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1. Inledning

Bakgrund och syfte
] ett öppet brev skriver K M:t att det finns så mänga marknader i riket att de 

”hällas vid varje kyrkomässa, därav städerna varda i grunden fördärvade, och 
landsköpmän och andre, som oredlig handel driva, hava alla de varor borta, 
som köpstadsmän skulle förkovra sig utav och hälla sina städer vid makt 
med”. Den vrede monarken menar vidare att bönderna håller marknad med 
varandra pä helgdagarna i socknar och vid kyrkor, som om de vore utrustade 
med stadspnvilegier, vilket gör stadsborgarnas situation omöjlig. Lantmännen 
ska istället hålla sig till ”... åker och äng, plog och annan näring, som bönder 
bör att hava, låtandes köpmännen bliva vid köpenskapen och annan näring, 
som dem bör att hava”. Förmaningarna fortsätter: ”Den som handla och segla 
vill, han skall bo i en stad och bliva borgare, och bonden bruka åkern...”. Nya 
städer ska byggas och de som bosätter sig i dem ska akta sig för det skenbo- 
ende som varit sä vanligt i vissa nygrundade städer, där många ”som där intet 
är boendes” smiter undan tullen genom att sätta upp ett hus eller två i staden 
och sedan bedriver köpenskap som de bofasta borgarna, fast de egentligen är 
bönder och landsköpmän.

Det här brevet har aldrig skrivits. Det är ett hopklipp av fyra kungliga brev 
mellan åren 1531 och 1648.' Naturligtvis kan man visa vad som helst med 
denna metod, men jag menar ändå att den på ett rättvisande sätt illustrerar 
förhållandet mellan stad och land under den period som här ska undersökas. 
Under detta dryga århundrade genomgick Sverige en kraftig utveckling på 
snart sagt alla samhällsområden; landet gick frän ett fattigt bondesamhälle till 
en stormakt (låt vara fattig också som sådan) i ett Europa som också hade 
upplevt stora och dramatiska förändringar. Ekonomiskt förvandlades nationen 
från ett självförsörjande agrarsamhälle till ett samhälle vars ekonomi hade bli
vit alltmer beroende av marknaderna såväl inom som utom landet.

Men inom det område som breven behandlar, landsköp och sammanbland
ning av städernas och landsbygdens ekonomiska uppgifter, verkar mte mycket 
ha hänt under den långa perioden. Såväl Gustav Vasa som drottning Kristina 
ondgjorde sig över att bönderna passerade gränserna för vad som var tillåten 
handel. Städerna var under båda regenterna dc som förfördelades av bönder
nas kommers och man var inte bara orolig för att städerna skulle berövas va- 1

1 ”hållas vid varje kyrkomässa,...”: PRFSS 2:82, 30/9 1531, Gustav Vasa till rikets städer; ”eder 
åker och äng,... ”: PRFSS 2:126, 8/1 1540, Gustav Vasa till rikets städer (främst riktat till Örebro), 
”Den som handla och segla vill...”: PRFSS 3:1:279, 16/7 158.3, Johan III till Lasse Jonsson i Väs
terbotten om städerna som ska byggas där; ”som där intet är boendes”: Stiernman Commerce II, 
21/1 1648, Resolution på inspektorns över småtullarna i Värmland och Östergötland Petter Flyg- 
ges inlevererade punkter.



tor och handel, utan också för att bönderna skulle missköta det som de egent
ligen borde hälla sig till, jordbruket. Men trådarna kan dras ut ännu längre till
baka i tiden. 1 det första bevarade svenska pnvilegiebrevet, Jönköpings privile
gier frän 1284, förbjuder och straffbelägger Magnus Ladulås landsköpet. Detta 
sker efter klagomål frän borgarna i Jönköping över bönderna som ”hålle all 
marknad hemma hos dem och med varandra” istället för att komma m till 

staden med sina varor.1
Bestämmelserna att förbjuda köpenskap pä landsbygden och istället kon

centrera den till städerna, där den skulle förbehållas borgarna var naturligtvis 
inte någon specifikt svensk företeelse. I Danmark gick den medeltida handel
slagstiftningen för städerna huvudsakligen ut på att monopolisera handeln för 
den borgerliga köpmannen. En av de ledande principerna var ”ingen handel 
uden en dansk købmand som mellemled”.1 2 De återfinns i de tyska stadsrätter
na frän 1100- och 1200-talen och i engelska lagar från 900-talets början, vilka 
ville förlägga all handel under de kungliga fogdarnas kontroll i städerna.3 Den 
avoga inställningen till landsköp behöver dock inte ha vant en snillrik idé som 
spreds frän land till land. De flesta av de tidigaste nordeuropeiska städerna 
kännetecknades av att ha vant växande handelsplatser som efterhand krävt en 
allt större och mer kostnadskrävande militär organisation till skydd för han
dels verksamheten. Det bör ha legat nära till hands för städernas skyddsherrar 
att i mån av möjlighet vända stadsvallarnas och borganläggningarnas han- 
delslockande skydd till ett handelstvång. Skyddsanordningarna var antagligen 
investeringar som krävde att sä många som möjligt betalade dem genom tullar 
eller andra avgifter. Att städerna - vid sidan av marknaderna - utpekades som 
de enda lovgivna handelsplatserna måste i ett sådant sammanhang ha vant 
naturligt.4

Kronans vilja var att ordning skulle råda mom handeln, och denna vilja hade 
alltså redan vid den tidigmoderna tidens ingång gamla rötter. Men med den 
nya tiden ställdes högre krav på marknaden i takt med att centralmaktens krav 
på undersåtarna skärptes och dess verksamhet utökades. Kronan ville forma 
marknaden till en som var lättare att kontrollera, och därmed lättare att be
skatta och dra andra fördelar av.

Kronan försökte bestämma vilka av marknadens funktioner som skulle om
händertas av de olika aktörerna på marknaden. De viktigaste grupperna som 
man dä hade att arbeta med var landsbygdens varu- och livsmedelsproduce- 
rande allmoge, uppstadsborgarna, stapelstadsborgarna och de utländska köp
män som hade svenska ekonomiska förbindelser. Till den första kategorin

1 Brevet är bevarat i en senare avskrift och återges i PRFSS 1:4, 1284.
2 Vestergaard 1966 s. 186. Denna uppsats utgör en utmärkt översikt över den danska medeltida 
stadslagstiftningen och handelslagstiftningen.
3 Schuck 1926, s. 107.
4 I Schlick 1926, s. 85—97 diskuteras gemensamma topografiska drag hos Östersjöområdets tidiga 
städer och hamnar. Ett gemensamt drag verkar ha varit en halvcirkel formad jordvall runt hamnen 
med en anslutande eller närbelägen borg.



räknas bonder, bergsmän, fiskare och lanthantverkarc, även om betoningen i 
denna undersökning kommer att ligga pä bönderna och fiskarna. Kronan själv 
kan lyftas fram som aktör pä marknaden, inte bara som den som satte eller 
försökte sätta upp spelreglerna, utan också som en stor och viktig köpare och 
säljare av varor.1 Likaså utgjorde adeln en handlande grupp t samhället som 
tidvis också var av stor betydelse. Adelns handelsrättigheter var dock långt 
ifrän sä generella som de var i andra europeiska länder, och att kronan inte 
reglerade sin egen handclsvcrksamhet efter samma mall som undersåtarnas är 
knappast att förvånas över.

Regeringarna mellan Gustav Vasa och drottning Kristina var synnerligen 
medvetna om den starkt expanderande urbana ekonomi som utgick från kon
tinentens stora handelsmetropolcr med ledande städer som Lübeck och Dan
zig pä 15(H)-talet och Amsterdam och London pä 1600-talet. De värden som 
dessa städer genererade var inte bara påtagliga genom de varor som fann sm 
väg till Sverige från eller via dessa städer, utan också genom att de förmådde 
finansiera flottor och härar till alla krig, och ståtliga byggnader i de växande 
städerna, liksom de genererade resurser för att hålla svällande administrationer 
och hov under armarna. Skillnaden mellan vad den svenska och den konti
nentala ekonomin förmådde var smärtsamt påtaglig för regenterna under va
satiden. Det föll sig därför naturligt att försöka ta efter den ekonomiska stads- 
politik som fördes nere pä kontinenten. Det var det kontinentala receptet på 
framgäng som skulle appliceras på Sverige.

Kopplingen mellan den europeiska urbana ekonomin och Sverige kan be
traktas på tvä plan. Dels skulle den svenska ekonomin skäras till efter en stads- 
och handelspolitisk mall som hade hämtats från kontinenten, dels skulle den 
på så sätt utformade ekonomin kopplas till sm mer framgångsrika förlaga ge
nom en kraftigt utökad handel. Problemet att genomdriva en stadsbaserad 
ekonomi i ett rike som till ytan var större än Frankrike men med färre än två 
miljoner invånare ska inte underskattas; för att knyta ekonomin till städerna 
måste det rimligtvis finnas städer att knyta någonting till, och det gjorde det 
inte i stora områden. Av de städer som uppfyllde det nödvändiga men mte till
räckliga kravet på existens saknade flera den storlek och ekonomiska styrka 
som krävdes för att bära de krav som kronan ställde på dem i sin strävan att få 
tillgång till en urban ekonomi av tyskt eller nederländskt snitt.

Utgångspunkten och syftet med denna undersökning är följande: under hela 
vasatiden försökte man frän kronans sida stöpa om den inhemska ekonomin 
efter kontinentalt mönster, 'lidigarc forskare har ofta intresserat sig för om 
kronan lyckades eller misslyckades med denna politik, eller om den var mer 
eller mindre rationell. Här kommer istället växelverkan mellan kronan och de 
marknadsaktörer som utsattes för kronans politik att betonas. I lur förändra- 1

1 Kronohandeln under perioden är väl undersökt för 1500-talet genom Ingrid Hammarströms 
(1956) och Birgitta Odens (1960 och 1966) försorg. Dessvärre finns ingen större undersökning för 
perioden trän 1600-talets början till varuhusens upphörande 1622. I Sandström 1990, s. 119-124 
turns dock en kortare undersökning kring detta tema rörande Stockholm.



des kronans politik dä man stötte pä aktivt eller passivt motstånd från mark
nadens aktörer eller frän de ekonomiska realiteterna? Eller uttryckt på ett an
nat sätt: hur säg den svenska modellen av den europeiska urbana ekonomin 

ut?
Undersökningen startar med att betrakta de förutsättningar som fanns för att 

överhuvudtaget föra en ekonomisk politik med städerna som viktigaste kom
ponenter. Därefter kommer de verktyg som stod till kronans förfogande att 
undersökas. Dessa verktyg var av olika beskaffenhet och effektivitet. De enk
laste var påbud eller förbud med eller utan efterföljande sanktioner, men de 
kunde också bestå av vädjanden till marknadsaktörernas förnuft och vilja till 
det egna och kronans bästa. När den mjuka linjen visade sig ineffektiv - vilket 
den oftast gjorde - kunde kronan gå in och tala maktspråk; den försökte då 
flytta människor och hela städer till platser som var lättare att kontrollera. 
Dessa verktyg och flera andra kommer att undersökas närmare, och i dessa 
undersökningar kommer relationen mellan stad och land att stå i centrum, bå
de vad gäller den av kronan önskade utvecklingen och den faktiska, så långt 
det är möjligt och rimligt att följa den. Därefter kommer marknadsaktörernas 
reaktion på den förda politiken att undersökas: underkastade eller anpassade 
man sig, eller förmådde man kronan att ändra på sm politik? 1 detta samman
hang kommer också att undersökas i vilken utsträckning kraven varierade be
roende på vilken nivå i handelssystemet som kronan adresserade. Som sista 
undersökning kommer en aspekt av den svenska marknadens integrering i den 
europeiska ekonomin att tas upp: Kopplades hela den svenska handelseko- 
nomin till den kontinentala eller förblev mycket vid det gamla? Vilka aktörer 
på marknaden var aktivast i denna process?

De ekonomiska relationerna mellan stad och land kommer alltså att stå i 
centtum av undersökningen. Denna relation var av mycket speciellt slag. I 
Fernand Braudels inledning till ”Vardagslivets strukturer” diskuterar författa
ren tröga strukturer i de förindustriella samhällena, hur utvecklingen följde oli
ka banor och förlöpte med varierande hastighet pä olika nivåer. Han menar att 
man inte kan förstå den högre nivån (den mer avancerade, den som utvecklas 
snabbare) utan att samtidigt se pä den lägre: ”Hur kan man förstå städerna 
utan landsbygden, penningen utan byteshandeln, den utbredda misären utan 
den mångfaldiga lyxen, de rikas vita bröd utan de fattigas rågbröd o s v?”1

Under ett drygt sekel av våldsam utveckling i Sverige var det ekonomiska 
förhållandet mellan stad och land en trög struktur, lätt att känna igen var man 
än slår ned i källmaterialet. Nya städer tillkom i mängd, det svenska samhället 
kommersialiserades och internationaliserades, men bonden som 1640 ville 
sälja av den egna och av sina grannars produktion hade samma inställning 
som sm farfars farfar hade haft ett sekel tidigare: han ville sälja till den som 
gav de bästa villkoren, och de bästa villkoren hittade man ofta på andra platser 
än i städerna. 1

1 Braudel 1982, s. 18-19.



Men förhällandet mellan stad och land under 1500- och 1600-talen var mer 
komplicerat än så. Här återfanns inte bara relationer eller bristen pä relationer 
mellan centralorterna och landsbygden, utan också den spänning som kronans 
strävan att forma dessa relationer skapade. Ett av de största problemen för 
kronan inom stadspolitikens område var att: få landsbygden att uppfylla funk
tionen av omland för städerna och att få städerna att agera centralort för den 
omkringliggande landsbygden. Eller för att uttrycka det enklare: att få de båda 
parterna att handla med varandra. Den samtida uppfattningen hos de styrande- 
om vad som var stadens respektive landsbygdens uppgifter i det ekonomiska 
livet motsvarades mänga gånger inte av verkligheten; det hörde till vanligheten 
att landsbygden vägrade att ikläda sig rollen som omland, och att städerna ofta 
saknade den ekonomiska styrkan att tvanga eller locka den jordbrukande all
mogen med dess varor till sig.

