 5 Odén 1960, s. 32—33 och tab 3. s. 360.
6 Ibid. s. 187 och 40—41.
7 KrA: Arkliräkningar vol 1619/16. Jag vill tacka Lars Ericson i projektet

“Stockholm blir huvudstad” för att ha fäst min uppmärksamhet på denna
handling.

s 133 8 Det finns ytterligare en värderingsnorm, Ne-skalan, som upprättades för att
användas i 1800-talets officiella jordbruksstatistik. men som också har an
vänts av nutida historiker. Jag ansluter mig dock till Jan Lindegrens resone
mang om ke-skalans fördelar framför Ne-skalans i detta sammanhang. Lin
degren päpekar att ke-skalan ger en mer rättvisande bild av värdet på 1600-
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talsboskapen än Ne-skalan. som upprättats med 1800-talets boskap för ögo
nen. Lindegren 1980. s. 88. not 23.

9 Risbitare kallades en bock som var yngre än fyra ar. Ibid, varifran ocksa
tabelluppställningen är hämtad. Risbitarnas korrekta ke-tal är egentligen
3i1. men eftersom det material som använts för denna undersökning oftast
använder termen synonymt med bockar oavsett älder har risbitarna genom
gaende fått motsvara medeltalet av de gamla och unga getternas ke-tal.

1 LTrvol400:l1 och III.
s 135 2 Hedenstierna 1949. s. 262—263.

3 Ibid,s.263.
s136 4 Fribergl969,s.61—62.
s 137 5 H-B, s. 215. Jfr tex avgiften för strömpenningen (ihid), där den avgiftsgrun

dande normen var skeppens “ladning” (last) eller antal “läster gods”.
Hamnpenningens “lästers rum” kan alltså gärna inte betyda något annat än
farkosternas dräktighet.

6 Andersson 1946. s. 64.
s138 7 lbid,s.66—67.
s 139 8 Ibid, s. 68.

9 Friberg 1983, s. 149.
s 140 1 LTr vol 400:11.

s 143 2 Heckscher 1935 bilaga V:4 och V:6.
s 144 3 Jansson 1982, uppsatsen Kalmars utrikeshandel under 1600-talet, tabell 4, s.

42.
4 Ibid. tab. 5, s. 43.

s 145 5 Jansson 1982, uppsatsen “Kalmar och omlandet under 1600-talet”, s. 17.
6 Ibid.

s 146 7 Stiernman, Commerce 2. 16/1 1646, s. 421—428.
8 Stiernman, Commerce 2, Ibid, p. 8 och 16.
9 SkA vol 1647, 1648 och 1650, tolagslängderna; Visby Stora Sjötullkammares

arkiv (VSSA), 1647 års utgående journal.
s 1’IS 1 Helmfrid 1963, s. 473.

2 Ibid, s. 474—476.
3 Ibid,s.478.

s149 4 Ohmanl973,s.120—127.
5 Ibid, s. 123—124.

s 151 6 Bodell 1970, tabell 9. s. 265.
7 Ibid, s. 215.
8 LTrvol379:I.
9 Tham 1943. s. 169—172.

s153 1 LTrvol379:I.
2 Enligt denne utfördes dock från Orebro år 1605 178 skeppund stångjärn och

1603 fat osmund. Storleksordningen på Orebros utförsel över Stockholm är
dock ungefärligen densamma och varierar heller inte mycket under de av
Bodeil undersökta åren 1605—1608. Bodell 1970, tabell lOs. 265.

3 Ibid, Jfr tabell 9 och 10 s. 265.
4 Ibid. s. 214.

s 154 5 Enligt uppgifterna i LTr vol 381:111, stora sjötullens exportlängd.
6 Corin 1978. s. 361.
7 Kumlien 1971, s. 470.
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8 Kumlien 1971, s. 470—472.
s 155 9 Se t ex Corin 1978, s. 142. och Kumlien 1971, s. 462.

1 Corin 1978. s. 138; Kumlien 1971. s. 479—481.
s 160 2 Forssell 1875, s. 101 not 2.
s162 3 LTrvol4l5:1,

s166 4 Öhmanl973,s,33.
5 Ibid,s.41—42.
6 PRFSS 4:47 13/7 1594 Sigismunds privilegiebrev till Stockholm. p. 22.

7 Olofsson 1968. s. 214 och 211.
8 Heckscher 1936, tabellbilaga V:6.

s 167 9 PRFSS 5:27. 22/5 1613. Gustav Adolf till Enköping.
1 Olofsson 1968, s. 215.
2 Friberg 1969, s. 55—56.

s 168 3 Ohman 1973, Exkurs 2.
4 För Sörmland liksom för Roslagen har Fribergs bearbetning av längden från

lilla tullen vid Blockhusudden 1624 använts och integrerats med de övriga

redovisade landskapen. Friberg 1983, tabell XXXII, s. 284—285.
s 169 5 Gustavsson, H: Exemplet är hämtat ur ett kapitelutkast i Brännkyrka soc

kens historia, fortfarande under arbete, kapitlet Adelns och torparnas soc
ken.

s 170 6 Petré 1958 får i brist på användbart källmaterial lov att anta att Uppsalabor

gare var inbegripna i en sådan handel. 5. 178—180. Detsamma gör Ljung

1963 för Enköping. 5. 319.
s 171 7 Petré 1958, s. 179.
s 173 8 Friberg 1983, tabell 32, s. 284—285.

9 Friberg 1983, s. 284—286.
s175 1 LTrvol382:1.
s 182 2 Ortnamnsexemplen är hämtade ur BoRA vol 98, 1615. Detta år upptas ca

850 farkoster som in- och utpasserande genom Söderström. Av dessa ligger

uppskattningsvis runt hälften av hemortsangivelserna på by-, ö- eller gårdsni

vå. Detta faktum är i sig en tydlig indikation på att de flesta av dem som
utnyttjade strömpassagen hörde hemma i det inre handelsområdet. Att mer

exakt ange varifrån är däremot mycket svårt.
3 LTr vol 394:1, f. 255 r.

s183 4 Fribergl969,s.52.
5 H-B, 1/7 1642, s. 258—261, p. 2.

s 184 6 H-B, 28/6 1642, s. 255—257.
7 Allmogens besvär, R 5510 Åland, RA. Opaginerade sidor. Dateringen 1642

är påförd med senare hand. Uppgiften att förbudet har gällt i två års tid gör
det dock troligt att besväret härrör från 1644. 1640 verkar det inte ha varit tal

om att förbjuda någon mälarhandel. Tvärtom går kronan med på att befria
skärkarlarna från att betala tull i uppstäderna om de redan erlagt den vid

Blockhusudden och kunde visa verifikationer på detta, RR sept — dec 1640,
30/9 1640, f. 1 058.

s 185 8 Ramsdahl 1988, båda exemplen på s. 185.
9 Ibid. s. 185.

s186 1 Fribergl983.s.71.
2 Papp1977,s.38.
3 Nordman 1986. s. 149— 150.
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4 Friberg 1983. s. 179.
5 Ibid.s. l8Ooch 185.
6 Ibid.s. 181.Se också not2ihid.
7 Ibid, s. 180, tab. XII.

s187 8 Ibid,s.45,fig.2.
s 188 9 Ramsdahl 1988. s. 179. Beklagligtvis finns ingen källhänvisning hos Rams

dahl.
s 189 1 Stiernman. Commerce 1. s. 283—286.
s 190 2 RR vol september — december 1640, 30/9 1640, f. 1 058.
s 191 3 LTr vol 390:111. Tony Lindqvists sammanställning.

4 LTr vol 397:1.
5 LTrvol39O:I.

s 195 6 Bodell 1970, s. 126.
7 Den till Stockholm exporterade boskapen motsvarade ca 6 % av den totala

åländska boskapsstocken 1624. Länsräkenskaper nr 2898 b. boskapslängder
1624, Finlands Riksarkiv, Helsingfors. Hänvisas i fortsättningen till som
FRA. volymnummer och typ av handling. LTr vol 415:11, längden efter lilla
tullen vid Blockhusudden 1624.

s196 8 Ibid,s.71—72.
9 FRA 2856 a, f. 3.
1 FRA 2818, tiondelängder 1596—99.
2 Forssell 1875, s. 114.
3 Stb 14, 24/1 1624, s. 457, kämnärsrättens protokoll.

s 197 4 FRA 2834 f. 95 r. tiondelängd 1605.
5 FRA 7232, s. 209—210, tiondelängd 1646.

s 198 6 Värdering av varorna i LTr 390:111 utförd av Tony Lindqvist.
7 Den åländska seglationen på Åbo och Reval diskuteras i Ramsdahl 1988 s.

186—193. Källäget för att belysa denna handel är mycket dåligt. Att åtmins
tone handeln på Åbo inte var av någon större betydelse framgår av att
kämnärsrätten i Åbo under åren 1639—1712 behandlade 3900 skuldfordring
mål, varav endast 16 gällde personer på Aland. (Ibid. s. 187.) Raimo Ranta
uttrycker förhållandet med beskrivningen att “Åland hörde till Åbos ekono
miska randområde under hela 1600-talet,...”, vilket nog är en ganska
träffande bild av verkligheten. Ranta 2 1977, s. 817. Handeln på Reval
bedrevs under såväl 1500- som 1600-talen främst av farbönder från det östra
Åland. En specialitet i detta handelsutbyte verkar en åländsk export av
hästar ha varit. (Ibid. s. 191—193.) Aven här torde dock handelsvolymen i
förhållande till stockholmshandeln ha varit blygsam.

8 FRA 2847 f. 4, mantalslängd 1608.
s 199 9 Ramsdahl 1988, s. 223.

1 Ramsdahl 1988, kap. 2 passim och s. 43.
2 FRA 2847 f. 9.
3 Inom det nordiska ödegårdsprojektet har man naturligtvis utförligt diskute

rat skillnaderna mellan de olika ödenaturerna. Det skulle emellertid föra
alldeles för långt, och det är heller inte nödvändigt, att här redovisa denna
diskussion. Den intresserade rekommenderas att läsa t ex Brunius 1980. Sär
skilt kapitlen 2.3 och 3.4 är av intresse.

4 FRA 2872, f. 6.
5 1626 anges t ex för Hammarlands socken att ödehemmanen detta år är upp

tagna på ett eller två års frihet, och att de under dessa år ska brukas som
mantalsöde. FRA 2904 f. 30.

414



6 FRA7235.p.243.
s 201 7 Friberg 1983, tabellbilaga A.

s 204 8 Friberg 1983. tabell VII, s. 161.
9 LTr 390:111. Tony Lindqvists värdering.
1 Siffrorna avser alltså de sammanlagda värdena från ären 1606, 1608, 1612.