Arbetsdelningen mellan stad och land var enligt kronans idealbild ett ömse
sidigt utbyte av varor och tjänster efter ett noggrant reglerat mönster. Huvud
syftet med den politik som skulle möjliggöra denna ordning var ytterst att or
ganisera rikets knappa resurser på ett sätt som förväntades öka handeln och 
förmögenheten i riket och som samtidigt möjliggjorde beskattning av under
såtarnas ekonomiska aktiviteter. Detta var ett område som till skillnad från 
objektet för den bedrivna politiken var allt annat än en trög struktur. Här sjöd 
det av idéer under den period som ska undersökas.

Bonden och borgaren skulle alltså avhålla sig från intrång på varandras eko
nomiska ansvarsområden. Den verklighet som mötte var ofta inte bara en 
ovilja från parternas sida, utan också en oförmåga hos städernas borgare att 
leva upp till den tilldelade rollen som försörjare av landsbygdens befolkning. 
Fattigdom hindrade dem i deras handel, och jordbnik och fiske var i många 
fall en förutsättning för städernas försörjning. Också allmogen hade mycket 
att tjäna på att göra intrång i den borgerliga näring som kronan — och natur
ligtvis borgarna — valle undanhålla den. Allmogen kunde då själv tillgodogöra 
sig fraktkostnader och/cller mellanhandens vinst. I undersökningen kommer 
frågan att ställas om det i realiteten existerade ett ekonomiskt beroende mellan 
stad och landsbygd under vasatiden, eller om detta var ett av kronan skapat 
beroende. 1 lur idealbilden såg ut är tämligen klart, men vilka möjligheter hade 
landsbygdens allmoge att själv handha de ekonomiska funktioner som kronan 
reserverade för städerna? Och omvänt: hur framgångsrika bönder kunde bor
garna vara?

Åtskilliga gänger kommer undersökningen att betona den gråzon som kan 
sägas ha existerat mellan stad och land; det är då fråga om städer som enligt 
de flesta rimliga definitioner inte var städer, och platser och personer som ge
nom sina ekonomiska funktioner var mer stadslika än mänga städer. Avsikten 
med denna infallsvinkel är att försöka komma bort frän den rigida bild av ri
kets ekonomi som sä ofta såväl källor som litteratur ger av det vasatida svens
ka samhället. Förhoppningen är att en bild ska växa fram av den komplicerade



tillvaro som kronan och marknadens aktörer befann sig i, ofta fjärran fran 
högtflygande planer med välordnade arbetsdelningar.

Eli I Icckscher skildrar hur dessa otydliga gränser mellan småstäderna och 
landsbygden kunde se ut: när det var knektutskrivning flyttade man in till sina 
hus i staden, när det var båtsmän som behövdes flyttade man ut till sina gårdar 
pa landet. Norrlandsstäderna, menar han, var tömda pä folk under somrarna. 
”Betydelsen av en sådan befolkningsagglomeration var liten; i sak voro bor
garna landsköpmän lika väl som lantbefolkningen, och skillnaden mellan fis
kande borgare och fiskande bönder var likaledes från ekonomisk synpunkt 
ganska obefintlig”. I sak betydde en stadsgrundmng inte annat än att bonden 
bytte hemman. |ordbruket fortsatte att vara en viktig del av näringen i städer
na längt in pä 1800-talet, menar Heckscher.1

Dessa uttalanden av Heckscher har inte fätt stå oemotsagda. Att städerna var 
smä behövde inte betyda att de inte kunde vara av stor betydelse på en rad 
omraden, också ekonomiskt. Birgitta Ericsson menar t ex att de skenbart 
obetydliga städerna fyllde viktiga funktioner: ”De nya städerna har vidgat fältet 
för statsmaktens aktivitet men också skapat arbetsmöjligheter för många av 
landets invånare, lett till ökad social rörlighet och vidare kontakter”.1 2 3

Men trots dessa viktiga — men ofta svårmätbara — roller som de många små
städerna i riket spelat, ska man nog inte avfärda den målande bild av ett lant
ligt stadsliv som I leckscher presenterar. Sannolikt stämmer denna bild väl 
överens med mänga av städerna i riket. Men till dessa småstäder bör dock åt
skilliga av de av Heckscher så omhuldade medeltidsstäderna också föras: 
Skänninge, Nådendal, Sigtuna, Raumo eller Enköping passade antagligen lika 
bra m på beskrivningarna av pastorala idyller som någon Norrlandsstad, och 
exemplen skulle kunna göras fler.’ Uppräkningen av dessa städer pekar dock 
inte ut de icke omnämnda som några större metropoler. I 1500-talets Stock
holm betade getterna på de gräsbevuxna nävertaken, och Erik XIV oroade sig 
allvarligt över att boskapen förstörde befästningsanläggningarna i Kalmar, 
som var en av rikets tre befästa städer.4

Bredvid dessa bilder av städer som alls inte utgjorde några skarpa kontraster 
till den omkringliggande landsbygden kan exempelvis Bodells beskrivning av 
den ekonomiska aktiviteten i Bergslagen ställas, där Nora och Lindesberg i 
praktiken fyllde stads funktioner redan före stadsprivilegierna med bl a försälj

1 1 Icckscher 1923, s. 341-343

2 Ericsson 1977, s. 130. Infe heller I leckscher uteslöt att de grundade städerna hade betydelse för 
andra områden än de ekonomiska, och han nämner den förändrade andan och betydelsen för ad
ministrationen. Men statsfinansiellt vanns inte något med de nya städerna slår 1 leckscher fast. 
I icckscher 1923, s. 345. På denna punkt har han dock fått kritik av Lundkvist 1985, som visat att 
de små Norrlandsstädernas skatter till kronan var allt annat än obetydliga.
3 Ericsson 1977, s. 12.3 betonar just denna invändning mot I Icckscher: alla städer var små.
4 Erik XIV skrev 1567 till invånarna i Kalmar om att boskapen i staden förstör befästningarna. 
I lan skulle därför lata sin byggmästare staka ut ett område på malmen där borgerskapet skulle låta 
fora upp ”gårdar” för djuren. PRESS 3:1:54, 29/4 1567. De två övriga befästa städerna var Stock
holm och Viborg.



ning ur öppna ga tubodar.1 I [ildebrand fastslår samma sak för Kopparberget: 
åven om källorna är sparsamma framgår det att det i alla fall årtiondena kring 
15Π0 fanns bodar och andra för städer tänkta försäljmngsinrättningar där.- Att 
det inte bara var i bergslagsbygder som stads funktioner utövades antyddes i 
inledningen, där Gustav Vasa i klartext sade att bönderna uppförde sig som 
om de vore utrustade med stadsprivilegier. I iller varför inte ta ett mindre känt 
exempel frän cn senare tid dä handelsregleringarna hade nätt långt med att 
bringa ordning och reda pä kommerserna i riket. 1640 klagade bl a Örebro 
och Filipstad över den handel som bedrevs vid en gård i Bergslagen, där man 
hade öppna krambodar med sill, salt och kläde till försäljning ät bergsmännen, 
samtidigt som man köpte upp åtskilligt järn i Bergslagen ”dragandes sålunda 
handeln ifrän städerna till sig”.1

Skillnaderna mellan stad och land var alltså flytande, och detta gällde såväl 
fysiskt som ekonomiskt. Den största skillnaden var i flera fall juridisk: staden 
hade privilegier som sa att den var cn stad, men det hade mte landsbygden 
oavsett befolkningskoncentration och ekonomisk funktion.

Förenklat kan avslutningsvis sägas att undersökningen till stor del kommer 
att utgå frän hypotesen att en av kronans viktigaste riktpunkter i strävan att 
stöpa om den svenska ekonomin efter kontinentalt mönster var den tröga 
struktur som relationen mellan stad och land utgjorde. Utifrån denna hypotes 
kommer det att undersökas hur förutsättningarna för denna politik säg ut, vil
ken utformning den faktiskt fick och hur resultatet av den förda politiken kom 
att se ut.

Metod och avgränsningar
Ambitionen har mte varit att skapa ett register eller en katalog över utveck

lingen i alla delar av riket eller någon heltäckande kronologisk framställning. 
Snarare har målsättningen varit en översikt över den utveckling vars huvud- 
linjer antytts ovan. Skillnader mellan regioner kommer att lyftas fram dä dessa 
var betydande eller är relevanta för undersökningen. Då enskilda regioner lyfts 
fram till särskild behandling sker detta i syfte att tjäna som exempel på den 
allmänna utvecklingen.

Den syn som jag har pä den tidigmoderna ekonomiska politiken och pä 
marknadsmekanismerna i det tidigmoderna samhället är mer ekonomisk än 
antropologisk. Anledningen till att jag nämner detta är den under senare tid 
allt mer uppmärksammade synen pä mte bara handelsutbyte utan också eko
nomisk politik som mer styrt av sociala konventioner än av traditionella eko
nomiska faktorer.1 * * 4 Genom att välja cn ”ekonomisk” syn förkastar jag inte den

1 Bodcll 1970, s. 61.

-[[ildebrand 1946, s. 15-16.

1 Stierninan Commerce II, 10/6 1640, p. 8.

4 kare 1-uuden (1979) ar ett exempel pä en forskare som vänder sig mot användandet av nationale
konomiska analysmetoder på äldre samhällen. I lan framhåller istället, bl a med stöd av socialantro
pologiska undersökningar, de sociala faktorernas betydelse. Karlsson 1990 och Sandberg 1991 ar



”antropologiska” eller ”sociala” eller påstår att dessa inte går att applicera pa 
det vasatida Sverige. Däremot vill jag hävda att kronans och övriga mark
nadsaktörers handlingar mom de områden som här kommer tas upp till be
handling bättre låter sig förklaras med en grundsyn utgående frän att strävan 
efter ett rationellt ekonomiskt handlande övcrflyglade strävan att handla efter 
gällande sociala konventioner. Utan detta synsätt blir det enligt min mening 
svårt att förklara vissa företeelser, som att kronan i praktiken tillät utländska 
köpmän att handla pä den svenska landsbygden, eller att kronan bedrev en 
politik gentemot rikets uppstäder som mer eller mindre tvingade dess bor- 
gerskap att försörja sig pä näringar som inte ansågs höra städerna till.

En begränsning som har ansetts nödvändig för undersökningen är uteslu
tandet av hantverket. Även om relationen mellan stad och land inte heller var 
problemfritt då det gällde detta område, och pä många sätt liknade handelns, 
kan det hävdas att handeln var ett problem av större dignitet. Några exakta 
siffror att jämföra de båda företeelserna med varandra finns inte, men handeln 
omsatte av naturliga skäl avsevärt större belopp än vad hantverket gjorde. 
I Iantverket varken krävde det kapital som handeln gjorde eller erbjöd kronan 
samma fiskala potential, vilket kan vara förklaringen till att kronans regle- 
rmgsiver var långt större dä det gällde handeln.1 Någon så stor och förhållan
devis avancerad administrativ apparat som tullväsendet utgjorde förekom hel
ler mte för hantverket.1 2

Kreditorganisationens utveckling var ursprungligen tänkt att få en framskju
ten plats i undersökningen. Den tidigare forskningen mom detta område är 
dock så blygsam och ämnet så stort att det snart visade sig svårt att kombinera 
detta med det övergripande syftet. Kreditorganisationen får bli föremål för en 
utförligare behandling vid ett senare tillfälle och då utan konkurrens från and
ra undersökningsobjekt.

Tidigare forskning och källmaterial
Vi ska här helt översiktligt bilda oss en uppfattning om forskningsläget mom 

och omkring det ämne som här ska undersökas. Utan anspråk på fullständig
het ska blicken vandra frän några av de generella teoribildningarna till de lo
kala empiriska undersökningarna. Därefter ska — lika översiktligt — något sägas

exempel pu konkreta undersökningar där sociala faktorer lyfts fram pa bekostnad av mer klassiskt 
ekonomiska. Per-Arne Karlsson använder med inspiration från Polanyi en analysmodell baserad på 
de sociala attityder och tankar som författaren menar var styrande för kronans politik gentemot jär
nindustrin under 1700-talet. Robert Sandberg utgår i sin undersökning om Stockholm och kronan 
under det tidiga 1600-talet från synen att det grundläggande för det vasatida samhället var grupp
tillhörigheten och att varje samhällsgrupp hade sin bestämda uppgift. Denna syn, menar Sandberg, 
var av större betydelse än det som vi idag betraktar som rationellt ekonomiskt handlande (s. 38- 
39).
1 Heckscher 1935, s. 174 och 177. Här påtalas hantverkets mindre behov av kapital jämfört med 
handeln.
2 Hantverket har dessutom redan har varit föremål för ingående undersökningar. Sådana har gjorts 
av bl a Folke Lindberg (1947), Dag Lindström (1991) och Carl Johan Gadd (1991).



om källmaterialet. Såväl litteratur som källor kommer annars att diskuteras mer 
utförligt på de platser där dessa används i undersökningen.

I detta sammanhang skulle det närmast uppfattas som märkligt om man inte 
inledde med att se närmare pä centralortsteonn. Få teorier har diskuterats sä 
mycket som denna, och dä inte minst bland historiker. Men det känns omoti
verat att än en gång börja dryfta Christallers undersökningar av telefontäthe
ten i södra Tyskland, och det tänker jag heller inte göra.1 Man kan kritisera 
centralortsteonn för att vara ett alltför precist instrument för det källmaterial 
som står en äldrehistoriker till budsd Vad som däremot tillhör centralortsteo- 
rms förtjänster är dess sätt att illustrera och åskådliggöra rollfördelningen och 
växelverkan mellan centralorterna och omlanden. Med dess hjälp kan den 
minsta äggleverans in till staden ges mening och användas för att beskriva sta
dens inflytande pä den omgivande landsbygden och stadens förhållande till 
andra städer (en annan sak är hur rättvisande och intressant detta blir). Vilket 
avstånd man än må ta frän centralortsteonn, är det svårt att låta bli att i någon 
män använda den. Redan när man lite slarvigt använder begreppen 
”centralort” och ”omland” ger man centralortsteonn ett erkännande för dess 
förmåga att förenkla och åskådliggöra komplicerade sammanhang. I den föl
jande undersökningen kommer jag flitigt att använda mig av begrepp som 
egentligen har sitt ursprung i centralortsteonn, däremot kommer mga försök 
till tillämpningar att göras med ccntralortsteonns hjälp.

Centralortsteonn kan, vid försök att mer än till bara andan tillämpa den, 
uppfattas som alltför källhungng och odynamisk. Det har dock gjorts andra 
försök att pa olika sätt förklara samspelet mellan stad och omland. Ett sådant 
är den modell av det urbana Europas framväxt från 1000-talet till modern tid 
som utarbetats av Hohenberg och Fees. De båda författarna tänker sig ett ur
bant nätverk bestående av flera centralortssystem, som hänger samman med 
varandra.1 2 3 I landein är i denna modell en viktig källa till dynamiken i den urba
na utvecklingen:

”City dwellers were part of a large network of cultural, political, and econo
mic connections that stretched from the Atlantic to the Urals and from 
Portugal to the Ottoman territories. Overall, between the fifteenth and the 
eigteenth centuries the links among trading cities, which wc have called the 
Network System, stretched and gained importance relative to territorial ur-

1 bur den som är obekant med centralorts teorin kan I Iarold Carters arbete The study of urban geograp
hy, London 1972, rekommenderas.

2 i larold ( latter, som kan betraktas som en av förgrundsfigurerna da det gäller centraJortsteoretisk 
forskning, ställer sig i en uppsats tveksam till centralortstcorins användbarhet i historisk forskning 
p g a att källmaterialet ofta inte räcker till som underlag. Carter tar i uppsatsen fram en modell - 
utan centralortstcorins hjälp - över hur urban neutralitet växer fram, och konstaterar att ”This in
terpretation ot the evolution of centrality is manifestly descriptive, at the best heuristic. But more 
enlightenment is likely to come from such an approach than from more rigorous attempts to mani
pulate unreliable data” Carter 1988, s. 210.
’ I lohcnherg-l.ees 1985, s. 4- 7.



ban hierarchies. Yet the Central Place System changed, too, as larger towns
increased their dominance over smaller market towns and villages”.1

Utvecklingen gick alltså mot ett allt större omlandcns beroende av städerna. 
Det var städerna som 1 de olika regionerna tjänade som utposter till mer eller 
mindre avlägsna centralorter, och det var städerna som organiserade produk
tionen i omlandcn på ett sätt som passade handeln.1 2

|an de Vries har ställt sig frågan när Europas urbana system blev en integre
rad helhet. Han menar att den traditionella bilden av ett stadssystem mellan 
medeltidens ointegrerade urbana värld och den dynamiska urbaniseringen av 
det europeiska samhället under de senaste 150 åren inte är riktig. Författaren 
menar att graden av urbanisering var mycket ojämnt fördelad över kontinen
ten, och att den urbana integrationen på många sätt var effektiv redan under 
1500-talet. Den europeiska integrationen framstod heller mte sä mycket i form 
av vertikala band mellan städer på olika nivåer 1 en administrativ eller mark- 
nadsmässig hierarki (som centralortsteonn förutsätter, min anm), utan av hori
sontella band mellan funktionellt differentierade städer av olika sorter, i kon- 
kurrensrelationcr.3 När det gäller huvuddragen av förhållandena mellan städer 
och mellan stad och land kan de Vries sägas vara överens med Hohenberg 
och Lces, även om han använder en annan terminologi.

Hohenberg och Lces modell och de Vries resonemang är mycket generalise
rande. Ännu mer så är den teori som Jane |acobs utarbetar i ”Cities and the 
wealth of nations”.4 Här blir läsaren vittne till hur städer, länder och världsde
lar på ett otvunget sätt flätas samman i ett stort teoretiskt byggnadsverk. 
Många av tankarna är kanske väl fantasifulla, och ibland är väl kanhända stä
dernas roll för den ekonomiska utvecklingen överdriven. Men här ryms också 
mänga intressanta idéer och uppslag. Kärnan i den ekonomiska utvecklingen 
utgörs enligt Jacobs av ”import-replacing cities”, alltså städer som importerar 
en mängd olika varor som sedan förädlas för export. ]ag skulle i brist på en 
exakt svensk motsvarande term vilja översätta den med ”varuväxlande städer”. 
En viktig egenskap hos en sådan stad är att varuutbudet är stort och snabbt 
föränderligt. Varuväxlande städer utvecklar speciella näromräden, ”city regi
ons”, (stadsnära regioner) där alla sorters ekonomiska aktiviteter finns repre
senterade. Dessa regioner som tar vid utanför städernas förorter är vitala till 
skillnad frän de ekonomier som de varuväxlande städerna formar på längre 
avstånd frän sig. Dessa kallar |acobs ”supply regions” (försörjnmgsregioner). 
Sådana behöver inte alltid vara fattiga, men utvecklingen bär dem alltid dithän. 
Dessa regioner exporterar alltid bara ett fätal varor och är därför mycket käns-

1 i lohenberg-Lees 1985, s. 160.
2 I lohenberg-Lees 1985, s. 168.
3 de Vries 1984, s. 260—264.

4 Jacobs 1984.



liga för konjunktursvängningar. En försörjningsregion som vill utvecklas eko
nomiskt mäste bygga upp en egen varuväxlande stad, menar Jacobs.1

De varuväxlande städer som tvangar in försörjningsrcgionerna i ekonomisk 
obalans kan sedan inte återställa balansen igen. Till detta krävs att regionerna 
utvecklar egna varuväxlande städer. Moderna exempel på sådana städer med 
försörjningsregioner som tidigare vant i obalans är Hongkong, Singapore och 

Söul, menar |acobs.
)acobs modell av hur städer och omland fungerar är mer komplicerad än vad 

som framgår här. Men jag tror nog att man sammanfattande kan påstå att hon 
lägger hela dynamiken i den ekonomiska utvecklingen i städerna. Omlanden 
med de olika beteckningar som hon sätter på dem fungerar bara som bihang. 
Med detta intar Jacobs en ståndpunkt som är diametralt motsatt t ex ITecks- 
chers, som mer såg de svenska städerna som bihang till den agrara ekonomin. 
En förklaring till detta är säkerligen att de båda forskarna har haft stadssystem 
av helt olika utvecklingsgrad för ögonen.

Man slås av det släktskap som de olika exemplen uppvisar med svenska för
hållanden, och då särskilt under 1600-talet och förhållandet mellan varuväx
lande städer och försörjningsregionerna — några stadsnära regioner hade ännu 
mte utvecklats. Stockholms roll i förhållande till sitt stora underlydande om
land med dess mänga städer kan gott betraktas med hjälp av Jacobs modell. 
Men frågan är vad som vinns med detta. Man kanske kan vända pä frågan och 
undra vilka stadsregioner som mte låter sig beskrivas med hjälp av Jacobs mo
dell? En allt för generell modell eller teori har en tendens att sålla bort sådant 
som är specifikt — men därför mte nödvändigtvis ointressant — för ett under
sökningsobjekt.

En nivå närmare empirin har forskarna studerat enskilda städers och regio
ners olika förutsättningar för den ömsesidiga försörjningen. Lars Linge har 
studerat dragkampen om böndernas produkter mellan städerna i Sverige och 
Danmark-Norge som den yttrade sig i den förda politiken. Linge intresserar 
sig i första hand för den gränshandel som utspelade sig 1 gränsområdet längs 
Göta älv, och i viss utsträckning den som försiggick i Småland. Däremot har 
den sjöväga gränshandeln undan tagits, liksom hela den stora frågan om gräns
handeln över Finska viken.1 2

Det är lätt att föreställa sig vilka krav som kraftigt växande städer ställde pä 
det agrara samhället under en tid då jordarnas avkastning var låg, och när 
dödligheten i städerna var sä omfattande att en ständig inflyttning var en för
utsättning för fortbeståndet. Det är åtskilliga forskare som har intresserat sig 
för växelspelet mellan städerna och omlanden under äldre tid, och den stad 
som nog har ådragit sig mest uppmärksamhet är London.

1 Jacobs 1984, s. 45—63, där de komponenter i modellen som redogjorts för här återfinns.
2 Linge 1969. Gränshandeln over Finska viken beskrivs istället av i första hand Kerkkonen 1959. 
Det är tveksamt om det ens efter de svenska erövringarna i Baltikum är riktigt att tala om någon
ting annat än gränshandel ft ex regionalhandel) över Finska viken, därtill var ekonomierna söder 
och norr om Finska viken allt för olika. Se Sandström 1990, s. 268 för en diskussion kring detta.

2 36-0321



Ingomar Bog beskriver hur Londons stora omland påverkades under 1500- 
talets andra hälft av stadens tillväxt.1 Ödemarker och skogar bröts upp och be
fintliga jordar utnyttjades effektivare. Ändå ökade inte exporten - London sög 
upp allt. En mängd nya industrier tillkom i södra England under 1600-talet 
och Bog menar att dessa mtc vore tänkbara utan London, vars kapital ström
made in i dessa industrier. Under 1600-talets andra hälft fanns det inga grev
skap som inte producerade minst en tredjedel mer än 100 är tidigare. Ingomar 
Bog betonar starkt växelverkan mellan Londons expansion och den nationella 
ekonomins utveckling.

E.A. Wngley presenterar en mer utvecklad modell av denna växelverkan. 
1 lan menar i en uppmärksammad uppsats att Londons tillväxt utgjorde själva 
motorn för den kommande industriella revolutionen i England genom att sti
mulera utvecklingen i resten av landet. Författaren pekar ut en rad ekonomis
ka, sociala och demografiska förändringar som Londons tillväxt skänkte na
tionen: skapandet av en nationell marknad och en massmarknad, ökad pro
duktivitet mom jordbruket, bättre kommunikationer, rationellt i stället för tra
ditionellt handlande människor osv. Även den höga mortaliteten i London 
var något som hade sina positiva sidor dä den höll tillbaka en hotande malt
huseffekt pä ekonomin och befolkningen.1 2

Inte heller i Sverige saknas det mer generellt hållna undersökningar kring 
städernas ekonomiska relationer till den omkringliggande landsbygden. Här 
har det ofta vant de nygrundade städerna som fått tjäna som utgångspunkt. 
De många nygrundningarna under perioden kan påstås vara en av de viktigare 
företeelserna mom rikets stadsväsende under perioden. Många gånger var det 
fråga om stora ingrepp när en stad planterades i en tidigare stadslös landsända. 
Den handel som allmogen i området tidigare omhändertagit på egen hand 
förväntade kronan att den nya staden skulle sköta. Om bönderna ville bedriva 
handel fick de flytta in i städerna. De nygrundade städerna utgör många gång
er det bästa studiematerialet dä det gäller att studera spänningarna mellan stad 
och land.

Den moderna debatten i detta ämne startade kring 1920-talets första år, då 
Nils Herlitz och Eli F Heckscher i två uppsatser presenterade sina uppfatt
ningar i frågan.3

I leckschcr menar att kronan övertog det stadsekonomiska betraktelsesättet 
från kontinenten trots att det glesbefolkade Sverige saknade de nödvändiga 
förutsättningarna för detta. I lan menar vidare att det var i kampen mot lands
köp och lanthantverk som 1500- och 1600-talens städer med få undantag till
kom.

Främsta anledningen till stadsgrundningarnas misslyckande berodde på att 
”den närmgsorganisation som de nya städerna voro avsedda att skapa, icke

1 Bog 1966.
2 Wngley 1978, särskilt s. 65-70. Om mortaliteten, s. 66.
3 Herlitz 1921; Heckscher 1923.



kunde tränga igenom”. Det landsbygdsbaserade näringslivet var för starkt: 
landsköpet och lanthantverket utrotades mte.

Herlitz uppsats frän 1921 har alls inte satt samma synliga spår i debatten som 
Heckscher gjort med sina bidrag, trots att flera moderna forskare har stannat 
för förklaringar som påminner om de av Herlitz föreslagna. Herlitz menar lik
som Heckschcr att städernas resurser ofta var små - och mycket mindre än 
vad statsmakten krävde eller hoppades att de skulle vara. Men ändå var stä
derna ekonomiskt viktiga för etablerandet av stormaktsväldet. Även sedan 
detta fallit ihop återstod i alla fall viktiga delar av det samhälle som med stä
dernas hjälp vuxit fram: förvaltning, undervisning, kommunikationer och 
greppet om de bestående geografiska erövringarna.

Så tycks också - i Herlitz efterföljd - Lars-Arne Norborg mena att stadspo- 
litiken under den äldre vasatiden var att betrakta som ett försök att rationalise
ra och effektivisera skatteuppbörd, försvar och näringsliv. Den av kronan för
da stadspolitiken var ”ett organiskt led i furstemaktens expansion”. Utveck
lingen följde samma mönster som i Tyskland: städernas oberoende skulle 
brytas och de skulle sedan ställas i statens tjänst.1 När det gäller det uppnådda 
resultatet landar dock Norborg mte långt ifrån Heckscher: Sverige var för litet 
för vasakungarnas ”något överambitiösa stadspolitik”. Författaren avslutar 
uppsatsen med konstaterandet att stadspolitiken trots allt blev ett misslyckan
de.

De senaste årtiondenas stadshistonska forskning kan på många sätt ses som 
en reaktion mot Heckschers syn på de under tidigmodern tid grundade städer
na i riket, men med alternativa slutsatser som i mycket alltså återfinns redan 
hos Herlitz. Men om Heckscher kan sägas ha underskattat de nygrundade stä
dernas betydelse, kan man ställa frågan om inte den moderna forskningen 
tenderar att överskatta dessa och andra småstäders betydelse. Sven-Plrik 
Åström kritiserar Heckschers syn på de anlagda städerna efter Bottenhavets 
kuster och betonar dessas betydelse för kontrollfunktionen. Författaren menar 
att dessa städer bör betraktas som ”kolonialstäder avsedda att stöda ett han
delssystem med Stockholm som centrum”. Han menar vidare att myndighe
terna lyckades att få handelsomsättningen och krediten under kontroll genom 
att koncentrera handeln till ett fåtal platser.1 2 3 Också Birgitta Ericsson betonar 
de anlagda städernas funktion som kronans verktyg för kontroll över de mer 
petifera delarna av landet.’ Sven Lilja har genom ett antal nedslag under peri
oden 1570-1770 undersökt folkmängden i samtliga svenska städer (inklusive 
1'inland och de danska städer som kom under svensk överhöghet vid 1600- 
talets mitt). Med dessa uppgifter som underlag förs diskussioner och dras slut
satser om den svenska urbaniseringens kronologi, geografiska differentiering

1 Norborg 1963b, s. 367-368.

2 Åström 1978, s. 83
3 Ericsson 1977, s. 129.



etc.1 Detta imponerande forskningsarbete utgår redan i sm uppläggning frän 
att städerna kvalitativt och påtagligt skiljer ut sig från landsbygden. Med 
Aströms och Liljas teoretiska angreppssätt, med centralortssystem och 
rang/storlek-fördelningar, befinner man sig mycket långt frän Heckscher i sy
nen på den svenska staden och det svenska stadsväsendet.