1615, l6l7och 1624.
s 205 2 Stiernman, Riksdagsbeslut 1. Riksdagsbeslutet 1 Norrköping 22 mars 1604,

p. 13, s. 559.
3 PRFSS 5, 122:5.
4 PRFSS5,bihangD,27/8 1617.
5 Ranta 1 1977, s. 202.

s 206 6 Ranta 1 1977, s. 203—204.
s 207 7 Ranta 11977, s. 322.

8 Ranta 11977, s. 275—276.
s 208 9 LTr vol 394:1, längden efter norrlandstullen 1618.
s 211 1 Ranta 2 1977, s. 849. Ett problem med detta material är att det härrör från

den ryska ockupationstiden. Ranta antar dock att tullmaterialet i stort ger en
uppfattning om Åbos omland. Detta med anledning av att den bild av detta
omland som tullmaterialet lämnar i stort överenstämmer med den baserad på
ett stort antal karterade gäldärenden under åren 1675—1712. Ranta 11977,
s. 316.

2 Ibid, s. 837.
s214 3 Fribergl969,fig8,s.61.
s 216 4 Friberg uppger att en undersökning av den erlagda tullen resulterar i att

Roslagens andel av den totala summan erlagd tull blir ca 20%. (Friberg 1983
s. 282.) Begreppet “Roslagen” används av Friberg 1 den äldre betydelsen
täckande såväl Södertörn som Upplands kustland. Att använda de i längden
från Blockhusudden angivna tullsatserna medför dock mycket stora osäker
hetsfaktorer — i den mån man inte själv med hjälp av tulltaxan beräknar
varje post i den flera hundra sidor tjocka volymen. Studerar man de samtida
summeringarna noggrannare finner man att dessa inte är en del av renskrif
ten av verksamhetsåret vid tullen, utan snarare är att betrakta som revisions
markeringar eller kontrollanteckningar utförda av tullskrivaren själv eller
någon med revisorsuppgift. Summeringarna av den erlagda tullen förekom
mer nämligen växlande kolumnvis, sidvis, per flera sidor, sockenvis o s v.
För åtskilliga av de finska socknarna och städerna anges inga tullsatser alls.
Allt som allt gör summeringarna intryck av att finnas där de ansetts behövas.
För socknarna och orterna i Upplands kustland och Södertörn är det dock
möjligt att med någorlunda tillförlitlighet få fram uppgifter om hur mycket
de erlagt i tull. För Upplands roslagsdel blir denna summa ca 780 daler, eller
11 % av den totala angivna uppbörden om 7 055 daler, och för Södertörn
dryga 100 daler eller 2%. Andelarna avser regionernas egen tillförsel till
huvudstaden.

s217 5 Fribergl983,s.30och35.
s 218 6 Ibid. tabell 32 s. 283—285. 1 sista meningen på s. 283 i Fribergs arbete bör

“brödexport” bytas ut mot “spannmälsexport” för att sammanhanget ska bli
klart.

s219 7 Nisserl987.s.26—27.
8 Ibid, s. 32—34.
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9 Ekman 1987.s. 121—122.
s 220 1 Heckscher 1935. bilagorna V:4 och 6.

2 Friberg 1983. s. 252—253.
3 Söderberg 1946. s. 121.
4 Ibid.s. 135—136.
5 Friberg 1983, s. 252.

s 222 6 Söderberg 1946, s. 156.
7 Ibid, s. 157.
8 Stiernman, Commerce 2, 16/1 l646p. XXXII, s. 437—438.

s 223 9 Söderberg 1946, s. 157.
1 Ibid,s. 157—158.

s225 2 Soom1969,s.46—47,
3 Allmänt om Hudiksvalls tidiga handeishistoria Brun 1932, kapitlet “Sta

dens tillblivelse och utveckling fram till 1640-talet”.
s227 4 Ibid,s.31.

5 Fribergl983,s.249 251.
6 PRFSS 5:201:4. 7/9 1620. Gustav II Adolf till Hudiksvall.
7 PRFSS 5:204. Söderhamns privilegier.

s230 8 Fribergl983,s.245.
9 PRFSS 6:98.
1 PRFSS 6:46.
2 Friberg 1983, tab. XX, s. 237.

s231 3 Ibid.
4 Friberg 1983, s. 240.

s232 5 Bucht 1935. 1592 avgick ett skepp till vardera Ltibeck och Danzig, 1593
avgick fyra skepp till Ljibeck, och 1594 tre skepp till samma stad. s. 36.

6 Ibid.
7 Wikström 1986, s. 163.

s 234 8 RA: Handel och sjöfart (HoS) vol 63. Mer om tjärkompanierna i Hallberg
1959.

9 Friberg 1983, tabell XIII. s. 187.
s235 1 Smith 1950, s. 246—247.

2 Steckzén 1981,s. 19.
3 Luukko, Armas: artiklarna “Birkarlar” och Birkarlahandel” i KL.

s236 4 Fribergl983,s.186—190.
s238 5 Att danskarna låg med en flotta i Stockholms skärgård i september 1612

framgår t ex av tänkeboken. Stb 7, 1/9 1612, 199.
6 Friberg 1983, s. 235.
7 4,5 1600, 4,0 1615, 7,15 1619/20 och 8,8 1624 räknat pa 30 farkoster. Den

avvikande uppgiften för 1624 kan hänga samman med att det egentliga anta
let farkoster var större än 30. Torrfisken har här räknats som 5 lispund/tunna
och 12 tunnor/läst med tanke pa denna varas skrymmande natur.

s239 8 Wikström 1986,s. 167— 168.
9 Olofsson 1965, s. 249.

s 242 1 LTr 397:1, norrlandstullen.
2 LTr 390:1, norrlandstullen. Tony Lindqvists excerpter.

s243 3 Friberg 1983.s. 125.
4 Jern 1980. s. 5—6.

s244 5 Jernl98O,s.90.
6 Jern 1980, s. 39. Jern uppger 119 anländande farkoster är 1600. medan min

genomgang av samma slottstullängd slutar pa 116. Skillnaden kan rent all
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mänt förklaras av att det i vissa fall är en fraga om hur de nedtecknade
ortnamnen ska tolkas. 1 det angivna medekärdet har naturligtvis Jerns upp
gift använts.

s 245 7 Om anläggandet av en stad vid befästningen: PRFSS 4:195. Privilegierna
1610: PRFSS 4:285. Omnämnd som stad i april 1606: under byggnad: PRFSS
4:209. om förtullning i “lila stad”; PRFSS 4:210.

8 PRFSS 4:217 och 295.
s247 9 Smedsl935,s. 101.

1 Friberg 1983, tabell 111, s. 125.
2 Ibid, s. 153—154.

s 249 3 PRFSS 5, bihang D, 25/10 1617.
4 Heckscher 1936, s. 570; Mickwitz och Möller 1951, s. 87.

s 250 5 Hallberg 1959, s. 96—101.
6 Stiernman, Commerce 2. Privilegium för tjäruhandelskompaniet 31/3 1648,

p.1,s. 526.
s 252 7 1 det skadade extraktet i HoS vol 63 kan visserligen 24 tunnor fran vad som

anges som Weroborgh tolkas som Vöra (“Vöraborg”). vilket Kurt Jern
gjort, Jern 1980 s. 74. Dessutom finns en rubrik med samlingsbeteckningen
“Perno, Pedasiö och Åbo”, vilket kan tolkas som Pernå i Nyland, Pedersöre
socken i Osterbotten och Åbo. Hur stor andel som i sa fall hamnar på
Pederöres konto är omöjligt att säga. Totalt fördes från dessa orter in 558, 1
148 respektive 569 tunnor tjära under de tre ären. Identifieringssvarigheter
na påverkar dock knappast helhetsbilden. Mer om HoS vol 63 på s. 234.

8 HoSvol63.
9 Stb 12, kämnärsrättens protokoll 24/7 1623. s. 447.

s 254 1 Toivanen 1987, s. 354—355 och 362.
2 Jernl98O.s.81.
3 Mickwitz och Möller 1951, s. 102.

s 255 4 Friberg 1983, tabellbilaga A.
s 256 5 LTr vol 397:1. längden efter norrlandstulien.
s 257 6 Finska kameralia (FK) vol 90:1.
s259 7 Suolahtil950,s. 140.; Ruuthl897,s.28—30.

8 PRFSS4,227:9,4/5 1607.
9 Stiernman, Commerce 2, 16/3 1641, s. 311—312.
1 PRFSS 5:55.
2 Ruuth 1897, s. 86—87.
3 Friberg 1983, s. 160.
4 Ibid, s. 157.

s 260 5 Ranta 2, 1977, s. 835—836.
6 Ibid,s.816.

s 262 7 HoS vol 63.

s 266 8 LTr vol 400:1, utförsellängden.
s 267 9 Kerkkonen 1959, s. 56.

1 Ibid. 150—152.
s 271 2 Soom 1969. s. 49.

3 Ibid,s.51.
s 273 4 Uppgifterna om spannmålsimporten 1604 är hämtade från Stadshistoriska

institutets arkiv, låda 2. fascikel B. Uppgifterna om lasterna frän Reval och
Narva är hämtade ur LTr vol 377:1 f. 122—125. Detta är samma införsellängd
som den som ligger till grund för stadshistoriska institutets summeringar av
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pannmalsimporten detta ar.
s275 5 Attman 1944.s. 313—314.
s278 6 Fribergi983.s.291.
s 279 7 Fiiherg 1983. s. 300—301.
s 280 8 Stb 7. 1608—1613. 1 9 1612. s. 199—200.
s 281 9 1.tro1390:I och 3°2:2:1, Stiernman. (‘ommerce 1. s. 630—635.

1 I..Tr vol 400:11.
2 Rantal 1977. s. 511—515.

s 282 3 Friherg 1983, s.318. tabell 37.
s 283 4 Fiherg 1983. s. 282.

s 287 5 1 serien slottshuvudhöckcrna, signum GI.
6 Stiernman, Commerce 1,s. 630—635 och 827—834.

s288 7 LTr vol 419:1
8 Stiernman, Commerce 1, s. 993—1 001.
9 Wolontis 1936,s. 75—76.
1 Stiernman, Commerce 2, s. 1—9.
2 Stiernman, Commerce 2,25/8 1633, s. 13—14.
3 Stiernman, Commerce 2, s. 121—135.

s 289 4 Ur en längd fran Blockhusudden 1635 framgar att tullen erlagts mycket
troget efter de nominella tullsatserna i 1633 ars tullordning. En ko betalades
ex med 4 öre efter ordningen. Om den tullpliktige valde att betala med

kopparmynt kostade det alitsa 8 öre av det myntet. vilket dock inte angavs i
räkenskapen. Summeringen efter längden anges uttryckligen i daler silver
mvnt. LTr vol 423:111, f. 211 r. Detsamma gäller summeringarna i slotts
huvudböckerna. Se tex SSSA vol GI:7. “vitt mynt” (1641), och GI:8, “sil
vermvnt” (1642).