1987 utkom en modern översikt över de finska städernas utveckling. Som 
översikt har detta verk stora förtjänster, men mot arbetet kan samma kritik 
riktas som annars brukar framföras av finländska historiker mot svensk forsk
ning, nämligen att det är problematiskt att undersöka endast ena nkshalvan 
isolerat. Därtill behandlas vasatiden väl kortfattat.1 2 3

Ännu ett trappsteg ned mot empirin återfinns de många stadsmonografiema. 
Det finns ingen anledning att här närmare gä in pä dessa, men det ska ändå 
understrykas att undersökningen hade vant betydligt mer besvärlig att genom
föra utan dem. Den breda forskning av såväl medeltida som under tidigmo
dem tid grundade städer som Heckscher efterlyste på 1920- och 30-talen kan 
ett drygt halvsekel senare i stora stycken anses genomförd. Numera finns 
stadsmonografier från de allra flesta äldre svenska och finska städer och flera 
av dem diskuterar också ingående frågor av det slag som denna undersökning 
tar upp. Bland de städer som har monografier av detta slag kan Göteborg, 
Linköping, Norrköping, Vasa, Åbo och Stockholm nämnas.3

Flera forskningsinsatser på områden som inte direkt anknyter till de aktuella 
frågeställningarna har varit av stor betydelse som inspirationskällor för upp
läggningen av detta arbete. Hit hör Eva Österbergs undersökningar av makt
relationerna mellan krona och allmoge, där Österberg har betonat förhand- 
lmgsmekanismerna och dialogen snarare än den mer traditionella synen på en 
allsmäktigt maktutövande krona. Hit hör också den i Uppsala bedrivna forsk
ningen under Sven A. Nilssons ledning om militärstatens framväxt med dess 
omfattande mobilisering av rikets mänskliga och materiella resurser.

Hur ser dä det användbara källmaterialet ut för denna undersökning? För 
städerna finns tullängder och tullräkenskaper av skiftande omfattning och 
kvalitet, förutom juridiskt material i form av tänkeböcker, besvär och svar på 
besvär. För landsbygden däremot är det viktigaste källmaterialet domböcker 
och saköreslängder (d v s bötesregister). Ett stort antal rättsfall har genom- 
gåtts för olika ändamål. Det rättsliga materialet från landsbygden har inte bara 
undersökts för vad det har att säga om olika företeelser, utan också för vad det 
inte har att säga. Det sistnämnda tillvägagångssättet brukar inte betraktas som

1 Lilja 1993 1, 1993 II och 1994. I Lilja 1993 1, kapitlet Stads funktioner och stadstillväxt diskuterar 
författaren forskarnas starkt skiftande syn på den tidigmoderna staden men menar att det är ett 
faktum att även de små städerna fullgjorde sina funktioner inom de givna ramarna.
2 Stadsväsendets historia i hinland 1987.
3 Almquist 1929; Lindberg 1975, Helmfrid 1963; Luukko 1972; Ranta 1977. För Stockholm finns 
de arbeten som projektet Stockholm blir huvudstad hittills avkastat; Ericson 1988, Sandström 
1990, Sandberg 1991 och Jansson 1991.



helt problemfritt bland historiker, men jag hoppas och tror att jag har använt 
mig av metoden med urskiljning.

Aldre historiskt källmaterial har en tendens att tappa bort den lilla männi
skan; kvinnor, barn, sociala och ekonomiska marginalgrupper; ofta är det som 
om dessa aldrig existerat. I triangeldramat mellan krona, stad och lantman är 
det relativt lätt att följa de tvä förstas göranden och låtanden, medan bonden 
och fiskaren oftast visar sig när han släpas inför tinget, rädstugurätten eller ska 
betala sm skatt. Bilden av bonden, fiskaren och bergsmannen blir ofta skev, 
men valet står mänga gänger mellan en sådan bild eller ingen alls. Högt upp pä 
önskelistan över källmaterial till denna undersökning stär räkenskaper eller an
nat material frän den handel som bedrevs av bondeseglare och landsköpmän. 
Men sädant material letar man förgäves efter i ett land där bevarade räkenska
per frän städernas köpmän före 1600-talets mitt kan räknas på den ena handens 
fingrar. Men medan dessa köpmän med sin köpenskap visar sig både direkt 
och indirekt i ett flertal andra källgruppcr, tiger källorna ofta om de handel- 
saktiva pä landsbygden eftersom deras verksamheter ofta stred mot lagen. Det 
är mte utan viss avund man ser på de bevarade senmedeltida och tidigmoder
na räkenskaperna frän södra Jylland som Bjørn Poulsen har bearbetat. Här 
finns ett antal räkenskaper och dagböcker frän landsköpmän, bönder och 
bondgårdar bevarade. Poulsen har utifrån dessa räkenskaper studerat pen
ningekonomins successiva utbredning bland allmogen.1 Samme författare har 
också arbetat med frågeställningar som är mycket närliggande dem som är 
aktuella i denna undersökning, d v s ekonomiska relationer mellan stad och 
land, även om Poulsens fokus ofta ligger på senmedeltiden.1 2 Nu ska man nog 
vara försiktig med att överföra förhållandena i södra Jylland till vilken del av 
det svenska riket det än vara må; den sönderjyska allmogeekonomin var san
nolikt mer utvecklad än den svenska, bl a konstaterar Poulsen att stora områ
den var integrerade med den nordtyska och nederländska urbana ekonomin 
redan från det tidiga 1300-talet.3 Vad som däremot Poulsen visar och som 
borde vara overførbart till svenska förhållanden är den ekonomiska potential 
som agrarsamhället hade inom sig — om dess medlemmar gavs eller tog sig till
räckligt handlingsutrymme.

Sammanfattningsvis kan sägas att även om litteratursituationen pä många 
sätt är gynnsam, sä har stora källgenomgängar i flera fall ändå visat sig vara 
nödvändiga.

1 Poulsen 1990.

2 Sc t ex Poulsen 1988 och 1994.

3 Poulsen 1990, s. 24. Enligt muntlig uppgift från Poulsen ar inte de sönderjyska förhållandena 
överförbara till andra delar av Danmark heller, vare sig det gäller källsituationen eller ekonomisk 
utveckling.





2. Den nya marknaden och varuförsörjningen

Mot den beskattningsbara marknaden
Fernand Braudel urskiljer tvä marknadsekonomiska nivåer i det förindustri

ella Europa: ”ett lägre plan av torgmarknader, butiker och gårdfarihandiare, ett 
högre plan av mässor och börser”.1 Under den lägre nivån fanns ett slags dif
fust gränsland mellan den självtillräckliga ekonomin och marknaden: ”Den 
som bara kommer in till torget för att sälja småvaror, några ägg eller en höna, 
för att skaffa sig de pengar som behövs till skatten eller för köpet av en 
plogbill, berör endast marknadens yttergräns. Han är ännu kvar mom egen- 
konsumtionens enorma värld”.1 2

Betraktar man senmedeltidens eller det tidigmoderna Sveriges ekonomi 
måste man snart konstatera att denna till största delen befann sig inom det 
som Braudel betecknar som marknadens yttergräns. Inom denna gränszon 
styrdes produktion och transaktioner av varor och tjänster av ad hoc-liknande 
principer — man tillverkade vad man kunde där man kunde och köpte och sål
de vad man kunde oavsett plats, tid och de inblandades juridiska eller sociala 
status.

Den tidiga vasatida ekonomin var småskalig och utspridd och följaktligen 
svårkontrollerad och svär att beskatta. Var och när affärer gjordes upp be
stämdes av var det samlades folk. På tingsplatser, kyrkbackar och kyrkogårdar, 
i naturhamnar, vid bergsbruk och gruvor, vid vägskäl, i båtar ute på sjön eller 
vid bryggor, överallt gjordes affärer upp. Grannar bytte varor med varandra, 
andra hade färdats längre sträckor med knyten på ryggarna eller med varorna 
klövjade på hästar. En del handlade för det egna behovet, andra handlade med 
större eller mindre vinst för ögonen.

Om minimikravet på definitionen av en marknad sätts lite lägre än vad 
Braudel gör så kan det påstås att det förindustriella Sverige på ett sätt var mer 
marknadsinriktat än värt moderna samhälle. Människan under medeltiden och 
tidigmodern tid köpte och sälde vad hon kom över. Knektarna kunde få sin 
betalning i kläde, båtsmännen i spannmål, borgmästarna och rådmännen i vin, 
fogden och prästen i smör eller fisk. Om de mottagna varorna var vad som 
fattades i hushållen sä behövde de heller inte ”förvandlas” - som belysande 
nog var en vanlig term i dessa sammanhang. Men oftast var försäljning nöd
vändig för såväl stnä som stora ekonomier, från den husarma änkans till 
adelsmannens. Även kronan var beroende av att kunna förvandla eller sälja si
na uppbördsposter dä dessa inflöt in natura.

1 Braudel 1988, s. 23. Boken är en slags kommentar till och presentation av samme författares väl- 
diga arbete Civilisationer och kapitalism 1400—1800.
2 Braudel 1988, s. 19.



Utvecklingen under vasatiden kan sägas ha vant att tukta denna yviga mark
nad till en form som var kontrollerbar och beskattningsbar. Modeller för hur 
detta skulle genomföras fanns nere pä kontinenten där de framväxande cent
ralmakterna under senmedeltid ställde allt större krav pä ökade skatteuttag frän 
befolkningen, inte minst pga den allt dyrare vapentekniken.1 Men de svenska 
regeringarna behövde mte söka sig till historieböckerna för att lära sig att be
skatta marknaden. Under 1500- och 1600-talen lägger de allt starkare staterna i 
Europa in en ny växel i den fiskala politiken. En del stater, som Nederländer
na, lyckas kombinera ökade uttag frän undersåtarna med ekonomisk tillväxt, 
andra lyckades - för att uttrycka sig milt då det gällde Spanien - sämre med 
detta.- Men överallt växte skattetrycket genom punktskatter, personskatter, 
tvångslån, acciser, tullar och andra avgifter. Perry Anderson menar utifrån ett 
marxistiskt perspektiv att Sverige ”praktiskt taget utan övergång gick från en 
‘tidigmedeltida’ feodalstat till en av den ‘tidigare nya tidens’ typ”, och att detta 
saknar egentlig motsvarighet i Västeuropa.1 2 3

I den smäskaliga, oreglerade och ofta landsbygdsbaserade ekonomi som va- 
saregenngarna ärvde från medeltiden skulle städerna förmås axla samma upp
gifter mom kommersen som de medeltida städerna sedan sekler hade gjort i 
Frankrike, England och Tyskland. Virrvarret av alla små varuströmmar över 
landet skulle kanaliseras till ett fåtal kontrollerbara platser. Härigenom skulle 
den dubbla fördelen vinnas att transaktionerna gjordes beskattningsbara sam
tidigt som kronans eget behov av varor lättare kunde tillfredställas. Städernas 
roll i samhällsekonomin tillfredställde samtidigt den tidigmoderna maktmän
niskans geometriska syn på tillvaron, där ordning skulle råda på alla områden.

Sverige var som de flesta andra länder i Europa ett fattigt land. Påståendet 
kan tyckas schablonmässigt, men är mte desto mindre viktigt för förståelsen 
av försörjningsproblematiken under vasatiden. Att såväl penningbrist som va
rubrist rådde var mget onormalt tillstånd. Detta bnsttillständ bör läggas till den 
oregerliga handel som pågick snart sagt överallt i landet för att städernas vill
kor bättre ska förstås.

Ett tänkt besök i någon sjöstad i riket under 1500- eller 1600-talen kan få il
lustrera hur denna fattigdom många gånger kunde se ut: borgarna väntade där 
otåligt pä bryggan på att handelsskeppet från Amsterdam eller Lübeck skulle 
lägga till och fylla pä förråden i staden. Efterfrågan bland köpmännen var 
större än utbudet från det inkommande skeppet: de handlande borgare som 
hade möjlighet försökte komma pä tu man hand med de besökande köpmän
nen, vilket dock var olagligt och stred mot god handelssed (det kallades att 
”slä varorna under sig” eller att göra förköp). Samtidigt som efterfrågan över
steg utbudet, var de förväntansfulla köpmännen pä stadsbron i behov av yt-

1 North & Ihomas 1982, s. 94—95. Den senaste översikten över skatteutvccklingen i de europeiska 
staterna finns i Bouncy 1995.

2 North & Thomas 1982, Part three, 1500-1700; Miskimin 1977, s. 162-163.

3 Anderson 1980, s. 184. ”Tidigare nya tidens” hade idag nog översatts till ”tidigmodern”.



terligarc en sak, nämligen krediter - man konkurrerade alltså om varor som 
man inte kunde betala förrän man själv sålt dem vidare.

De pengar som borgerskapet saknade i kontakterna med de utländska köp
männen saknades också ofta i kontakterna med landsbygdens allmoge, vilket i 
dessa sammanhang var synonymt med bergsmän, ”lantmän och skärjebönder” 
(jordbrukare och fiskare). Borgerskapet var inte mindre ivrigt när det gällde att 
fylla sina förråd frän dessa - men penningbristen var naturligtvis densamma.

Denna vilda bristekonomi, som städerna hade att anpassa sig till eller att 
slass emot, omgärdades av tvä normativa ramverk: sedvänjan och kronans 
reglering av handeln.

Kronans regelverk byggde i stor utsträckning på gammal sedvänja, men un
der medeltiden växte kronans myndighet ut till att också innefatta rätten att 
sätta sig över denna institution, till att stifta lagar. Under den tid som behand
las här är de områden ytterst lätträknade där kronan backar från sina intentio
ner i handelspolitiken med hänvisning till sedvänjan. En annan sak var att man 
ofta motiverade sina ingripanden på marknaden med denna sedvänja; att det 
nu skulle tillgås pä det ena eller det andra sättet efter ”gammalt plägesätt” eller 
efter vad som var ”av gammalt och fornt”. Sedvänjan kunde också accepteras 
av kronan om detta befanns praktiskt, men från den nya tidens ingång kände 
sig regenterna betydligt mindre besvärade av denna än vad deras kollegor hade 
gjort några hundra år tidigare.

Själva grunden för handelsutbytet, reglerna för hur bonden skulle uppträda 
gentemot borgaren och hur borgaren skulle uppträda mot den udändske 
köpmannen, reglerades i den medeltida stadslagen (varom mera snart). Utöver 
detta ”hur” affärerna skulle göras upp växte ett långt mer komplicerat ”var” de 
skulle göras upp fram. Dessa regler kom att drivas mycket långt under vasati
den. Det regelverk som omgav handel och vamförsörjning har kommit att 
kallas ”stapelstadssvstemef ’ därför att dess tyngdpunkt låg på de utrikeshand- 
lande stapelstäderna, under vilka resten av landets städer och landsbygd in
ordnades.

Stapelstadssystemet kan beskrivas som en hierarki med den producerande 
allmogen i botten och de handlande stapelstäderna (eller de udändska metro
polerna om man anlägger ett internationellt perspektiv) i toppen. Varorna 
skulle i detta system vandra i bada riktningarna, uppåt och nedåt, en nivå i ta
get (även om undantag från detta fanns inbyggt i systemet, se s. 27). Mellan 
varje nivå skulle de olika aktörerna — köpare och säljare - ta ut handelsvinst 
och fraktvinst. I skiktningarna mellan dessa nivåer skulle själva varuutbytet 
ske. Rent fysiskt var dessa skikt frän början avsedda att ligga i städerna eller pä 
bestämda marknadsplatser. Den gemensamma nämnaren för alla de platser 
där varuutbyten var tillåtna var dock att de skulle kontrolleras av kronan.

Det ur kronans synpunkt ideala handelsutbytet skulle med ett konkret exem
pel ha sett ut pä följande sätt:

Bonden slängde upp sitt överskott av råg pä hästryggen och begav sig till 
Kalmar. Framme vid stadens tullport fick han betala tull för de varor som han



förde med sig. Inne i staden sålde han sitt gods på torget till den Kalmarbor- 
gare som bjöd honom de bästa villkoren. Borgaren sålde sedan rågen vidare 
med vinst till köpmannen från Amsterdam. Denne hade legat i hamnen i en 
dryg månad och var nu orolig för att han inte skulle hinna fylla lastrummet i 
tid innan liggetidens maximala sex veckor hade passerat. Därför gav han Kal- 
marborgaren ett gott pris och de vägde ut rågen på stadens våg, varefter han 
betalade vägarpenning till staden. Snart var det dags för den nederländske 
köpmannen att lätta ankar för att sälja sina varor i Amsterdam med någon li
ten vinst, men först sedan han tillsammans med tullskrivaren gått igenom vad 
som köpts upp i staden, och för detta erlagt tull på tullkammaren.

Så var det alltså tänkt att det skulle se ut. Varorna skulle slussas mellan de 
olika nivåerna i han delshierarkin, och kronan skulle agera sluss vakt, ibland 
med hjälp av städernas personal. Principen för varor åt andra hållet, dvs im
portvaror, var likartad. Detta var den bild av handeln som de svenska regen- 
terna drömde om. Här fanns varken vildvuxna marknader eller handel vid si
dan av torgen, inte heller penningbrist — och långt mindre någon tygellös han
del på landsbygden.

Exempel:
Övre produktions/ 
avnämamivå Amsterdam, London

Stora sjötullen

riktning
Stockholm, GöteborgÖvre

meJlanhandsnivåFiskal«
Ulla tullen, nord andstull en 
och andra sm åtullarmembran

Uleåborg, BoråsUndre
mellanhandsnivå

Småt ull ar och marknadsavgifter, 
t ex bodhyror, hamnavgifter 
och andra lokala avgifter

Import-
riktnii

Kajana, HillaredUndre produktions/ 
avnämamivå

Figur 1 : Schematisk beskrivning av stapelstadssystemets ideala varuförmedlandefunktio
ner.



Systemet var vertikalt till sin konstruktion. Med detta menar jag att af
färsuppgörelser helst inte skulle ske inom nivåerna: bonden skulle helst mtc 
handla med bonden utan med borgaren som mellanhand. Ville han handla 
med andra bönder skulle detta ske på lagliga marknader och bara med egna 
produkter. Borgarens mellanhand skulle också finnas om de udändska köp
mannen fick för sig att byta varor med varandra. Handel mom nivåerna, mel
lan städerna i riket, fick förekomma mot att tull erlades, men den stora hu
vudströmmen av varor skulle gå uppåt och nedåt i systemet.

Systemet kan verka elegant och logiskt till sm konstruktion. Ett minimikrav 
för att det ska fungera är emellertid att aktörerna på varje nivå nöjer sig med 
den position som blivit dem tilldelade, så att de mte hoppar över någon eller 
några nivåer i syfte att också från dessa tillägna sig de handelsvinster och 
fraktvinster som borde tillhöra andra. 1 praktiken var det mte ofta det gick så 
mönstergillt tillväga som när bondens spannmål i exemplet hittade vägen till 
Amsterdam.

Exemplet i texten ovan rymmer avsiktligt en inkonsekvens i systemet. Bon
den kommer ju till stapelstaden Kalmar, mte till någon uppstad som ju hade va
rit fallet om aktörerna pä marknaden i tidigmodern tid hade passat in fullt ut i 
Figur 1. Många av rikets bönder ägde — till uppstädernas ilska — rätten att 
handla direkt med stapelstädernas borgare. I flera fall var det tillåtet eller rent 
av påbjudet att den allmoge som befann sig mom en stapelstads handelsområ
de skulle besöka denna som om den vore en uppstad. Bönderna på Mälaröar
na behövde således inte fara till någon av uppstäderna Uppsala eller Enköping 
med sina varor, utan kunde bege sig direkt till Stockholm.

I andra fall tilläts stapelstäderna agera som uppstäder pä marknaden därför 
att man hade lyckats utverka den rätten av kronan. Detta gällde t ex Stock
holms roll i de ost- och mellansvenska bergslagen liksom Göteborgs i Värm
lands bergslag. I båda fallen gällde att de båda städernas borgerskap under 
1600-talet kom att spela en långt större ekonomisk roll för sina respektive 
bergslag än vad som ursprungligen var tänkt.1

Denna inre handel var av stor betydelse för stapelstäderna. Detta avslöjades 
med särskild tydlighet i reaktionerna mot 1614 års handelsordinantia. Denna 
ordning stod för en stadspolitisk ortodoxi bl a genom att stapelstäderna av
skars frän rätten att besöka uppstädernas marknader, d v s de marknader som 
var avsedda som mötesplatser för uppstädernas borgare och allmogen. Eller 
uttryckt pä annat sätt, de förbjöds att spela uppstädernas roll. Att döma av 
protesternas intensitet och ihärdighet var detta något som Stockholmsborgar- 
na säg som ett mycket hårt slag mot huvudstadens handelsekonomi. Protes
terna upphörde först efter det att denna handel åter tilläts i 1617 års han- 
delsordinantia.1 2

Var dä verkligen den mrc handeln lika viktig eller rent av viktigare för rikets 
stapelstäder än utrikeshandeln? En stapelstads omsatta varuvolym, dvs alla

1 Om Stockholm: Conn 1978, s. 353; Om Göteborg: Almqutst 1929, s. 261.
2 Sandström 1990, s. 49-50.



varor som köptes, saldes och konsumerades, bestod av inrikes och utrikes 
upphandlat och försålt gods. I de flesta fall skeppades det inrikes upphandlade- 
godset vidare utan förädling i staden eller dess närhet. Utrikeshandeln var i 
dessa fall med nödvändighet mindre än innkeshandeln eftersom varor som 
exporterades först skulle köpas upp inom landet. De inrikes uppköpta varorna 
skulle räcka till konsumtion i staden, inrikes vidareförsäljning och utrikes ex
port. Betraktat på detta vis blir städernas iver att försvara och flytta fram de 
positioner man hade inom innkeshandeln mer begripliga. Det var innkeshan- 
deln som var den del av ekonomin som fungerade som generator för såväl 
konsumtion som utrikeshandel: borgarna vågade inte lita pä att bönderna 
skulle komma till dem med sina varor; säkrast var att själv hämta dem, och 
detta oavsett om man var borgare i en stapelstad eller uppstad.1 Undantag från 
det här resonemanget förekom. Mot slutet av perioden började manufakturer, 
som förädlade inhemska produkter, att växa fram i en del stapelstäder, som t 
ex Stockholm och Norrköping. Nu började nägra städer få karaktär av de va- 
ruväxlande centra som Jane jacobs använder i sin modell.1 2 I och med detta 
minskade naturligtvis betydelsen av de inrikes gjorda uppköpen för den totala 
varuomsättningen, men den lär därför inte ha blivit liten.

Även om de båda sorternas handel intimt hängde samman, betydde för de 
flesta svenska stapelstäder alltså uppstads funktionen sannolikt mer än stapel- 
stads funktionen, d v s de var mer beroende av inrikeshandeln än av utrikes
handeln. För de mindre staplarna bör innkeshandeln ha varit av större bety
delse än för de mer betydande stapelstäderna.

Ett nytt system med gamla rötter
Tillkomsten av den lagstiftning som reglerade varuförsörjningen hänger in

timt samman med den allmänna stadspolitiken; den utgjorde i själva verket en 
av stadspolitikens viktigaste byggstenar. I det följande kommer vi inte bara att 
följa framväxten av handelssystemet så som det såg ut mot 1600-talets mitt, 
utan också undersöka några av de blindspår som kronan gav sig ut på. Dessa 
ledde inte till något bestående, men är ändå viktiga för förståelsen av den för
da politiken och hur även denna förändrades över tid. De ofullgångna försö

1 Att empiriskt, väga utrikeshandeln och inrikeshandeln mot varandra i det avseende som här dis
kuteras ställer sig synnerligen svårt. I min avhandling fastställde jag relationen mellan konsumtion 
och utrikes export i Stockholm kring 1640 till 1:3 (Sandström 1990, s. 292), vilket uttryckt på ett 
annat sätt betyder att av den inrikes tillförsel som Stockholm var föremål för gick 25% till kon
sumtion och 75% till utrikes export. Den varuvolym som skeppades utrikes skulle alltså motsvara 
75% av den varuvolym som handlades upp inne i landet. Eftersom vi inte känner till den generella 
vinstnivån på de båda delarna av handelsekonomin kan vi inte med värdemått uttrycka hur mycket 
mer betydelsefull inrikeshandeln var jämfört med utrikeshandeln. Jag menar dock att man med 
kvalitativa resonemang av den typ som här framförts bättre kan förstå inrikeshandelns stora bety
delse, och att man därigenom också bättre förstår den vikt som samtidens borgerskap tilldelade 
den.
2 Jacobs 1984, s. 45—63, se också s. 16 i inledningen till detta kapitel.



ken från kronans sida är viktiga för ett av undersökningens syften; att frilägga 
växelspelet mellan kronan och marknadsaktörerna.

I Magnus Knkssons landslag frän 1300-talets mitt regleras i nio flockar de 
problem som kunde förväntas uppstå vid handelsuppgörelser. Köpmälabalken 
antyder att den verksamhet som lagstiftaren var ute efter att reglera fortfaran
de var relativt okomplicerad. Man fär t ex veta hur det skulle tillgås vid köp av 
kreatur och kläder, med ldnadc eller hyrda kreatur och vad man skulle se upp 
med när man köpte vax, flott och humle.1 Nägra paragrafer som antyder att 
relationerna mellan bönder och borgare hade blivit särskilt komplicerade finns 
inte. Den andra flocken omtalar hur köp av guld och silver lagligen skulle gä 
till, men man kan inte utan vidare fastslå att de guldsmeder som omnämns 
hade sin hemvist i rikets fåtaliga städer.’

I den första rikslagstiftningens efterföljare, Kristofers landslag frän 1440- 
talet, tas den blivande följetongen landsköpet upp. Men jämfört med vad som 
komma skulle i ämnet har författarna till den reviderade landslagen en mild 
attityd till allmogens handel utanför städerna: det är de som ideligen far från by 
till by som man vill åt. Den bestämmelse som så många landsköpmän skulle 
komma att gömma sig bakom, att man med den egna produktionen, ”aveln”, 
hade rätt att byta till sig varor för det egna behovet, gavs en generös tolkning.1 2 3 
Det allmänna intrycket är att man nu i Kristofers landslag, med den ökade 
betydelse som städerna uppnätt, hade fått anledning att se över relationerna 
mellan städernas borgare och landsbygdens allmoge, men att man gjort det 
med stor hänsyn till lantmannen.

Landslagen var dock inte städernas och rådstugornas lag utan landsbygdens 
och tingens. Städerna fick sm rikstäckande lagstiftning ungefär samtidigt med 
landsbygden, kring 1300-talets mitt. Stadslagen kom att gälla till 1736, dä den 
ersattes av den för stad och land gemensamma Sveriges rikes lag, som antagits 
av ständerna tvä är tidigare.4 Flera av landslagens flockar återfinns ocksä i 
stadslagen. Det faktum att man har funnit det nödvändigt att i stadslagen ha 
en jordabalk som bestämde hur jord skulle byta ägare eller ärvas, visar vilka 
smä atoller de smä städerna var i agrarsamhället.

Stadslagens köpmälabalk är naturligtvis betydligt mer omfattande än landsla
gens. Affärslivet regleras här tämligen detaljerat. Förhållandet till landsbygdens 
befolkning bestäms ocksä. Man får t ex veta att bönderna hade rätt att sälja 
råg frän sina skepp (flock XVI), köttmånglare ägde rätten att under viss tid gö
ra sina uppköp pä landet (flock XVIII) o s v. Men här föreskrivs också ingå
ende var borgarna fick bedriva sin handel: ute på resor endast pä marknader

1 MEL, köpmälabalken.
2 Betecknande är att bestämmelsen art misstänkta metaller skulle föras till guldsmedsstädet (”Det 
till stäz läta”) för prövning, också i äldre handskrifter har tolkats som att det skulle föras till en 
stad, vilket det alltså inte står någonting om. MEL, s. 156 not 6.
3 KrL fl. VI, s. 223: ”... oc drifuer köpslagan til by oc fran by, sæl oc köper idelica, thet heter 
landzköp...”
4 MES t, s. XIII.



om de ville handla med andra än stadsborgare, i annat fall skulle de hälla sig 
till städerna och dess köpmän (flock XX). I Norrland fick de fara runt och be
söka de olika marknaderna, men först efter det att konungens skatt hade be
talats (flock XXII). Här återfinns också den ofta återgivna paragraf XXIV:3, 
som bestämmer att alla från Norrland och Finland, utom borgarna från Åbo 
ska segla med sina skepp till Stockholm och handla där. Den här korta be
stämmelsen anses vara det bottniska handelstvångets tidigaste kodifiering, 
men det kan påstås att den modell som här presenteras också kan räknas till 
ursprunget för hela den följande stapelstadspolitiken, där Kalmars Norrland 
skulle bli Öland och Möre, och där Helsingfors gavs sitt Norrland i Nyland på 
samma sätt som man hett önskade att Bohuslän och Halland skulle bli ett 
Norrland under Göteborg. Med Stockholm och det finskbottniska området 
som mall tillskars 1600-talets stapclstadspohtik så vitt det gällde rikets uppdel
ning i handelsomland.