5 LTr vol 423:111.
s 290 6 Värdena som figurerna 53—61 bygger pa är manipulerade på sa sätt att 1622

ars export av metaller och tjära har fatt betala 1/32 av värdet i tull enligt 1615
års markegängstaxa. Metallernas på så sätt tillverkade tullavgift har sedan
lagts pa iängholmsstationens uppbörd 1623 så som den är summerad i tull
längden. (LTr vol 415:1) Frän övriga tullstationer 1623/24 saknas uppgifter.
Här har relationerna mellan Blockhusudden och Langholmen 1623/24 och
samma stationer 1637 legat till grund för en uppskattning av uppbördens
storlek. 1623/24 ars uppbörd uppgar till 45% av 1637 års värden. Aren 1637
och 1638 har inte utnyttjats till figurerna eftersom det från dessa ar inte
existerar nagra tolagslängder. För aren 1639—40 och 1642—43 har tolags
längdernas uppgifter använts för att skriva upp uppbördssumman till de
nivaer som hade varit aktuella om tjäran och metalleniia hade belastats med
1/32 i tull istället för den lägre avgift som utgick. Därutöver har tolagsläng
dernas kvantiteter av exporterade metaller och tjära skrivits upp 15 % för att
simulera de mängder som fallit bort till följd av inhemsk konsumtion och
tullfri utförsel genom tolagen. De ar beckexport förekommit har de exporte
rade kvantiteterna beck räknats om till tjära och “förtullats” som sadan. Pa
en tunna beck har två tunnor tjara räknats. (Jern 1980. s. 70) Antagandet att
den största mängden exporterad beck kommit in i form av tjära grundar sig
pä att det första österbottniska beckbruket grundades först 1643 i Nykarleby
(Jern 1980. s. 74) .Aven senare pä 1640-talet var andelen fran omlandet
införd beck mycket liten jämförd med tjäran. 1648 anlände tex nära 3 90()
läster tjära mot drygt 330 läster beck. (HoS vol 63. extrakt över tjärkompa
niets införsel till Stockholm.)

418



s295 7 LTrvol4l9:1.
s 296 8 SSSA vol GI:9. Ytterligare en räkenskap som möiligtvis kunde användas i

samma syfte finns i LTr vol 418:! (1626). Den sammanställning som finns dir
avser dock de manadsvisa k’ieranserna av uppbörden vid de olika stationer
na. vilket inte är detsamma som upphörden. Förhallandet mellan ippbörd
och leverans av uppbörd var ibland mcket komplicerat. Helt kort kan sägas
att leveranserna ofta tenderade att släpa efter uppbörden. ibland flera ar.
Manga ganger berodde eftersläpningarna pa att uppbörden inte hade kom
mit in. Rent konkret betyder det för 1626 ars räkenskap. att det sum t ex
levererades in i juli kan ha varit upphörden fran haka maj och början av
juni. Den som vill fördjupa sig i de här problemen hänisas till Sandström
1983 och Ericson 1988. kapitel 8. Stadens finanser.

s306 9 Stiernman. Commerce 1. s. 630—34.
s 307 1 Heckscher 1935, bilaga VII och diagram VI i ficka.
s 309 2 Ibid. bilaga V. tabell 3.
s312 3 De Vries 1976, s. 2(1.

4 Kopparexporten i egna längder i LTr vol 400:1 och 404:IV.
5 Om det svensk-danska kriget: Tham 1960. s. 318—333.

s 313 6 Hoffman 1988. s. 200.
s318 7 Heckscher 1936.s. 642.

8 Söderberg 1987. s. 341—356.
s319 9 LTrvol379:V.
s 320 1 Heckscher 1935, bilaga V. tabell 3.
s 321 2 BoH. s. 34.
s322 3 Heckscher 1935. bilaga V. figur 3. Värdet av accisen framgar av melianskill

naden mellan de totalsiffror som Heckscher redovisar och de importvärden
som angivs i stora sjötullens importlängder, där de frammande dryckerna
inte är medräknade. Det av Heckscher beräknade värdet av de importerade
dryckerna har sedan fördelats efter de olika hamnarnas andel av den betala
de accisen. Accisen finns angiven i separata längder i anslutning till stora
sjötullens importlängder. 1622 var accisen utarrenderad, varför värdet av
importen av drycker detta ar är uppskattat.

s327 4 H-B, 17/12 1638, s. 239—241.
s329 5 Högberg 1981.s. 237.

6 För 1500-talet: Attman 1944, s. 190.
7 Ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Ryssland under 1600-talet.

Stockholm 1978, dokument nr. 5. (28/7 1632). Jfr även dokument nr 6 tva
dagar senare, och dokument nr. 21, 3/9 1659.

8 BoH, s. 650—653.
9 BoH,s.658—660.

s334 1 Stiernman, Commerce 1,s.559, p. 13.
2 Furuskog 1939, 5. 58—59.
3 Heckscher 1936, s. 462.
4 BoH, exportuppgifter för Stockholm, se figur 74.

s335 5 Heckscher l980,s. 114—115.
s337 6 Högbergl969.s.63.
s 338 7 LTr vol 400:1. stora sjötullens utförsellängd. Kopparlängden följer efter f.

199.
8 LTr vol 404:IV. stora sjötullens utförsellängd. Kopparlängden följer efter

s. 205.
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s339 9 Heckscher 1936,s. 447.
1 Produktionssiffrorna gar att utläsa ur Wolontis 1936, diagram 1 i bilaga.
2 heckscher 1936, s. 450—453.
3 Wolontis 1936, s. 22.
4 Eller svenska handelskompaniet som det ocksa kallades — till de svenska

kompaniernas karaktär hör att samma kompani manga ganger nämndes vid
olika namn, vilket kan vara förvirrande.

5 Heckscher 1936. s. 454.
s 340 6 AOSB senare avd, bd XI, 8/7 1627, s. 54.

7 PRFSS 6, bihang D, 28/4 1628.
8 H-B, 6/12 1638, s. 237—239. Förmyndarregeringens resolution pa stadens

besvär rörande kopparhandeln mm.
s341 9 BoH, s.36.
s344 1 Heckscherl936,s.507.
s 345 2 Det fanns utöver lod och granater en rikhaltig flora av artilleriammunition,

som kedjelod. stånglod och krysslod. Claäson 1985. s. 131. Sadana har dock
inte påträffats i tullängderna som exporterade.

3 Brusewitz 1985, s. 66.
4 BoH,s.636.
5 Claäson 1985, s. 129.
6 Ibid, s. 130.

s 346 7 Hildebrand 1957, s. 53—55.
8 Ibid, s. 130.
9 BoR, s. 38.
1 BoH,s.86.

s347 2 Corin 1978,s. 158.
3 Ibid,texs. 402.
4 Holmquist och Gripstad 1980, s. 10; Clson 1985,s. 128—129.

s 350 5 Hallberg 1959, tabell IT, s. 175, kommentarer till tabellen, s. 89.
6 Handbuch der Europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte bd 3, 1986,

s. 215.
7 Sella 1978, s. 396.
8 van Houtte 1977, s. 174.

s351 9 LTrvol367:I.
s353 1 Jernl98O,s.74;HoSvol63.

2 Hallberg 1959, s. 162—163.
3 H-B, 27/3 1647. s. 274—276.

s 354 4 Om svavel och vitriol om inte annat anges: Söderberg 1932, s. 324—327. Om
kopparbergsmalmens mineralsammansättning: Lindroth 1955, s. 15—23.

s355 5 Lindroth 1955, s. 95. Aven vitriol var pa vissa ställen möjlig att bryta direkt
utan sjudning, men det är högst osäkert i vad man detta förekom. Jfr Söder
berg 1932, s. 325.

6 BoH,s.651.
s 356 7 Vilket naturligtvis inte säger nagonting om de normala förhallandena, som

Heckscher också papekar. Heckscher 1980, s. 53. Koffman 1988, s. 200
menar att den höga andelen smör detta ar kan ha berott pa att hansan lag i
krig med Danmark, och att det skulle ha stört den normala importen av smör
därifran. Det är nog dessvärre mer realistiskt att anta att sammansättningen
av 1368 ars export till Ltibeck redovisades och sag ut som den gjorde i
pundtullsräkenskaperna av skäl som vi aldrig lär få reda pa.

8 Forssell 1875, tabell II a
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9 Friberg 1983. tabell XXXVII, s. 318.
1 Bara under 00-talet radde utförselförbud under aren 1600, 1603. 1607 och

1610. PRFSS 4, bilaga B. Av figur 84 framgar att spannmål trots detta
exporterades fran Stockholm under förhudsären 1600 och 1610. Exportför
buden kunde tillfälligt hävas för vissa personer. grupper eller städer genom
exportlicenser. 1600 meddelar tex hertigen den 14 mars till alla sjöstäder i

riket att det är vid livsstraff förbjudet att exportera spannmal (ibid, s. 812).