Landslagen och stadslagen gällde fram till 1700-talet, alltså gott och väl över 
den tid som undersöks här. Men de var mte de enda rättesnörena för den som 
ville köpa eller sälja. Parallellt gällde en rad särskilda stadgar som författades 
allt eftersom det ansågs påkallat. Likaså innehöll städernas privilegiebrev be
stämmelser som i handelshänseende ofta skar sig mot stadslagen och därmed 
mot andra aktörer pä marknaden. Det här var ett förhållande som utnyttjades 
av åtskilliga regenter under 1400- och 1500-talen. Mot en penningförsträck- 
ning kunde privilegiernas innehåll bli fördelaktigare. Omvänt var det en risk att 
hamna i onåd eftersom tidigare rättigheter då kunde dras in eller ifrågasättas.1

Det är viktigt att hålla i minnet att stadslagen aldrig generellt upphörde att gälla 
trots den mängd stadgar och privilegier av kortare eller längre giltighetstid som 
gick ut från de kungliga kanslierna under medeltid och vasatid. Det var snarare 
ofta en osäkerhet kring dess giltighet som rådde. Den nksgällande lagstiftning
en har också alltid angivit grundtonen i den efterföljande och kompletterande 
lagstiftningen.

Om vi så lämnar stadslagens bestämmelser och ser på hur man mom ramen 
för gällande lagstiftning med praktisk handelspolitik försökte göra den vilda 
svenska marknaden beskattningsbar.

Gustav Vasa såg som ett huvudproblem för varuutbytet på den svenska 
marknaden att de svenska varorna ”vanvördades” (betalades för billigt) av de 
utländska, och att samma utlänningars varor ”dyrkades” (betalades för dyrt) av 
de svenska köpmännen. Det skeva utbytet mellan utlänningar och de inhems
ka köpmännen slog sedan igenom i de båda nivåerna därunder som de illustre
ras i Figur 1, s. 26.

För att råda bot på detta skulle passivhandeln stimuleras. Svenskar skulle mte 
kasta sig själva åt vargarna genom att segla utomlands med sina varor: resulta
tet kunde då bara bli uppskörtnmg. Utlänningarna skulle istället komma till 1

1 Osäkerheten om vad som var gällande regler var ofta stor. Olika städers privilegier bröt sig ofta 
mot såväl andra städers privilegier som mot stadslagen. Exempel ges i Sandström 1990, s. 42—43 pä 
hur kronan kunde utnyttja den osäkra situationen.



Sverige med sina varor. Gustav Vasa projekterade ett fantastiskt handelssys
tem uppbyggt kring två nav, I lelsmgfors och Askersund. Konturerna av detta 
system växte fram under 1550-talet: den viktiga ryska handeln skulle avledas 
från Reval till det nyanlagda Helsingfors eftersom det visat sig vara omöjligt 
att få Viborg att omhänderta denna handel. För att få ryssarna att besöka Hel
singfors skulle attraktiva varor föras dit, bl a från Österbotten.1 Det överskott 
av varor som handeln i 1 lelsmgfors genererade skulle skeppas över till den 
västra rikshalvan, där varorna skulle fungera som drivmedel i nästa delsystem. 
Via Arboga och Örebro skulle varorna transporteras till Askersund, där en 
marknad skulle kunna förse större delen av Mellansverige med varor.1 2

Till Askersund skulle också Bergslagens handel koncentreras, och likaså 
skulle oxdrifterna från Småland och Västergötland styras mot den lilla mark
nadsplatsen vid Vätterns norra strand från de danska landskapen Halland och 
Blekinge.3

Det är sannolikt att detta system med tiden var tänkt att ocksä omfatta Älvs
borg i väster, och att det är i detta sammanhang man måste se idén med att 
förlägga en så stor marknad till Askersund. 1547 visade kungen att han mte 
var främmande för en direkt handelskopplmg mellan Västsverige och det 
finskbottniska området: som ett svar på den danske kungens förbud för Ska
gen- och Läsöborna att besöka fiskmarknaden i Lödöse vid Larsmässotid, ville 
Gustav Vasa ordna försörjningen av Västsvenges fiskbehov med leveranser 
frän Finland och Norrland. I detta sammanhang diskuterades att göra Jönkö
ping till en stor marknad på samma sätt som senare Askersund.4 Redan 1535 
skulle Nylödöse göras till en huvudort för handeln i väster för att undgå ly- 
beckarna.5 Samma önskan presenterades för Älvsborgs del 1558; här skulle en 
viktig handelsstad växa fram, varifrån de främmande köpmän som nu begav 
sig till Danzig, Riga och Reval istället skulle hämta de varor de behövde.6

Bakom de vidlyftiga planerna kan den gamla strävan att bryta sig ur de tyska 
köpmännens grepp skönjas. Denna strävan var en del av den svenska han
delspolitiken från åtminstone de yngre Sturarnas tid.7 Sven Lundkvist menar 
att avsikten med de aktiva handelsplanerna under åren runt 1550 ”...var att 
skapa nya marknader för de svenska produkterna och undvika mellanhänder 
för de varor, som Sverige behövde”, och att man därför närmade sig Västeu
ropa ekonomiskt och politiskt för att få hjälp mot Lübeck.8

1 Suolahti 1950, s. 134.
2 PRFSS 2:210 januari-maj 1550, kommentarerna till förarbetena av 1555 års köpordinantia, s. 303.
3 Norborg 1963a, s. 225-226.

4 PRFSS 2:189, kommentarerna s. 275.
3 Andersson 1943, s. 198-199.

6 PRFSS 2:278, 19/7 1558. Gustav Vasa till Älvsborg.
7 Hammarström 1956, s. 134—135.

8 Lundkvist 1960, s. .395. Frigörelsen från det tyska inflytandet och försöket till en svensk inbryt
ning på den ryska marknaden år ett genomgående tema i 1 lammarsrröm 1947, där det handelspoli
tiska syftet med 1 lelsmgfors grundläggning på ett klargörande sätt utreds.



Mönstret i Gustav Vasas försök att koppla de västra delarna med de östra 
kan illustreras som ett försök att låta varuströmmarna beskriva en båge på sä
kert avstånd frän de av tyskt kapital behärskade hamnarna mellan Finska vi
kens södra kust och Lübeck.

ÖSTERSJÖOMRÅDET

Figur 2: Principskiss av Gustav Vasas handelsprojekt från tiden kring 1 550.

Av dessa storslagna planer blev intet. Askersund skulle fä stadsprivilegier 
1643, men den ekonomiska vardagen kom då att domineras av andra problem 
än den tänkta handelsmetropolens — som att bönderna sålde spik av sämre 
kvalitet till stadens borgare men till samma pris som de begärde av landsköp
männen för den bättre kvalitén vid de spontana och olagliga ”bimarknaderna” 
på kyrkvallarna i Snavlunda, Lerbäcks och Åmännekvarns bergslag.1 Det är 
ändå av intresse att något mer ingående låta källmaterialet illustrera hur verk
ligheten tog hand om de höga ambitionerna för det andra av de två tänkta 
omslagen, Helsingfors. Staden är i detta sammanhang intressant därför att den 
utgör ett slags skolexempel pä de problem som en nygrundad eller på annat 
sätt liten stad ställdes inför när den skulle leva upp till den handelsfunktion 
som kronan förväntade att den skulle fylla.

1562 näs befallmngshavaren på Viborg |akob Henriksson (Llästesko) av 
meddelandet att ett kungligt brev utgått till fogdarna i Norrbotten i vilket des
sa har befallts att stoppa de ”Käxholmiska ryssar (som) ärligen pläga driva 
handel i Norrbotten...”. Han vill att |akob ska skriva till sin ryske kollega, hö- 
vitsmannen på Kexholm, och upplysa denne om vilka regler som gäller för 
handeln i Sverige. Vidare ska alla köpstadsmän som driver handel i Norrbot
ten uppmanas att inte ta med sig sådana varor på sina seglatser norrut som 
ryssarna är intresserade av, för att därigenom undvika att locka dit dem. Dessa 
varor ska istället fraktas till Viborg. De varor som allmogen uppe i norr behö- 1

1 Forssell 1052, s. 158.



ver av ryssarna ska samma köpstadsborgare ha godheten att föra upp till dem, 
så att ryssarna själva inte ska frestas att fara dit.1

Brevet visar att man frän kronans sida 1562 hade gått tillbaka till Vi- 
borgaltemativet när det gällde att avleda ryssarnas kommerser till svenskkon- 
trollcrat område. Ett annat kungligt brev frän samma är visar att Helsingfors 
pä intet sätt utvecklats till det nav i rikets handel som Gustav Vasa hade hop
pats pä. I ett besvär klagade I Ielsmgforsborgarna över att staden ”inte kan 
hållas vid makt” eftersom ingen tillförsel sker frän allmogen. Denna beger sig 
hellre till Åbo. Problemet ska lösas genom att ”gubernatorn” Gustav Fincke 
på Tavastehus ska beordra inbyggarna i halva sitt län att handla med Åbo, 
medan den andra halvan ska ha sm handel i Helsingfors. Samtidigt får Hel- 
singforsborgarna uppmaningen att uppträda korrekt vid köphandeln, med vil
ket låga priser antagligen ska förstås.1 2 3 Helsingfors handelsproblem bestod inte 
i oförmågan att locka till sig ryska köpmän — det fanns nog ingen borgare vid 
denna tid som hade det som realistiskt önskemål — utan det största problemet 
bestod i att man inte förmådde locka till sig traktens bönder. Brevet antyder 
att man inte kunde erbjuda bönderna acceptabla priser. Detta kan i så fall ha 
berott på att man inte ägde en handel av en sädan omfattning att drägliga pri
ser var möjliga att hålla. Man gick in i en nedåtgående spiral när kapital sakna
des att sköta mellanhandspositionen: bonden kom inte till borgaren därför att 
den utländske köpmannen inte kom till borgaren, och den utländske köpman
nen uteblev därför att bonden gjorde det. Suolahti beskriver försiktigt situa
tionen pä följande sätt: ”Helsingfors lyckades ej under de första åren av sm 
tillvaro skapa en organisk kontakt med den omgivande landsbygden. Bristen 
pä en sådan har även senare satt vissa gränser för stadens tillväxt”.5 En annan 
stad i den östra riksdelen, Björneborg, som nästan ett sekel senare hamnade i 
liknande bekymmer, får sm situation beskriven på följande sätt: ”1 följd af sta
dens tilltagande fattigdom nödgades dess handlande hålla så höga priser på si
na varor, att bönderna ej ville hafva med dem att göra, utan hellre reste til! 
Åbo eller andra städer”.4

Erik XIV:s handelspolitik dominerades av de dramatiska händelserna i Balti
kum med konsekvenserna av den ryska expansionen mot Finska viken och 
Revals övergång till Sverige. De handelspolitiska frågor som Erik XIV brotta
des med låg huvudsakligen pä ett högre plan, där kontroll över den ryska 
marknaden och handeln med denna dominerade. För Erik, som lät sig krönas 
utrustad med ett riksäpple graverat som en jordglob och som enligt Ingvar 
Andersson ”älskade att låta tankarna flyga över länder och hav”,5 var antagli
gen den mre handelns organisering med strömmingstunnor och bondeskutor 
allt för smattigt för att lägga ned någon visionär kraft pä. De problem som in-

1 PRFSS 3:32, 7/3 1562, Erik XIV rill befallningslravaren på Viborg.
2 PRESS 3:34, 7/12 1562, Erik XIV till 1 Ielsmgfors.
5 Suolahti 1950, s. 159.