En dryg manad senare upprepas förbudet i den da utfärdade tullordningen

(22/4 1600, ibid, s. 813). med undantag för de kvantiteter för vilka hertigen

givit licens.
s358 2 SetexDaviesl96l,s.8.
s 359 3 Stiernman 1, s. 956. 24/12 1627.
s 360 4 Det kan vara av intresse att notera att Friberg. som bygger sina resonemang

om stadens mottagande av smör frän det inrikes omlandet enbart pa slotts

tullslängder, kommer fram till motsatt resultat för tiden kring 1500-talets

mitt, nämligen att “Stockholms export av boskapsskötselprodukter och sär
skilt smör inte i högre grad kunde byggas pa allmogetillförsel från det bott
niska handelsområdet.” Friberg 1983. s. 319. Av en samlad smörexport värd
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Stadskamrerarens arkiv (SkA):
Verifikationer till stadsräkenskaperna:
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Förkortningar

AOSB = Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling.
BoRA = Borgmästare och råds arkiv före 1636.
Daler = Daler silvermynt
Daler sm = Daler silvermynt
FK = Finska kameralia.
FRA = Finska riksarkivet, Helsingfors.
H-B = Hildebrand, K och Bratt, A, utgivare av Stockholms stads privilegiebrev

1423—1700.
HoS = Handel och sjöfart.
HH = Historiska handlingar.
KA = Kammararkivet.
ke = Kreatursenheter.
KL = Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid.
KrA = Krigsarkivet.
LT = Lokala tullräkenskaper.
MESt = Magnus Erikssons stadslag.
Ne = Nötenheter.
PRFSS = Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer.
RA = Riksarkivet.
RR = Riksregistraturet.
SkA = Stadskamrerarens arkiv.
Skp = Skeppund.
S1A = Slottsarkivet, Stockholm.
SSA = Stockholms stadsarkiv.
SSSA = Ståthållarämbetets på Stockholms slott arkiv.
Stb = Stockholms stads tänkebok fran år 1592.
ve = Varuekvivalenter.
VoH = Varuhus och handling.
Vol = Volym
VSSA = Visby Stora sjötullkammares arkiv.
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Zusammenfassung

1. Einleitung

In Stockholm geschahen grosse Veränderungen in der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts. Nachdem Stockholm zu Beginn des Jahrhunderts eine Stadt
von rund 10.000 Einwohnern gewesen war, stieg seine Einwohnerzahl bis zur
Mitte des Jahrhundert auf uber 50.000 an. Während derselben Jahrhundert
hälfte konzentrierte sich auch die staatliche Verwaltung auf Stockholm, was
dazu fuhrte, dass immer mehr adlige Haushalte in neuerbaute, prachtvolle
Paläste einzogen. Die Stadt erhielt in derselben Periode auch ein neues Aus
sehen. Grosse Teile des typisch mittelalterlichen Strassennetzes wurden in
den 1630- und 1640-er Jabren von einem moderneren Koordinatensystem
abgelöst.

Auch der Handel Stockholms entwickelte sich in dramatischer Weise. Das
ständig steigende Handeisvolumen sollte durch Besteuerung die wichtigste
Einkommensquelle fär die umfassende äussere Verwandlung der Stadt bil
den. Die hier vorgelegte Untersuchung will diesen zunehmenden Handel in
der schwedischen Hauptstadt der Grossmachtära behandeln.

Ein Ruckblick auf die Entwicklung im Mittelalter und im 16. Jahrhundert
leitet die Untersuchung ein. Stockholm erhielt schon bei seiner Gröndung
zur Mitte des 13. Jahrhunderts eine sehr enge Koppelung zum Handel. Die
Grtindung der Stadt ist im Zusammenhang mit der steigenden Produktion
von Metallen in Mittelschweden zu sehen. Die Lage der Stadt am Ausfiuss
des Mälarsees in die Ostsee war sehr vorteilhaft, wenn es darum ging, den
Metallhandel mit dem Ausland zu kontrollieren. Dieser Handel sollte — wie
tibrigens grosse Teile der Wirtschaft Schwedens — schon fröhzeitig von Deut
schen wahrgenommen werden. Zu Beginn des 17. Jahrhundert war der Han
del Stockholms noch immer fest mit den norddeutschen Kästenstädten ver
flochten. Der Stockholmer Aussenhandel wurde zu mehr als der Hälfte uber
Ltibeck und Danzig abgewickelt.

Was die Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln und anderen Ver
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hrauchsgätern angeht. kann man schon in bezug auf das Mittelalter und das
16. Jahrhundert feststellen. dass Stockholm ein geographisch sehr ausge
dehntes Umland hesass. Dieses Umland schloss sowohl die Landstriche und
Provinzen rund um den Mälarsee als auch diejenigen entlang der schwedi

schen und finnischen Kiiste des Bottnischen Meerbusens ein. Dagegen waren
die Bindungen der stidlicheren schwedischen Landesteile zur Hauptstadt
weniger eng.

Während eines Jahrhunderts, das von Krisen in den Wirtschaften der euro
päischen Staaten geprägt war, stieg der Handel Stockholms kräftig an. Wäh
rend dieses Jahrhunderts festigte sich auch Schwedens Stellung als europä
ische Grossmacht. In dem sich ausdehnenden schwedischen Reich war Stock
holm die mit Abstand wichtigste Stadt, sowohl wirtschaftlich als auch poli
tisch. Diese wirtschaftliche und politische Stellung beruhte in hohem Masse
auf der Funktion der Stadt als Umschlagplatz fur regionalen und aussenwirt
schaftlichen Handel. Da die bisherige Forschung nur sehr knapp dieses
Gebiet behandelt hat, richtet diese Untersuchung ihren Schwerpunkt auf
eine genaue und detaillierte Aufzeichnung der Zusammensetzung. der
Grösse und der Richtung der Warenströme durch die Hauptstadt. Von die-
sen Warenströmen werden diejenigen besonders beachtet, die innerhalb der
Durchlaufebene Stockholm Umland — Stockholm — Abnehmer Stockholms
in Europa stattfinden, d.h. der Import der Hauptstadt aus dem eigenen
Umland und der Export an die Zentralorte auf dem Festland. Wenn auch
dieser Warenstrom das wesentlichste Objekt der Untersuchung budet, wird
auch der entgegengesetzte Warenstrom zuweilen beruhrt. Daruher hinaus
ergeben sich folgende Fragen:

• Was waren die geltenden Bedingungen. zu denen Handel getrieben
wurde? Weiche Interessenkonflikte entwickelten sich? Wie gross war der
vorhandene Spielraum innerhaib der gezogenen Regeln?

• Wie waren die verschiedenen Teile des Handelsumlandes von Stockholm
an die Stadt gebunden und wie war Stockholm seinerseits mit den Märkten
des Festlandes verflochten? Wie veränderten sich diese beiden Bindungen
während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts?

• Wie reagierte das Umland von Stockholm auf die ständig steigenden
Bedtirfnisse der Stadt an Waren fur den Verbrauch und den Export?

• Welche europäische Entwicklung steckt hinter der Änderung des Stock
holmer Aussenhandels?

Da das erhalten gebliebene Quellenmaterial nicht ohne weiteres die Beant
wortung ohiger Fragen ermöglicht, werde ich in meiner Abhandlung quellen
kritischen Auswertungen des Quellenmaterials, auf dem die Untersuchung
haut, grossen Platz einräumen.
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II. Voraussetzungen, Bedingungen und Gegebenheiten
des Handels- und des Historikers

Die Oberschrift dieses Kapitels beleuchtet den grossen Stellenwert. der den
quellenkritischen Untersuchungen hat eingeräumt werden mtssen. Hier sol-
len wechselweise die damals geltenden Voraussetzungen, Bedingungen und
Gegebenheiten des Handels beleuchtet werden und die Möglichkeiten, die
bestehen, Kenntnis hieruber zu erwerben.

Ein sehr ausgeprägter Regelungseifer kennzeichnete die Handeispolitik
der Krone während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die Rechtstradi
tion, auf der die Handelsgesetzgebung fasste, hatte Wurzeln in den deut
schen Stadtrechten des 12. Jahrhunderts und der anschliessenden Zeit his zu
dem s.g. Stadtgesetz von Magnus Eriksson, das in der Mitte des 14. Jahrhun
derts entstand. Die wichtigsten Handeisverordnungen während der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts, die 1614, 1617 und 1636 geschrieben wurden
und in Kraft traten, unterschieden sich insoweit von ihren mittelalterlichen
Vorgängern als die Krone (d.h. der Staat) gleichzeitig mit der Gesetzgebung
sich einen wirksamen Kontrollapparat zulegte, um durch ihn sicherstellen zu
können, dass die Bestimmungen auch befolgt wurden. Was Stockholm
betrifft, merkt man dies besonders auf dem Gebiet der Zollorganisation, die
angepasst wurde, um den bekannten Schmuggelmethoden begegnen zu kön
nen. Daruber hinaus kann eine Änderung des Verhaltens und Handelns der
Krone gegenfiber den Handeltreibenden nach der Regierungszeit von Her
zog Karl/Karl IX. festgestellt werden. Während Karl sich oft taktische Vor
teile auf Grund der unsicheren Lage auf dem Gebiet der Handelsgesetzge
bung verschaffte und ebenso auf Grund der Tatsache, dass die verschiedenen
Städte oft Privilegien genossen, die einander widersprachen, ist ab der
Regierungszeit Gustav Adolfs und in den folgenden Jahren ein klarer Wille
erkennbar, mehr gemäss den Wortlauten und Buchstaben der Handelsver
ordnungen und Privilegien zu handeln, auch wenn zuweilen aus praktischen
Grunden Ausnahmen gestattet wurden.

Die Handelsverordnungen hatten das Ziel eine fruher schwach entwickelte
hierarchische Kette von Zwischenhändlern zwischen Erzeugern und Ver
brauchern zu befestigen. Stockholm nahm in diesem Stapelplatz-System die
absolute Spitzenstellung ein und hatte Lieferanten aus einem geographisch
sehr ausgedehnten Umland. Die Einwohner in diesem Umland waren ver
pflichtet, ihre Waren in die Hauptstadt zu transportieren, bevor dieselben ins
Ausland exportiert werden konnten oder — in gewissen Fällen — in andere
schwedische Orte. Dasselbe galt auch betreffs des entgegengesetzten Waren
flusses: Waren, die aus dem Ausland importiert wurden — und in gewissem
Ausmasse von anderen Orten Schwedens — mussten Stockholm durchlaufen,
bevor sie in das Umland der Hauptstadt weitertransportiert werden konnten.

Die Untersuchung zeigt, dass Stockholm durch die drei Handelsverord
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nungen in der Praxis wesentlich begunstigt werden sollte auf Kosten der
durch das Stapelplatz-System bedingten untenliegenden Städte. Somit war
den Burgern von Stockholm — was im Widerspruch steht zu dem Prinzip des
Stapelplatz-Systems — gestattet, Märkte der Iandcinwärtsliegcnden Städte zu
besuchen, wohingegen die Burger der landeinwärtsliegenden Städte nicht
dieselben Rechte in Anspruch nehmen konnten in bezug auf Stockholm.
Desgleichen wurde nach und nach immer mehr Städten im Umland Stock
holms untersagt, ins Ausland zu segeln, was schwerwiegende Folgen im
Gefolge haben sollte, nicht so sehr durch die verlorene Segelfahrt ins Aus
land an und för sich, sondern weil dadurch die Kaufleute der landeinwärtslie
genden Städte den Stockholmer Brgern als Abnehmer ihrer Waren ausge
liefert waren. Der grosse Verlust för die Börger der landeinwärtsliegenden
Städte war, dass ihnen die Möglichkeit entzogen war, Stockholm öberflögeln
zu können. Hierdurch wurde es den Kaufleuten der Hauptstadt ermöglicht,
immer einseitiger die Bedingungen der Handeistransaktionen zu diktieren.

Während des untersuchten Zeitraums wurden eine Reihe neuer Städte und
Märkte in dem Umland von Stockholm gegröndet und eingerichtet. Durch
die Stadtgröndungen sollte zu einem beträchtlichen Teil die Besteuerung des
Handels erleichtert oder geradezu ermöglicht werden. Märkte wurden oft zu
dem Zweck eingerichtet, um den neuen Städten bei ihrer Aufgabe zu helfen,
als Zwischenhände zwischen dem Land und den Stapelplatz-Städten zu die
nen. Eine Tendenz in dieser Periode ist erkenntlich, dass den Stockholmern
selber gestattet wurde auf einer Reihe von Märkten zu agieren, deren Auf
gabe u.a. darin bestand, als Einkaufszentren för landeinwärtsliegende Städte
zu dienen Waren betreffend, die dazu bestimmt waren, ins Ausland verfrach
tet zu werden und die also zuerst Stockholm zu durchlaufen hatten. Den
Stockholmern wurde dadurch die sonderbare Rolle zuteil als eigene Zwi
schenhände zu fungieren. Man schanzte sich diese Aufgabe in weiterem
Ausmasse zu als was die Handelsverordnungen eigentlich beabsichtigten, da
es viele Male Kapital aus der Hauptstadt war, das die Produktion finanzierte
in beispielsweise Bergslagen, was natörlich den Stockholmern einen Vorteil
gegenöber den Börgern der landeinwärtsliegenden Städte verschaffte, wenn
es um den Export von Waren ins Ausland ging.

Während des untersuchten Zeitraums Kaufmann zu sein, der Handel mit
Stockholm trieb, war zuweilen weiss Gott keine leichte Aufgabe. Die Unter
tanen mussten damit rechnen dass beispielsweise ihre Lastensegler oder
Lastschiffe för die vielen Truppentransporte öber die Ostsee zwangsrequi
riert wurden. Die generell grösste Schwierigkeit dörfte indessen die unsich
ere juridische und fiskalische Situation gewesen sein, Handel, der seit Ian
gem in althergebrachter Weise betrieben worden war, konnte plötzlich ohne
vorherige Unterrichtung verboten werden. Neue Auflagen, Abgaben oder
Steuern konnten unerwartet eingeföhrt werden, Zolltarife erhöht oder geän
dert werden. Es muss kurzum schwer gewesen, 5cm Handel auf langfristige
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Sicht hinaus zu planen. Auch auf diesem Bereich ist indessen auf die Dauer
eine Änderung unverkennhar. Während der Regierungszeit Karis IX.
herrschte bedeutende Unsicherheit daräber, was im jeweiligen Augenblick
auf dem Gebiet des Handels galt. während die nach ihm kommenden Regen
ten zumindest den Ehrgeiz besassen, ein stabileres Regelgeriist einzufähren.
Was die Zölle betraf, war dieser Ehrgeiz indes nicht ebenso offenbar wie auf
dem Gehiet der Handelsgesetzgebung. Die Zolltarife und die Politik, die
diese steuerte. waren auch nach dem Tod Karis IX. durch plötzliche Ände
rungen und Experimentierfreude gekennzeichnet. auch wenn es auf diesem
Feld schwer sein durfte, Karl zu ubertreffen.

Ein stabilisierender Umstand, was die Haltung der Krone gegenuher den
Handeitreibenden in Stockholm betraf. war die Abschaffung des Handels
der Krone in eigener Regie. des organisierten s.g. Kronenhandels zu Beginn
der zwanziger Jahre des 17. Jahrhunderts. So lange die Krone einen eigenen
Handel betrieb, war die Versuchung gross, Regeln zu schaffen oder das
Letzte aus ihnen herauszuholen, um in erster Linje dje eigenen Interessen
wahrzunehmen und ihnen Rechnung zu tragen. was oft besuchenden auslän
dischen Schiffern und Kaufleuten zum Nachteil und Schaden gereichte.

Eine Erscheinung, die direkt mit dem Regelsystem und den ZolLtarifen
zusammenhing, die die Krone festsetzte. war der Schmuggel und anderer
unzulässiger Handel. Es wird konstatiert, dass Handelsverordnungen und
andere Bestimmungen hartem Druck der in Stockholm aktiven Kaufleute,
sowohi einheimische als ausländische, ausgesetzt waren. Der Pfiffigkeit,
wenn es galt, geltende Bestimmungen zu umgehen, waren kaum Grenzen
gesetzt und die Krone fuhrte einen ungleichen Kampf auf diesem Gebiet
gegen die Zuwiderhandelnden. Der barsche Ton, der ausnahmslos die
bekanntgemachten Regeln fur das Betrejben des Handels kennzeichnet und
der vor strengen Strafen und allgemeiner Ungnade warnt, steht in scharfem
Kontrast zu der Frechheit und der Offenheit, mit der Schmuggel und andere
das Licht des Tages scheuende Aktivitäten betrieben wurden. Dass Schmug
gel vorkam steht fest, aber es ist äusserst schwer, exakte Ziffern anzugeben.
Es lässt sich hier auf die aktiven Tätigkeiten verweisen, die die Krone durch
setzte, um den Schmuggel sowohi bejm Bjnnen- als auch beim Aussenhandel
zu erschweren. Das wichtigste Prinzip hjerbei war, durch vorgeschobene
Zollstationen, die ein gutes Stuck ausserhalb der Kais und Strandhöhen von
Stockholm gelegen waren, die einlaufenden Schiffe abzufangen. Auch wenn
hierdurch der Schmuggel keineswegs aufhörte, durfte derselbe indessen
durch die Massnahmen der Krone wesentlich erschwert worden sejn.

Der Schmuggel ist einer der Faktoren, der dje Verwendung des kameralen
Materials erschwert, das uber den Stockholmer Handel zur ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts erhalten ist, aber es ist bei weitem nicht der einzige Faktor.
Ein Umstand, der die ganze Untersuchung berährt und beeinflusst, ist das
fast vollständige Fehlen der Archivserien in den Jahren zwischen 1623 bis
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1635. Dieses Fehlen ist als Folge der sehr hewussten Politik der Krone zu
hetrachten, ihre Einkommen zu verpachten — auch die Zölle des schwedi
schen Reiches. Wetin das Zollaufkommen und die Zollerhehung in private
Hände Qherfiihrt wurden, war die Archivierung nicht so wichtig. DarLiber
hinaus entstanden Schwierigkeiten, da einzelne Gruppen von Menschen,
Städten oder Gebieten von Zoll befreit waren oder da sie Zoll erlegten an
Orten, von denen kein Quellenmaterial erhalten geblieben ist. Der quellen
kritischen Probleme sind viele und sie sehen vom einen zum anderen Mal
verschieden aus, je nach dem, was untersucht wird. Das grundlegende Pro
blem besteht darin, dass das erhaltengebliebene Material nur in Ausnahme
fällen zustande kam, um als St6tze hej einer Rekonstruktion des betriebenen
Handels zu dienen, sondern vielmehr um zu kontrollieren, dass Zölle und
andere Abgaben in korrekter Weise erlegt wurden. Aus diesem Grunde ist es
nur möglich, die Hauptzöge des Stockholmer Handels aufzuzeichnen. Das
Quellenmaterial bestimmt in jedem einzelnen Fall die Grenzen, wie detail
liert und genau eine Untersuchung sein kann.

Nachdem ich hier die Zeitverhältnisse aufgezeichnet habe, in denen der
Handel stattfand, gehe ich in meiner Untersuchung zur Behandlung des
regionalen Handels ber.

III. Der Regionale Handel

Die Untersuchung sttitzt sich in diesem Ahschnitt besonders auf die erhalten
gebliebenen Verzeichnisse und Rechenschaftsberichte fär den s.g. Schioss
zoll, den s.g. kleinen Zoll und fur das Hafengeld im Stockholmer Hafen.

Der Schlosszoll war ein Binnenzoll. wobei Zoll erhoben wurde von denen,
die mit Waren aus Finnland und den nördlichen Landesteilen Schwedens in
die Stadt kamen. Material uber diesen Zoll his 1622 ist erhalten. Nach die
sem Jahr trat an die Stelle des Schlosszolls der “Kleine Zoll”. Das Erhe
bungsgebiet fur diesen letztgenannten Zoll sollte im Vergleich zu dem seines
Vorgängers erheblich erweitert werden. Der s.g. Kleine Zoll bedeutete, dass
alle Zoll zu zahlen hatten fur Gebrauchsguter, die in die Stadt eingefährt
wurden. Von dem Kleinen Zoll sind nur wenige Einfuhrverzeichnisse aus
den 1620-er Jahren erhalten. Daräber hinaus gibt es einige Zusammenstel
lungen uber Zollerhebungssummen aus den 1630-er und 1640-er Jahren. die
erhalten gehlieben sind. Das Hafengeld war eine Hafenabgabe. Durch diese
kann man keine Angaben dariiber erhalten, welche Art von Lasten, die
einlaufenden Schiffe transportierten. Andererseits ist ersichtlich. wie gross
die Schiffe waren, woher dieselben kamen und zu welcher Zeit sie Stockholm
anliefen. Die Hafengeld-Verzeichnisse, die geeignet erschienen, verwendet
zu werden. sind aus den Jahren 1643—1650.

Das Umland der Hauptstadt babe ich in dieser Untersuchung in 6 Handels-
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gebiete eingeteilt (siehe Skizze 89). Zwei von diesen, das Sudliche und das

Östliche Gebiet zeigen mässige oder schwache Handeisverbindungen mit
Stockholm. Von ihnen kamen mit wenigen Ausnahmen nur Besuche aus den
Städten der beiden Gebiete vor. während das dortige Landvoik näherlie

gende Städte als Stockholm besuchte.
Die Westlichen, Bottnischen und Inneren Handelsgebiete hatten engere

Verbindungen zu StockhoLm. Es kann auch gezeigt werden. dass die Segel
fahrten aus diesen Gebieten in die Hauptstadt zunahmen und/oder einen
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Skizze 89: Die ungefähren Grenzen der 6 Han delsgebiete von Stockholm.

1 = Sudliches H., II Westliches H., Iii = Inneres H., IV = Bottnisches H.,

V = Ostliches H. und VI = Baltisches H.



Strukturwandel in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts durchrnachten. Die
anlaufende Tonnage aus den Städten des Westlichen Handelgebietes war
somit ungefähr viermal so gross gegen Mitte des Jahrhunderts als bei Anfang
desselhen, während der Wert der Ladungen noch mehr stieg. Der stark zu
nehmende Metallexport zur ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts geschah
durch den Transport von Erzeugnissen, die vor allem aus den Mälarstädten
des Westlichen Handelsgebietes kamen.