4 Run rh 1897, s. 108.
5 Andersson 1963, s. 60.
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rikeshandeln ansågs lida av löstes med pragmatiska ingrepp som vanligen inte 
avslöjade någon särskild inställning hos kungen.1

Under Johan III förändras bilden. Också denne monark hade stora ambitio
ner dä det gällde att knyta den internationella handeln mellan Ryssland och 
Västeuropa till Sverige, men detta hindrade honom inte från att visa ett starkt 
intresse också för inrikeshandeln och dess organisering. Från 1580-talet kan 
ett ökande intresse för städerna i riket och den mre handelspolitiken skönjas, 
och det finns återigen plats för stora projekt. Städer planeras och anläggs efter 
Bottenvikens kuster för att ingå i en större handelsorganisation. Konturerna 
till 1600-talets bottniska handelstvång tar fastare former, men med en viktig 
skillnad: Johan intresserar sig för de mindre städerna på ett sätt som inte skulle 
bli så vanligt under det kommande seklet.1 2

I ett svar till ståthållarna på Stockholm slott Per Brahe och Erik Sparre bely
ses Johan 111:s syn på arbetsdelningen mellan städerna. Ståthållarna har skrivit 
att de norrländska städerna, särskilt Hudiksvall, vars grundande nyligen hade 
beordrats, kommer att vara Stockholmsborgarna till stor skada. Svaret är av 
principiellt intresse eftersom det visar var inspirationen och förebilderna till 
stadspolitiken fanns: utomlands, heter det, finns det mte ett så litet land eller 
landskap att det mte finns minst en köpstad. ”Så hava ock vi icke heller velat 
lida, att sä många land skulle vara utan köpstäder, och den handel, som borga
re där sammastädes nu brukar, den brukade landsköpmännen, där av vi ock 
riket hade varken heder eller nytta”. Det mesta av sitt gods förde landsköp
männen till Åbo eller Gävle, och minst till Stockholm. Dessutom är det kung
en bekant att stockholmarna inte köper sina varor själva i utlandet där de 
skulle kunna fä ett gott pris, utan köper ”harmdyrt” vid stadsbron av de ”östra 
sjöstäders inbyggare, vilka icke utan deras vinst kunna eller vilja sälja” vad de 
hämtat utomlands. (Med de östra sjöstäderna avsägs i detta sammanhang de 
gamla hansastäderna i Östersjön.) Om stockholmarna fick som de ville skulle 
godset komma till ”femte mans hand” och efter att alla dessa tagit sin vinst av 
godset kunde de nybyggda städerna få ta hand om det. För det är alldeles tyd
ligt att Stockholmsborgarna mte hämtar något gods själva från de ”västra 
sjöstäderna”, och att de pä mänga år mte har brukat och fortfarande mte bru
kat några skepp, utom en eller två borgare, som dä bara seglar på Danzig eller 
Lübeck och dä bara med de dyraste varorna, smör, tran, koppar och järn. 
Norrlandsstäderna håller sig dock med egna skepp eftersom inga utländska 
skepp besöker dem (utom några fa som varje är besöker Gävle). De seglar 
västerut med trälast och bockskinn och hämtar salt och kläde tillbaka till bätt
re villkor än vad man hade fått i de östra köpstäderna. Kungen menar sig veta 
vad som är bäst för städerna och för riket, och slår vidare fast att städerna inte

1 En liknande bild kommer Linge fram till då det gäller gränshandelspolitiken. Erik var visserligen 
inte overksam inom detta omrade, men ”något principuttalande som kan tyda på att gränshandels- 
frågan var ett problem av första ordningen” föreligger inte. lange 1969, s. 157.
2 Folke Lindberg uttrycker saken sä, att Johan III ”gärna lånade ett villigt öra åt uppstädernas öns
kemal”. Lindberg 1975, s. 55.



kommer att skötas efter Stockholms recept. Tvärtom kommer städerna att öka 
i antal, mte minska, och det i både Sverige och Finland.1

Det är värt att lägga märke till att johan inte använder sig av den argumenta
tion som blir relativt vanlig under kommande sekel, nämligen att de stadslösa 
landsändarna måste undsättas pga bristande försörjning. Nej, försörjningen 
skötte landsköpmännen, men den kommersen hade kronan ingen glädje av. 
Vidare är att märka att johan inte ser några välsignelser i passivhandeln: köp
männen blir nu uppskörtade pä hemmaplan i stället för i främmande hamnar.

Tre är senare svaras på ett Stockholms besvär i samma ämne. Stockholmarna 
klagade i detta besvär ännu en gång på Norrlandsstädernas seglation. Städerna 
har tillkommit för att stävja landsköpet, heter det i svaret. Tanken är att ”när 
städerna förökade sig, kunde ock handeln samtidigt ökas, i det att den ena 
köpstaden hade sin näring av den andra, såsom ock uti alla andra land 
sker...”.’

I fertig Karl, sedermera Karl IX, förebådade på mänga sätt de kommande re
formerna inom stapelstadssystemets område. I det mycket uppmärksammade 
1595 års betänkande om städernas förening påminner Karl i sm djärvhet om 
Gustav Vasas planer för rikets handel. Här betonar hertig Karl vikten av att 
framgångsrika köpstäder mte bara knyter upp det land som omger dem - detta 
skulle inte förslå ens till hundradelen av handelsomsättningen, tror hertigen. 
Tillfönng mäste framförallt ske från utlandet. Men det räcker mte med att sitta 
och vänta på att utlänningarna ska komma med sina varor, svenskarna måste 
själva segla efter dem. Fursten pekar på Visbys gamla nyckelposition för han
deln i äldre tid och vill gärna att Stockholm nu ska fylla samma funktion. De 
stora skillnaderna mot Gustav Vasas vidlyftiga handelsprojekt var framförallt 
att aktivhandel uppmuntrades istället för avråddes. Rikets handel skulle heller 
mte kretsa kring Helsingfors och Askersund, utan kring Stockholm.1 2 3 Härut
över får man utgå från att utrikeshandeln mte skulle förbjudas i stapelstäderna 
söder om huvudstaden, men att de i dessa väldiga planer av naturliga skäl mte 
fick någon större uppmärksamhet. 1595 års betänkande verkar i första hand 
ha varit avsett som ett underlag för en strategi att ekonomiskt sammanknyta 
Mälarbäckenet/Bergslagen med det finskbottniska området. I de sjätte och 
sjunde punkterna anges bara att samma transportskyldighet som ålades Norr
landsstäderna gentemot Stockholm, också skulle gälla övriga stapelstäders 
omland, och att förbudet för stockholmarna att besöka uppstädernas markna
der skulle gälla analogt för övriga stapelstäder i riket.

Karl fick inte igenom ens mindre delar av sitt handelspolitiska program, var
ken som hertig eller kung. Inte desto mindre är betänkandet intressant därför 
att det pekar fram mot vad som skulle komma under 1600-talets första hälft.

Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna brydde sig inte om att gä via riksdags
förhandlingar för att ordna handeln. På riksdagen i Örebro 1614 presenterades

1 PRFSS 3:344, 26/7 1586, Johan III till ståthållarna på Stockholm slott Per Brahe och Erik Sparre.
2 PRFSS 3:403, 5/3 1589, Johan III:s svar på Stockholms besvär.
3 PRFSS 4:56, 27/2 1595, 1595 ars betänkande om städernas förening.



en långtgående handelsordning, eller ordinantia, för riksdagen. Genom att ge 
ordningen den juridiska formen av en stadga slapp man de trassliga förhand
lingarna med ständerna.1

Enligt 1614 års handelsordinantia begränsades antalet städer med rätt till ut
rikeshandel. Fortfarande fick flera Norrlandsstäder segla utrikes, men endast 
med vissa varor och ibland efter komplicerade tullkontroller i andra hamnar. 
Gävle fick tills vidare behålla sina handelsrättigheter.

De följande ordningarna 1617 och 1636 gör systemet mer stapelstadsvänligt. 
Allt fler Norrlandsstädcr förlorar rätten till utrikeshandel — 16.36 även Gävle - 
och tvingas till Stockholm.

STOCKHOLM

Figur i: Principskiss över de! handelssystem som utvecklades under 1600-talets första 
hälft. Endast några av de viktigare stapelstäderna har tagits med.

Genom dessa handelsordningar skärps det bottniska handelstvånget och — 
det är viktigt att understryka - indelas övriga landet i handelshierarkier liknan
de den under Stockholm.1 2 Huvudstaden blir nu ett mer monopolistiskt omslag 
för sitt väldiga omland än någonsin tidigare, ett nav för ett handelssystem som

1 Om spelet kring genomdrivandet av handelsordningen i riksdagen, se Sandberg 1991, s. 150-154.
2 I Sandström 1990, bilaga Λ, finns ett sammandrag och en jämförelse mellan de tre handelsord- 
nmgarna, vars originaltexter kan vara svårtolkade.



inte var sä olikt det som hertig Karl tänkt sig. |uridiskt sett likställda med 
Stockholm, men i praktiken pä en ekonomiskt lägre nivå, fanns sedan övriga 
stapelstäder i riket, Viborg, Kalmar, Göteborg m fl, med sina underliggande 
omland från vilka allmogen och uppstadsborgarna var älagda att föra in sina 
varor till stapelstäderna. Detta system skulle sedan inte bara kapslas in fiskalt 
genom ett allt effektivare tullväsen vid rikets yttergränscr; städer och markna
der skulle plankas in, och genom lilla tullens organisation ge kronan säkrare 
avkastning frän varuutbytet inom landet. Vi betraktar nu ett handelssystem 
som inte bleknar i jämförelse med Gustav Vasas fantasifulla skapelser. Den 
stora skillnaden är att detta till stor del genomfördes. Även om lösningarna 
sällan sag sa eleganta ut som de frän början var tänkta att göra och även om 
smuggling, landsköp och upprorsstämningar ute i bygderna fortsatte att be
kymra kronan, sa höll man efter 1610-talet handelspolitiken i betydligt fastare 
och säkrare grepp än tidigare.

Städernas identitetsproblem inom stadssystemet
Om den vertikala strukturen för varuförmedlingen var något som ansågs 

viktigt vid stapelstadspolitikens utformning, så innebar detta mtc att en enskild 
stad utan svårighet hittade sm identitet eller plats i systemet. Det var — och är 
— långt ifrån problemfritt att dela upp städerna i stapelstäder och uppstäder. 
En stapelstad kan säkert definieras på mänga sätt, men i det sammanhang som 
diskuteras här kan det vara meningsfullt att göra det på två sätt, ett vidare och 
ett snävare: som en stad med rättighet till utrikeshandel, och som en sådan 
stad där utrikeshandeln dessutom spelar en betydande roll för stadens ekono
mi. Vad som skilde uppstaden från stapelstaden var att uppstaden hade ingen 
eller endast begränsad rätt till direkt utrikeshandel, och att den hade större el
ler mindre leveransskyldighet gentemot en överordnad stapelstad i riket.

de Vries påpekar att åtskilliga stadsmonografier som behandlar perioden 
1500-1800 uppehåller sig mycket vid städernas sökande efter en plats i den 
nya urbana miljö som växte fram ur medeltidens stadsväsende i Europa.1 

Samma tendens kan också återfinnas i de svenska stadsmonografierna, även 
om den ofta är outtalad. Men frågan var de olika städerna skulle placeras in i 
den stadspolitik som centralmakten förde under tidigmodern tid och som un
der 1600-talet allt mer kom att drivas över mot ett hierarkiskt stapelstadssys- 
tem varen ofta brännande fråga, inte bara för de städer som det gällde utan i 
lika höggrad för kronan.

Liksom det mänga gånger är svårt att via de ekonomiska funktionerna klart 
skilja ut uppstadsborgaren frän landsbygdens allmoge, återfinns motsvarande 
problem högre upp i hierarkin. Det existerade en funktionell gråskala också 
mellan stapelstäder och uppstäder, men även en skillnad som hade sitt ur
sprung i hur de olika städerna utsattes för kronans stadspolitik: somliga städer 
hade kronan för avsikt att föra upp i hierarkin — här är Stockholm onekligen 1

1 de Vries 1984, s. 254.



det bästa exemplet - andra städer ville man flytta nedåt, bort från utrikes han
delskontakter — här kan flera Norrlandsstäder nämnas, men Gävle är i detta 
avseende ett särskilt gott exempel.

Stockholm, Viborg, Norrköping, Kalmar och Göteborg kan sägas vara ex
empel på mer renodlade stapelstäder under tidigmodern tid — vilket självfallet 
inte innebar att dessa saknade uppstadsfunktioner. Dessa städer hade en så fri 
rätt till utrikeshandel som kronan med sin ekonomiska föreställningsvärld 
kunde förmå sig att ge dem. Det är faktiskt svårt att hitta städer som aldrig 
hade rätt till utrikeshandel under den undersökta perioden. Luleå, Torneå och 
Sundsvall är ändå exempel på sådana, men då måste man komma ihåg att des
sa grundades först på 1620-talet.

Mellan dessa båda kategorier existerade städer som vid första anblicken bor
de klassas som typiska uppstäder: de saknade underliggande, dvs leve- 
ranspliktiga, städer; deras ekonomiska omland bestod av stadslös landsbygd, 
och handeln med denna var tänkt att utgöra dessa städers ekonomiska bas.

Inte desto mindre rör det sig om städer med rätt till aktiv utrikeshandel, en 
rätt som de dessutom t varierande omfattning utnyttjade. Hit hör t ex Linkö
ping och Vadstena, hit hör också en del Norrlandsstäder som t ex Hudiksvall, 
som fortfarande enligt 1617 års handelsordinantia faktiskt hade en viss — om 
än begränsad — rätt att segla utrikes.1 Raumo, Björneborg och Nystad fick 
1641, alltså bara några år efter den stränga seglationsordnmgen 1636, rätten att 
segla utrikes. De fick dock endast medföra träkärl i lasten; tillverkning av 
träkärl var en gammal lokal specialitet i området mellan Egentliga Finland och 
Satakunta.1 2 På hemväg fick de endast medföra penningar och salt, mga andra 
köpmannavaror. På såväl ut- som inresa var de tvungna att klarera antingen 
vid tullen i Åbo eller vid Dalarö, som sedan 1636 fungerade som Stockholms 
utskjutna tullplats.3

Det samtida språkbruket understryker den inkonsekvens i stapelstadssyste- 
met som den glidande skalan mellan stapelstäder och uppstäder utgjorde. Man 
skulle kanske frestas att tro att den rigida avgränsnmg mellan olika kategorier 
städer som handelslagstiftningen ville ge sken av skulle avspegla sig i språk
bruket, men så var mte fallet.

Om man under 1500- och 1600-talen talade om olika slags städer använde 
man sig oftast av beteckningarna köpstad, sjöstad, uppstad och landsstad. Sta
pelstad är en term som först fram mot 1640-talet verkar ha kommit till någon 
flitigare användning. En köpstad kunde vara vilken stad som helst. När Gus
tav Vasa 1530 med riksrådets bistånd använder sig av den lybska skulden som 
förevändning för att dra in klockor från städernas kyrkor, var ”köpstäder” det 
uttryck som användes.4 Samma beteckning användes i ingressen till 1614 års

1 PRFSS 5:128, p 4.
2 Friberg 1983, s. 165-167.

3 Sandström 1990, s. 84.

4 PRFSS 2:70, 20/5 1530, ”... att cn klocka skulle uttagas av varje kyrka i deras köpstäder”.



handelsordman tia, där man ville övertyga om att kronan särskilt månade om 
städernas tillväxt och förkovran för att i kärva tider ha dessa att luta sig emot.1

”Sjöstäder” var däremot alltid detsamma som stapelstäder. Luleå eller Vasa 
skulle aldrig kallas sjöstäder trots deras placering vid vatten. När Sigismund i 
sina privileger till Björneborg ville understryka stadens rätt till utrikesseglation, 
gav han rätten att ”... bruka seglats både inrikes och utrikes lika med andra vå
ra trogna undersåtar, i sjöstäderna boendes är”.1 2

Uppstad var en stad som låg i en stapelstads omland, ”ovanför” stapelsta
den. I ett brev till Arboga, Köping, Västerås och Örebro 1543 benämner 
Gustav Vasa dessa städer som ”meniga uppstäder”. Brevet var en uppmaning 
till städerna att lyda en handelsordning som bl a borgmästare och råd i Stock
holm uppges ha ansett god och nyttig.3 Epitetet ”meniga” kan antas vara en 
markering av den underordnade roll dessa städer hade till Stockholm — eller 
skulle ha haft enligt den omtalade men för oss okända handelsordningen. På 
ett annat ställe i brevet omtalas ”meniga köpstäder” på ett allmänt sätt. En in
nebörd som ligger nära till hands är just uppstäder, som skilde ut sig frän de 
viktigare handelsstäderna med rätt till utrikeshandel. Betydelsen av ordet me
nig bör här ha varit den för tiden gängse, dvs gemen, allmän, vanlig.