Unter Innerem Handelsgebiet wird hier das Gehiet verstanden, das in der
Nähe der Hauptstadt lag auf die Weise, dass eine regelmässige und sich
wiederholende Last-Schiffahrt durch Landvolk möglich war nach den natur
gegebenen Rahmen und gemäss geltender Handelsgesetzgebung. Das Land
volk in dem Inneren Handelsgebiet war somit nicht von Privilegien irgendei
ner anderen Stadt daran gehindert. seine Waren/Göter und die Waren/Guter
anderer nach Stockholm zu bringen. Dass diese Definition dazu fuhrt, dass
das Innere Handelsgebiet sich in der Form einer Ellipse nach Osten
erstreckt, uber und vorbei an Åland und hin bis zu dem Kustengebiet des
Egentlichen Finnland, erklärt sich durch die transportökonomischen Realitä
ten die Transporte uber Wasser wesentlich billiger werden hessen als Trans
porte uber Land und dadurch, dass östlich von Stockholm in diesem Gebiet
keine bedeutenden Städte ausser Åbo vorhanden waren. Dass das Innere
Handelsgebiet sich nicht weiter nach Westen erstreckte und erstreckt werden
konnte als was der Fall war, erklärt sich daraus, dass im Mälartal eine Reihe
Städte und regelmässig wiederkommende Märkte lagen, wo das Landvoik
des Westlichen Handelsgebietes mit den Burgern Stockholms Handel treiben
konnte, ohne selbst in die Hauptstadt reisen zu mussen.

Einen Versuch, den zahlenmässigen Umfang des Handels der zwei för die
Versorgung Stockholms so wichtigen Landesteile Åland und des Eigentli
chen Finnlands festzustellen. habe ich indessen gemacht. Åland hat seine
Handeisbesuche in der Stadt mehr als verdoppelt und das Eigentliche Finn-
land steigerte die seinigen um ungefähr die Hälfte. In beiden Fällen wurde
hierbei die Anzahl der Stockholm anlaufen den Schiffe herangezogen. Die
Erklärung hierzu ist in besonderem Masse in den Zwangsmassnahmen zu
suchen, die die Krone ergriff — 1642 wurde den Segelschiffen der Bauern
untersagt durch den Söderström in den Mälaren einzulaufen, um nach alter
Sitte Getreide gegen mitgebrachten Fisch zu tauschen.

Was Åland betrifft habe ich ebenfalls versucht, die Bedeutung des Stock
holmer Marktes fur die Wirtschaft dieses Landesteils zu untersuchen. Ich
habe dabei feststellen können, dass ungefähr jedes 15. bis 20. Tier des åländi
schen Viehbestandes jährlich nach Stockholm transportiert wurde. Ungefähr
jede 4. Tonne konsumiertes Getreide kam aus den getreideproduzierenden
Gebieten des Mälartales. Insgesamt sandte jeder åländische Bauernhof im
Durchschnitt 3 Schiffsladungen jährlich zwischen 1625 und 1650 in Richtung
der Möndung des Mälarsees. Nach 1642 und dem Verbot den Mälaren hin-
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aufzugehen. blieben diese Ladungen in Stockholm, bevor sie gegebenenfalls
in das Landesinnere weiterbefördert wurden.

In den ihrer Tradition nach zwei wichtigsten Teilen des Bottnischen Han
delsgebietes. Västerbotten und Österbotten, fanden während der ersten

Hälfte des 17. Jahrhunderts auf dem Gebiet des Handels grosse Veränderun

gen statt. In beiden Provinzen existierte seit altersher eine gut entwickelte

Schiffahrt des Landvolkes zur Hauptstadt hin. Während des obigen Zeit
raums wird diese Schiffahrt von einer Schiffahrt aufgesaugt, die von den
vielen Städten ihren Ausgang nahm, die entlang der Kiiste des Bottnischen

Meerbusens gegröndet wurden. Diese Entwicklung hatte zur Folge, dass an
die Stelle der kleineren Schiffe des Landvolkes immer grössere aber weniger

Schiffe aus den Städten traten. Das Stockholmer Material widerlegt grossen
teils die ältere Auffassung, dass die nördlichen Städte als Folge eines Misslin

gens von seiten der Krone gegrundet wurden. Trotz nachweisbarer Anfangs
schwierigkeiten der jungen Städte, ihre Aufgaben als Zwischenhände zwi
schen dem Landvolk der Provinzen und der Aussenhandel treibenden Bör

gerschaft in Stockholm zu hewältigen, zeigt das Quellenmaterial eine
schnelle und dynamische Entwicklung auf dem Gebiet des Handels. Es muss
indessen betont werden, dass diese Entwicklung in den eingebauten Grenzen
der Handelsgesetzgebung ihre Grenzen fand. Die Expansion war gebunden

an den begrenzten Binnenmarkt. Dieser Umstand wirkte sich auch mehr
oder weniger stark auf die Städte aus. die schon zu Beginn des 17. Jahrhun
derts existierten und den Aussenhandel in unterschiedlichem Ausmass ihrer

Handelsökonomie zugrundelegten.
Es ist schwer, bei dem sechsten Handelsgebiet, das hier behandelt werden

sol!, dem Baltischen, eine Aufteilung in regionalen Handel und Aussenhan
del vorzunehmen. Wie das Quellenmaterial zeigt, betrieb das Gebiet beide
Formen des Handels gemäss der Sehweise, die ich meiner Untersuchung
zugrundegelegt habe, und vieles spricht dafur, dass dies auch in der Praxis
der Fall war. Ich habe es dennoch fur angebracht gehalten, das Handelsge
biet unter ein und derselben Uberschrift zu behandeln.

Aus dem Quellenmaterial geht hervor, dass der Handelsaustausch zwi
schen dem Baltikum und Stockholm einer sehr kräftigen Entwicklung unter
worfen war, die sogar die relative Zunahme des totalen Aussenhandels in der
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts uberstieg. Bei näherem Studium des

Ouellenmaterials zeigt sich jedoch, dass diese Zunahme zum grösseren Teil
darauf beruhte, dass Riga in einem Umfang mit Stockholm zu handeln
hegann, der politisch bis zu der schwedischen Eroberung der Stadt im Jahre
1621 nicht möglich gewesen war. Die wichtigsten Waren dieses Handelsaus

tauschs waren hauptsächlich die typisch russischen Waren Hanf, Leinen,
Wäschestoffe und Pelzwaren an Stockholm, während die Röcklieferungen

zum iiberwiegenden Teil aus Eisen und Kupfer bestanden. Daröber hinaus
kann festgestellt werden, dass die Warenanlieferung von Reval zu den wich
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tigeren der Region gehörte und dass diese Anlieferung hauptsächlich aus
Getreide hestand.

Am Ende des Kapitels III unternehme ich einen Versuch, die Entwicklung
der Warenanlieferung des Umlandes an Stockholm zahlenmässig zu messen.
sowie das Verhältnis zwischen eingeffihrten Verhrauchsgätern und Export
waren zu schätzen.

Unter Zugrundelegung der Rechenschaftsberichte der verschiedenen Zoll
erhebungsstellen des Kleinen Zolls war es möglich, ein wertmässiges Ver
hältnis zwischen Verbrauchsgutern und Exportwaren in bezug auf die Liefe
rung des Umlandes zur Zeit um den Beginn der 1640-er Jahre von rund 1:3
festzustellen. Als ein Mass fur die immer grösseren Anspruche der wachsen
den Stadt an erhöhte Zufuhr von Verbrauchsgutern kann grobgerechnet
festgestellt werden, dass diese Wareneinfuhr während der beiden Jahrzehnte
nach 1620 sich verdoppelte bis verdreifachte.

Schliesslich sollen einige Zuge der Stockholm begunstigenden Politik der
Krone als Erklärungen angefuhrt werden. wieso die Warenzufuhr aus dem
Umland so sehr steigen konnte:

• Den Mälarstädten wurde das aktive Schiffahrtsrecht entzogen, was die
Btirger dieser Städte beim Aussenhandel den Stockholmer Kaufleuten
auslieferte.

• Das Recht der Burger Stockholms, die Märkte der landeinwärtsliegenden
Städte zu besuchen, ohne dass den Burgern der landeinwärtsliegenden
Städte ebenso weitgehende Rechte in Stockholm eingeräumt worden
wären.

• Den Städten an der Käste des Bottnischen Meerbusens wurden die Stapel
und Lagerungsrechte entzogen, wodurch diese gezwungen waren, den
Aussenhandel auf den Handel mit Stockholm umzulegen.

• Der Bevölkerung der Schären wurde verboten. in den Mälarsee hinein
und hinauf zusegeln, um sich hier Getreide einzutauschen, was bedeutete,
dass die Stockholmer Kaufleute sich eine weitere Zwischenhandstellung
verschaffen konnten.

IV. Der Aussenhandel

Die Untersuchung in diesem Kapitel stätzt sich vor allem auf die erhalten
gebliebenen Verzeichnisse und Rechenschaftsberichte des s.g. Grossen
Seezolls 1600—1622, die s.g. Zuschlagsverzeichnisse 1636—1650 sowie die
zeitgenössische Handeisstatistik. die sich auf das heute abhandengekom
mene Material des Grossen Seezolls 1637—1650 griindet. Der Grosse See
zoll war der Auslandszoll der Krone. Nachdem dieser 1622 verpachtet
worden war, hören auch die diesbezöglichen Archivserien auf. 1636 wird
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der Stadt eine Zusatzgebtihr zum Auslandshandel bewilligt. der s.g.

Zuschlag. und man beginnt. sehr detaillierte Zollverzeichnisse zu ftihren,

die immer noch erhalten sind. Die Zuschlagsverzeichnisse sind nur in

begrenztem Umfang Gegenstand fruherer Untersuchungen gewesen.

Die vorliegende Untersuchung des Aussenhandels ist anders angelegt

als die des regionalen Handels. Während der letztere aus einer geographi

sclien Perspektive gesehen wird, wird der erstere von den verschiedenen

Exportwaren gesteuert. Daräber hinaus ist es, was den Aussenhandel

betrifft. leichter, sich ein allseitiges und iibergreifendes Bild der Entwick

lung zu verschaffen, wohingegen es schwieriger ist, bestimmte Einzelhei

ten zu untersuchen. Was den regionalen Handel betrifft, liegt das umge

kehrte Verhältnis vor, was auch die Disposition der beiden Teiluntersuch

ungen beeinflusst. In bezug auf den Aussenhandel gebe ich in meiner

Untersuchung einleitend eine Zusammenstellung der totalen Entwick

lung, während die Reihenfolge in bezug auf den regionalen Handel die

umgekehrte ist.
Der Umfang des totalen Warenexportes stieg von 1600—1650 um uber

das Vierfache (siehe Skizze 65). Zwei abruptere “Spränge” sind bei diesen

zu erkennen, der erste zu Beginn der 1620-er Jahre, der zweite in den

Jahren um 1640. Die beiden Sprunge sind auf die steigende Metallerzeu

gung zuruckzufuhren, auf die von Kupfer im ersten Fall und von Schmie

deeisen im zweiten Fall. Von den beiden Zeitpunkten fur diese Zunahme

muss der um den Anfang der 1640-er Jahre liegende als der wichtigste

angesehen werden. Zum Unterschied von dem Anstieg zu Beginn der

1620-er Jahre umfasst der Anstieg dieses Mal in gleichem Masse sowoh)

Import als Export. Dass der Import zum ersten Zeitpunkt nicht gleichzei

tig mit der Zunahme des Exports anstieg, lässt sich dadurch erklären, dass

ein grosser Teil des Exportes damals aus der Krone gehörendem Kupfer

bestand, das zum Begleichen von Schulden bestimmt war, wobei das Ein-

lösen der Festung Älvsborg von Dänemark wahrscheinlich von grosser

Bedeutung war.

Der Anteil der Metalle an dem Gesamtexport lag im Durchschnitt während

dem ganzen Zeitraum bei ungefähr vier Fönfteln. Der Metallexport ist wäh

rend der Periode grossen Veränderungen ausgesetzt. Sowohi das Eisen als

auch das Kupfer werden sukzessive in immer mehr bearbeiteter und veredel

ter Form exportiert. Das Stabeisen trat während der ersten beiden Jahr

zehnte des 17. Jahrhunderts im Export immer mehr an die Stelle des s.g.

Osmundseisens (in Klumpenform mit Hilfe eingebLasener Luft!Sauerstoff

geschmiedetes Eisen), um ab den 1630-er Jahren es schliesslich ganz zu erset

zen. Auf ähnliche Weise wurde ab 1630-er Jahre das Kupfer in Form von

raffiniertem, “gargemachtem” Kupfer exportiert und Messing, statt wie zu

Beginn des Jahrhunderts als Rohkupfer, auch wenn das Rohkupfer in diesem
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Zeitraum sich nie völlig von dem Markt verdrängen liess. Als eine Ware, die
von der Kupferproduktion abhing. entstand auch das Vitriol. das im selben
Masse zunahm wie das Kupfer.

Insgesamt gelang es jedoch dem nicht-metallischen Sektor im Exportge
werbe der Hauptstadt sich gut zu behaupten. Von den nicht-metallischen
Exportwaren waren die wichtigsten Teer, Pech und Getreide, deren Export
in dem betreffenden Zeitraum stark zunahm,

Stockholms Sortiment an Exportwaren war sehr einförmig. Hat man
Eisen, Kupfer, Teer, Pech und Getreide genannt, deckt man hiermit prak
tisch den gesamten Export während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Was sich änderte. waren die Quantität sowie der Bearbeitungs- und Vered
lungsgrad der Waren. Der Import uber Stockholm entwickelte sich ebenfalls
sehr stark unter der Periode 1600— 1650 und er nahm offensichtlich mehr zu
als der Export. Sein Wert stieg mit dem circa Funffachen (siehe Skizze 71).
Dass das Tempo der Zunahme des Imports grösser war, als das des Exports,
stimmt gut öberein mit den Besorgnissen der damaligen Zeit in bezug auf die
Handelsbilanz. Fur die Jahre in der zweiten Hälfte der 1630-er Jahre, wo
Angaben betreffs einer solchen existieren, werden in Stockholm kräftig
negative Werte ausgewiesen.

Fur die erste Hälfte kann eine starke Verschiebung der Richtung der in die
Stadt einfliessenden und aus der Stadt gehenden Handelsströme, von Nord-
deutschland zur Atlantikkuste, festgestellt werden. Nachdem sie während
der ersten beiden Jahrzehnte den Aussenhandelsmarkt Stockholms stark
dominiert haben. geht die Bedeutung der norddeutschen Städte fur densel
ben in der Folgezeit stark zuruck. In der quellenlosen Periode 1623—1635
erfolgt eine dramatische Umorientierung der Handelswege. Holland mit der
grossen Weithandelsmetropole Amsterdam wird nun der mit Abstand wich
tigste Handelspartner und die Bedeutung der norddeutschen Städte nimmt
ab. Eine gewisse Renaissance dieses älteren Handels kann jedoch während
des dänisch-schwedischen Krieges 1643—1645 festgestellt werden, der die
Handeisbeziehungen nach Westen hin kräftig störte.

Obwohl der Handel mit den norddeutschen Städten sehr stark an relativer
Bedeutung verlor, stieg dennoch ihr Handel mit Stockholm in absoluten
Ziffern gemessen. Das relative Absinken hing zusammen mit dem Anstieg
des totalen Handeisvolumens und der beispiellosen Zunahme des Handels
mit Holland unter der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die geographische
Streuung der Stockholmer Aussenhandelskontakte war zu Beginn des Jahr
hunderts nicht allzu stark. Fur drei untersuchte Jahre sind nur 17 verschie
dene Abgangsorte bzw. Gebiete angegeben. Von diesen erreichen nur 4
einen Anteil von mehr als 5 Prozent des Importwertes. Auf Danzig und
Lilbeck entfiel in diesen Jahren öber die Hälfte des Wertes der eingefuhrten
Waren. Gegen Mitte des 17. Jahrhunderts änderte sich die Situation. Fär 3
untersuchte Jahre betrug nunmehr die Zahi der Abgangsorte!Gebiete Liber
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30. Von denselben erreichten nur 3 mehr als 5 Prozent. Mehr als die Hälfte

des Wertes der eingefthrten Waren entfiel jetzt auf Holland allein, während

die zwei nächstwichtigsten Häfen Luheck und Danzig zusammengenommen

auf zwischen ein Drittel und ein Viertel des totalen Imports zuruckgefallen

waren. Eine geographische Ausdehnung des Handelsaustausches lässt sich

eigentlich nicht feststellen. ausgenommen den Handel mit der Iberischen

Halhinsel. der schwer zu beurteilen ist. (Siehe Tahellen 12 und 13.) Die

Änderung ist vor allem darin zu suchen, dass so viel neue Häfen mit Verbin

dungen nach Stockholm innerhalb des ungefähr selhen europäischen Gebiets

wie zu Beginn des Jahrhunderts hinzkamen und dass der Schwerpunkt in

diesem Gebiet sich stark nach Westen ur Atlantikkuste hin verschob.

V. Von Torneå bis Amsterdam — Schwerpunktverschiebungen
in einem Handeissystem

Die hauptsächliche Aufgabe dieses Kapitels besteht darin, die verschiedenen

Teiluntersuchungen uber den Handel Stockholms in einer grösseren Per

spektive zu verbinden. Diese Perspektive schliesst sowohi die Entwicklung

innerhaib Schwedens, als auch in Europa ein. Das Kapitel macht somit keine

Zusammenfassung im eigentlichen Sinn aus.
Das erhalten gebliebene Quellenmaterial deutet an, dass der Anteil Stock

holms an dem Aussenhandel der westlichen Landeshälfte (Finnlands Anteil

war nur wenige Prozent) während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts

zwischen 63 und 73 Prozent lag. Schon die Ziffern an sich deuten an, dass der

totale Aussenhandel Schwedens in einer Grössenordnung zunahm, die der

von Stockholm nahe kommt. Bei diesen Ziffern ist indessen auch der Export

dahei, der eigentlich uber die Städte im Umland von Stockholm lief oder der

es getan hätte, wenn diesen Städten dieser Handel erlaubt gewesen wäre.

Wenn die Exportziffern umgerechnet werden, um stattdessen den Export

Stockholms und des gesamten Stockholmer Umlands zu erfassen, zeigt sich,

dass der Anteil vom Anfang des Jahrhunderts bis zu seiner Mitte von unge

fähr 86 % auf 73 % zuruckging. Dies also obwohl das Aussenhandeisvolumen

in Stockholm in bezug auf seine Grössenordnung vier- his funfmal zunahm.

Diese Schlussfolgerung ist interessant, weil sie andeutet, dass die Stockholm

begunstigende Politik der Krone nicht vermochte, den Anteil des Stockhol

mer Umlands an dem Aussenhandel des schwedischen Reiches zu erhöhen.

Es wird jedoch betont, dass damit nicht bewiesen werden soll, dass die

Handelspolitik der Krone missgluckte: Vielleicht wäre der Anteil anderen

falls noch stärker gesunken. Eine Erklärung der Stockholm Schwierigkeiten,

die Zunahme des gesamten Aussenhandels Schwedens mitzumachen, ist teil

weise darin zu suchen, dass die Manufakturwaren immer grössere Bedeutung

gewannen und dass ihre Produktionsstätten in der Nähe der Städte lagen, die
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elgene Aussenhandelsrechte hatten (z. B. Norrköping. Söderköping und
Nyköping). Eine andere Erklärung ist die immer grössere Bedeutung. die
Göteborg als Handelsstadt gewinnt. Diese Entwicklung wird dadurch ver
stärkt, dass die wirtschaftlichen Bande zum westlichen Europa intensiver
werden und dass Dänemarks Bedrohung gegenöber Westschweden nach
lässt.

Auch wenn das Handeisvolumen Stockholms nicht mehr zunahm. als das
des Landes insgesamt gesehen. wuchs nichtsdestotrotz der Handel der
Hauptstadt sehr stark. Eine Frage, die hier im Zusammenhang damit behan
delt werden muss, ist, ob die Stadt als die mit Abstand grösste Handelsstadt
des Landes als eine selbst generierende Kraft fungierte, d.h. ob der grosse
Warenmarkt in Stockholm noch mehr Waren an sich zu ziehen vermochte,
dadurch dass die Vorteile, Handel in dieser Stadt zu treiben grösser war als in
anderen.

Mehrere Beispiele in meiner Untersuchung zeigen. dass der grössere
Markt, den Stockholm ausmachte, auf etliche Warenlieferanten tatsächlich
wie ein Magnet wirkte. Es wird indessen betont, dass Stockholm fur viele
nicht einen Markt darstellte. den man aus freien Stucken nach wirtschaftli
chen Erwägungen zu besuchen wählte. Fur die Bauern, die hauptsächlich
Fischfang betrieben und die auf den Schären zwischen Schweden und Finn-
land ansässig waren, war es beispielsweise vorteilhafter, Stockholm nicht
anzulaufen und weiter in den Mälaren hineinzufahren, um dort Getreide
einzutauschen und fur die Burger in den Mälarstädten war es wichtig, zumin
dest die Möglichkeit zu besitzen, Handel mit dem Ausland direkt treiben zu
können und dies ohne Einmischung der Burger der Hauptstadt.

In der Praxis existierte gleichzeitig sowohl der Vorteil des grösseren Mark-
tes in Stockholm als auch der Nachteil, den Stockholmer Kaufleuten ausge
liefert zu sein. Dies war davon abhängig, was man zu verkaufen hatte und
was man kaufen wollte. Hinter dem zunehmenden regionalen Warenstrom.
der sich auf die Hauptstadt richte, lagen sowohl freiwillige als auch zwangs
mässige Faktoren. Manche Lieferanten zogen es vor, nach Stockholm zu
segeln, weil hier der Markt war, der ihnen am besten passte, andere segelten
nach Stockholm, weil ihnen andere Alternativen verboten worden waren.
Das Resultat dieser beiden Faktoren, war jedoch das gleiche: eine Zunahme
der Warenzufuhr. Es wird festgehalten. dass der Stockholmer Handel in
seiner Gänze kaum als selbst generierend beschrieben werden kann. aber
sehr wohl als generierend. Als Stockholm nicht länger dank seiner Grösse
neue Waren anzuziehen vermochte, stand die Krone bereit, mit Handelsver
ordnungen zu helfen.

Danach wird die Frage gestellt, was der Zweck dieser Stockholm begänsti
genden Handelsverordnungen war. Die Erfahrungen. die man im 16. Jahr
hundert gemacht hatte, hatten gezeigt, dass ein kapitalkräftiges Bärgertum
notwendig war, wenn ein Aussenhandel grösseren Ausmasses in einer Stadt
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sollte getrieben werden können. Dieses Bärgertum sollte in der Hauptstadt

heranwachsen. dadurch dass der Regionalhandel mit verschiedenen Mitteln

auf die Hauptstadt konzentriert wurde. Mit dem Regionalhandel als Basis

sollte ein internationaler Stapel heranwachsen, der der Krone eine im

Gleichklang mit dem wachsenden Aussenhandel wachsende Steuerbasis bie

ten konnte. Das Resultat, was das Stockholmer Umland betrifft, war eine

starke Schwerpunktverschiebung der Handelstätigkeit. von kleineren Städ

ten und eine Reihe Flecken auf dem Lande nach Stockholm hin.

Es stellt sich jedoch wiederum die Frage, ob die geföhrte Politik gut war,

wenn der primäre Zweck gewesen wäre, den Aussenhandel des Umlands in

seiner Gesamtheit zu erhöhen. Die Krone brauchte niemals zu befärchten,

dass die schwedischen Waren uber fremde Häfen verschifft wurden. Die

Alternativen zur Hauptstadt, was Verschiffungshäfen bespielsweise von Pro

dukten Bergsiagens betraf, waren ebenso unter schwedischer Kontrolle wie

Stockholm. Der Unterschied bestand darin, dass sie nicht ebenso leicht und

einfach zu kontrollieren waren. Der ausländische Kaufmann, der mit so

wenig Zwischenhänden wie möglich, schwedisches Kupfer, Eisen oder Teer

kaufen wollte, war gezwungen, diese Waren von schwedischen Häfen aus zu

verfrachten. Wenn es doch unmöglich war, sich an dem schwedischen Zoll

“vorbeizumogeln”, dann war es sicher vorteilhafter fur ihn, seine Aufkäufe

auf einem grösseren Markt des Types tätigen zu können, zu dem Stockholm

sich in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts entwickeln sollte. Aber das war

nicht notwendig und auch kaum vorteilhaft fur das Umland. Das Beispiel

Södertälje, sädwestlich von Stockholm, zeigt, dass sich auch in kleinen unan

sehnlichen Städten ausgezeichnet Aussenhandel betrieben liess. Einige Jahre

lang zu Beginn des 17. Jahrhunderts kann Södertälje zu den wichtigsten

Handeisstädten Schwedens gezählt werden, ohne dass es deswegen ein kapi

taikräftiges Burgertum und/oder Krediteinrichtungen gehabt hätte. Die aus

ländischen Handelsschiffe liefen Södertälje nicht an wegen ihrer Burger

schaft, sondern vielmehr wegen seinem Eisen und Kupfer. Aussenhandel zu

treiben wurde während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts Södertälje

total untersagt zugunsten Stockholms.

Eine weitere Antriebskraft, die hinter der gefiihrten Handeispolitik zu

finden war, war der Wille, Stockholm zu einer Hauptstadt zu machen, die

einer Grossmacht wurdig war. Die Steinhäuser an den breiten, geraden

Strassen sollten von einer vermögenen Börgerschaft bewohnt werden, die

auf gleichgestellter Ebene mit den Kaufleuten aus Amsterdam und Lubeck

Handel treiben konnte.

Schliesslich unternehme ich den Versuch, die Ergebnisse der Abhandlung

in das Modell einzubringen. das Immanuel Wallerstein in seinen Untersuch

ungen uber die heranwachsende europäische Weltökonomie während des

Zeitraums 1450—1750 geschaffen hat. Wallerstein ist der Ansicht, dass das

Kerngebiet der europäischen Weltökonomie bei der Jahrhundertwende 1600
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auf das nordwestliche Europa, auf Holland, Zeeland, England und das nörd
liche und westliche Frankreich zentriert war. Zu dem selhen Zeitpunkt hat
ten die frtiher SO dominierenden deutschen Gehiete ihre Wanderung zur
Peripherie begonnen oder sollten dieselhe hald beginnen. Wallerstein meint,
dass Schwedens Position in der Weltökonomie des 17. Jahrhunderts die der
aufwärtssteigenden Halb-Peripherie war.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war Stockholm handelsökonomisch eng
verbunden mit den norddeutschen Städten, die nach Wallersteins Auffassung
auf dem Ruckzug waren. Stockholm befand sich in der Semiperipherie als
eine Zwischenhand zwischen diesen Städten und der Peripherie, die in die
sem Fall innerhaib der Landesgrenzen lag: Bergslagen, das Mälartal und das
Bottnische Gebiet. Während des folgenden halben Jahrhunderts sank das
norddeutsche Gebiet innerhaib des wirtschaftlichen Systems auf die Semipe
ripherie zu. Statt die abwärtsgehende Bewegung mitzumachen, orientiert
sich die Handelsökonomie Stockholms auf das schnell wachsende Kerngebiet
an der Atlantikkilste Nordwesteuropas um. Das semiperiphere Stockholm
steigt innerhaib des Systems im gleichen Tempo wie Holland, aber auf einem
niederigeren Niveau. Aber es steigt grossenteils auf Grund der Tatsache,
dass das eigene Umland an die Peripherie ruckt. Auf dieselbe Weise wie das
Kerngebiet an der Atlantikkuste seinen Einfluss auf das semiperiphere
Stockholm verstärkte, verstärkte das semiperiphere Stockholm seinen Ein
fluss auf die peripheren Regionen im Umland. Wallerstein betont, dass
Schweden im 17. Jahrhundert, obwohl seine Bedeutung innerhaib der euro
päischen Weltökonomie zunahm, das Land äussere Zeichen erkennen liess
zur Peripherie hin “geschoben” zu werden: der Export von Metallrohwaren
nahm stark zu ebenso wie der Import von Textilien. Das Phänomen kann
vielleicht besser erklärt werden auf die Weise, die hier vorgeschiagen wird:
Stockholm und sein Umland zeigen, dass es sich hier sowohi um eine Peri
pherisierung als auch um ein Aufwärtssteigen auf den Kreis der Kerngebiete
zu handelte. Diese Entwicklung erfolgte gleichzeitig innerhaib der Grenzen
des Reiches, aber ihre Aufteilung war geographisch sehr unterschiedlich.
(Diesen Umstand zeigt schematisch Skizze 88.)

Was das Umland von Stockholm betraf war die Peripherisierung u.a. da
durch gekennzeichnet, dass man von jeglichem Direktkontakt mit dem
Exportmarkt abgeschnitten wurde und zum Warenlieferant fur die Haupt
stadt degradiert wurde. Die Kosten, die die Marktflecken und Städte des
Umlandes för die Effektivisierung der Steuer- und Zollerhebung der Krone
zu bezahlen hatten, waren oft hoch. Es ist nicht undenkbar, dass die Periphe
risierung, die die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts vor allem för die Bottni
sche Region bedeuten sollte, ihre Spuren hinterlassen hat, auch in bezug auf
unsere heutigen regionalpolitischen Probleme sowohl in Schweden als auch
in Finniand.
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ORTREGISTER

(Stockholm och orter i bilagor är ej medtagna.)

Amsterdam (se ocksa Holland och Nederlän

derna) 18, 24. 25. 327. 342, 359, 305

Antwerpen 16, 18

Arbogas2, 154—156. 158—159, 161.164.219.

270. 347. 335. 405
Archangelsk 16—18
Arnö 182

Baggensstäket 111
Baltikum 223—225, 268—277, 301, 358, 403

Beckholmen 252, 353

Bergen 326
Birkkala 262
Bjärna 208
Björkö (utanför Vasa) 248

Björneborg 43, 48. 55. 87, 244,259—264

Borga 266
Brahestad 245, 251
Bremen 325—326
Brändö 208—209

Brännkyrka 168.211
Bygdeå 54, 237, 242

Dagö 270
Dalarna 42
Dalarö 84. 86—89. 116. 118. 127, 220. 222, 259

Danmark 16, 99— 101. 147. 271. 273, 275. 280.

312—313. 325—326. 355. 358, 372. 380. 403.

420
Danviken 182, 353
Danzig 18, 62, 64, 80, 87, 92, 116, 225, 232,

272, 316, 323, 325—326, 329—332,

335—337, 342—343, 351—352,355,360,

362, 372—373,415

Delaware 26
Deisbo 227

Eckerö 183. 186. 193. 200

Egentliga Finland 48. 181. 189.202—217.242.

263. 266—267. 278—279. 300, 381. 408

Ekenäs 266—267

Emden 325
England 16, 26. 204, 325—326, 337, 345—346.

350—353, 358, 386,407

Enhörna 163, 169
Enköping 159. 162. 167. 170—173. 180.

182—183. 272. 405. 412

Eskilstuna 347
Estland, se Baltikum
Euraaminne 262

Falun 220
Finspang 346
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