Landsstäder verkar däremot ha vant en beteckning som i första hand avsett 
mlandsstäderna, stora såväl som små och med eller utan rättigheter till utrikes
handel till lands och till sjöss. I Stockholms rådhus hade magistraten i augusti 
1606 att ta ställning till ett förslag från riksrådet om en frimarknad i huvudsta
den. Brevet är intressant ur den synpunkt som diskuteras här därför att stä
derna i brevet spaltas upp i olika kategorier. På frimarknaden skulle det vara 
fritt fram för alla sjöstadsborgare i riket att handla med främmande köpmän 
(som i detta sammanhang betyder utländska köpmän — ibland kunde det avse 
köpmän frän andra städer inom riket), men mga andra än stockholmarna ska 
ha rätt att handla med uppstädernas, landsstädernas och Norrlandssstädernas 
invånare.4 Man ville här vara säker på att mga missförstånd skulle kunna upp
stå. De andra sjöstäderna, som var juridiskt jämställda med Stockholm, skulle 
få handla med utlänningarna på marknaden. Med landsstäder avsågs städer 
som t ex Linköping och I Iedemora. Norrlandsstäderna nämns direkt, och för 
att avgöra vad som menades med uppstäder måste man se till sammanhanget: 
det gällde en frimarknad i Stockholm, alltså var uppstäderna Västerås, Köping, 
Sigtuna, Uppsala med flera Mälarstäder.

1614 begärde borgerskapet t Helsingfors att de främmande skulle få fortsätta 
att segla till staden. Kronans svar blir att det är de främmande förbjudet att

1 PRFSS 5:44, 10/2 1014 ”... och vi för allting därefter trakta, att våra trogna undersåtar Sveriges 
inbyggare och i sa måtto våra köpstäder och menige borgerskapet i riket måtte tillväxa och komma 
till en god förmögenhet, sa att vi uti förefallande nöd kunde hava på dem att lita...”.
2 PRFSS 4:25, p. 1, 24/3 1594.

3 PRFSS 2:146, 23/7 1543.

4 Stb 6, 1605-1608, 19/8 1606, s. 152.



segla pä de ”smä städerna” i riket.1 Valet av denna term var säkert inget som 
tillkommit t hastigheten. Det var i själva verket förbjudet för de främmande att 
segla pä uppstäderna, oavsett storlek. Men Helsingfors hade under sin korta ut
veckling vandrat frän en stad med stapelstads status — som kronan dessutom 
knutit stora ekonomiska förhoppningar till, till cn stad som knappt orkade att 
sköta varuutbytet med den närmast kringliggande landsbygden. Den formella 
statusen hade i Helsingfors fall inte hållit jämna steg med verkligheten. En 
konsultation av gamla pnvilegiebrev och andra dokument i det kungliga arki
vet pa 1610-talet i syfte att utröna vad Helsingfors rimligen borde kallas mom 
ramen för stapelstadssystemet resulterade nog t en lika stor villrådighet som cn 
historiker kan hamna i flera hundra år senare. Det som väckte minst protester 
från olika häll var nog att Helsingfors tillhörde de ”små städernas” skara.1 2

Fttibskt tryck md

STAPELSTADSFUNKTION
STOCKHOLM

I*

STAPELSTÄDER

Figur 4: Schematisk illustration över stapelstadsfunktionens och uppstadsfunklionensglid
ning i stapelstadssystemet.

1 PRFSS 5:61, 24/5 1614. Svarpå Helsingfors besvär.
2 Förutom det tidigare nämnda handelsprojektet signerat Gustav Vasa där Helsingfors tillsammans 
med Askersund skulle spela huvudrollen, se också s. 157 för ytterligare diskussion omkring Hel
singfors.



Figur 4 avser att spegla det spänningsfält mellan uppstadsfunktion och sta- 
pcl s tads funktion som de svenska städerna befann sig i. Denna skillnad fram
går mte om man utgår frän den samtida juridiska indelningen; enligt denna var 
det t cx aldrig nägon skillnad mellan Stockholm, Kalmar och Abo, och under 
1500-talct var skillnaden i denna mening inte heller stor mellan så skilda städer 
som Stockholm och Enköping. En kombination av städernas hävdvunna eller 
pä annat sätt förvärvade handelsrättigheter och det tryck som städerna utsattes 
för av kronan genom privilegier och förordningar som förstärkte eller försva
gade dessa rättigheter, visar en längt mer komplicerad indelning av städerna. 
Denna indelning kan ställas mot Figur 1, s. 26, som visar den ideala uppdel
ningen mellan handelsstäderna i riket. En jämförelse mellan de båda figurerna 
ger en god bild av skillnaden mellan teori och praktik i vasatidens handelspoli
tik.

Figur 4 är schematisk till sm karaktär och utan anspråk på att som det ideala 
stapelstadssystemet definitivt sätta en stad över en annan. Utplac eringa ma av 
några städer i figuren ska snarare ses som exempel pä den komplexa verklighet 
som städerna befann sig i. Eftersom figuren vilar pä kvalitativ grund kan de 
olika valda städernas placering mycket väl diskuteras. Likaså varierade städer
nas positioner under den undersökta perioden. För att konkretisera figuren 
något ska några städers placeringar kommenteras.

Stockholm var av lag och hävd den stora stapeln i riket, och stadens roll i 
systemet stärktes, mänga gånger på övriga städers bekostnad. Men mte ens här 
saknades försvagande inslag; andra städer inom det egna omlandet tilläts 
ibland i olika omfattning bedriva utrikeshandel, också under tider av annars 
mycket hård reglering av handeln.

Kalmars rättigheter till utrikeshandel ifrågasattes aldrig direkt, men här tilläts, 
som vi snart ska uppmärksamma, tom allmogen i stadens närhet under vissa 
perioder att segla utrikes (se avsnittet Striden mellan Öland och Kalmar).

Åbo fick under 1600-talet allt svårare att leva upp till rollen som stapelstad; 
staden hade uppenbara problem att hävda sig gentemot Stockholm, Reval och 
Riga. Raimo Ranta beskriver situationen i Åbo stads historia: ”Åboborna var 
missbelåtna med att stadens situation nästan var en uppstads. Och regeringen 
hotade rentav i slutet av århundradet (1600-talet) med att frånta Åbo stapel- 
rättigheterna...”.1

Västerås och Enköping är i detta sammanhang exempel på två förlorare i 
handelssammanhang. Från att ha ägt egen utrikeshandel över Stockholm och 
Södertälje får städerna från 1610-talet t o m problem att hävda sina uppstads- 
funktioner (se s. 148).

Avslutningsvis kan konstateras att kronan i stapelstadssystemet hade en mall 
som i stora stycken inte lät sig användas som det var tänkt för att forma han
dels funktionerna i rikets städer. 1

1 Ranta 1 1977, s. 275-276.



Städernas försörjning
Behövde bonden och borgaren varandra eller var det i själva verket kronan 

som önskade ett sådant beroende för att den stadsbaseradc ekonomi som man 
ville se ansågs kräva detta? Detta ska undersökas i detta och nästföljande av
snitt. Av naturliga skäl kommer något slutgiltigt svar mte att presenteras efter
som vi ju inte har möjlighet att konstmera tillförlitliga modeller där städernas 
borgare och landsbygdens bönder och fiskare kan elimineras. Men även om 
det är omöjligt att svara ja eller nej pä de ställda frågorna är det mm förviss
ning att det ska gä att visa pä några av de viktigare faktorerna i denna relation 
mellan krona, bonde och borgare.

”Der er absolut intet grundlag for at idyllisere det forindustrielle landbo- og 
bysamfund. På den anden side må vi selv i købstæderne regne med en for
holdsvis hoj grad af selvforsyningshusholdning; mindre købstæder... kunne 
eller måtte overvejende ernære sig af driften af byens jorder...” 1

Petersen fortsätter med att konstatera att det också i större handelsstäder 
som Odense förekom en utbredd djurhållning som förutsatte betesmöjlighe
ter. Detta om vårt grannland, som var betydligt mer urbaniserat än Sverige 
under 1500- och 1600-talet.

Svårigheterna med att försöka uppskatta stadsbefolkningarnas grad av själv
försörjning under tidigmodern tid är stora. Till detta finns flera förklaringar 
där de klassiska diskussionerna kring vad och hur mycket folk ät hör till de 
mindre komplicerade i sammanhanget. Den största svårigheten är att få fram 
uppgifter om vad stadshushållen producerade. Det är alldeles uppenbart att de 
skattelängder av olika slag som i sådana här sammanhang står till en histori
kers förfogande inte räcker till. Som bäst kan vi med hjälp av dessa skaffa oss 
en hygglig bild av hushållens boskapsstockar och från vissa städer och vissa 
tidpunkter också de jordar som stadshushållen odlade spannmål på. Men kål
gårdar, trädgårds- och fruktodlingar syns sällan, mte heller om man fiskade el
ler höll höns.

Men om mte källorna räcker till, vad finns det då för underlag för synpunk
ter mom området överhuvudtaget? ]ag menar att källorna trots allt räcker till 
för att antyda konturerna av livsmedelsförsörjningen och beroendegraden mel
lan stad och land, men mte för att systematiskt fastställa den. I skattelängder 
och andra kamerala material från såväl statlig som kommunal förvaltning 
skymtar längder eller fragment av längder förbi tillräckligt ofta för att man ska 
kunna bilda sig en uppfattning av vilka försörjningsmöjligheter som stod till 
stadsbornas förfogande. Sådant källmaterial avser ofta näringar som inte var 
utsatta för permanent beskattning och som därför mte mer än undantagsvis 
har avsatt spår i arkiven.

Syftet med detta avsnitt är att försöka använda dessa ögonblicksbilder ur 
källorna, direkt eller via litteraturen, för att med dessa föra ett kvalitativt reso- 1

1 Petersen 1984, s. 383.



nemang- dä ett kvantitativt inte låter sig föras - kring städernas självförsörj
ning av ivsmedel.

Stadsnonografierna b|uder ofta pä en bild av städerna som tämligen klart 
avgränside från landsbygden i såväl ekonomiskt som kulturellt och socialt av
seende. Även om det obligatoriska kapitlet ”Stadens jordbruk” sällan saknas 
och trots att läsaren bjuds pä pittoreska scener med grisar som bökar pä ga
torna och getter som betar pa taken, så domineras helhetsintrycket av interiö
rer från rådstugan, synpunkter på stadsplanen, stadspolitiska utspel från kro
nan etc Naturligtvis finns undantag från detta mönster, som t ex Suolahtis 
historik över Helsingfors under 1500- och 1600-talen, men helhetsintrycket av 
monogrifierna förblir en undervärdering av städernas agrara funktioner.

Vad äi dä förklaringarna till denna bild som stadsmonografierna i så många 
fall erbjuder? jag vill peka på tvä sådana. För det första det som redan har an
tytts, nänligen källsituationen. Det är inte bara det faktum att den egna livs
medelsproduktionen i städerna t flera fall var undantagen beskattning, utan i 
kanske lka hög grad att den samtida synen på städerna som väsensskilda från 
landsbygden i ekonomiskt och juridiskt hänseende med full kraft har slagit 
igenom i källmaterialet. Låt oss göra följande tankeexperiment som jag menar 
mte är erealistiskt: en stad och en socken som till invånarantal, livsmedelspro
duktion och ekonomi uppvisar stora likheter. Den lilla stadens huvudsakliga 
näring var jordbruk men man bedrev också handel då tillfälle gavs. Även 
hantverk förekom. Samma förhållanden rådde i socknen. Hur kommer dessa 
båda befolkningsgrupper att möta historikern? Som två vitt skilda företeelser, 
vill jag hävda. Människorna lydde under skilda lagar och dömdes i skilda dom
stolar. I socknen betalade man skatt till fogden som förde in beloppen i upp- 
bördslär.gder upprättade efter jordeböckerna. 1 staden betalade man till utsed
da upptördsmän ur borgerskapet och beloppen fördes in i längder som var 
kopplad; till stadsräkenskaperna. Staden skickade representanter till de inför 
riksdagarna samlade borgarståndet, medan bönderna i socknen sände sina till 
bondestindet. Då kronan styrde och ställde gick särskilda ukaser ut till staden 
för att låsas upp på rådstugan medan andra beslut gick till socknen för att läsas 
upp på anget. Det viktiga i sammanhanget är att det med få undantag är käll
material av det slag som nämnts som utgör grunden för vår kännedom om 
städerna och landsbygden under äldre tid.

Hade den tidigmoderna staden varit en historisk parentes utan kontinuitet m 
i vår tid hade synen på den möjligen vant annorlunda. Men den lilla oansenliga 
femtonhundratalsstaden Stockholm med sma 6 000—8 000 invånare är t ex den 
direkta föregångaren till dagens från landsbygden alienerade miljonstad, vilket 
ytterligare kan tänkas bidra till att skymma sikten för den yngre stadens agrara 
karaktär

Innan livsmedelsproduktionen i den tidigmoderna svenska staden undersöks 
närmare, ska ett försök göras att ge en uppfattning om den svenska stadens 
svagt utvecklade urbana karaktär, jag väljer då att avsiktligt bryta tidsramarna 
för undersökningen med nära två sekler. Låt oss med Nils Herlitz hjälp se hur



dc städer som är föremål för denna undersökning hade hunnit utvecklas fram 
till 1830-talet.1

Enligt den gällande klassifikationsordningen pä 1830-talet var rikets städer 
indelade i fem klasser — under Stockholm och Göteborg som tillsammans ut
gjorde en slags städernas överklass. Ordningen var ursprungligen tillkommen 
som grund för städernas bevillning, men hade pä 1830-talet övergått till att va
ra en allmän klassifikation som underlag för allehanda frågor. Första klassen 
utgjordes av Norrköping och Gävle med dryga 12 000 respektive 8 000 invå
nare. Gävles viktigaste ekonomiska funktion var handeln, men Iderlitz kon
staterar att det inte bara var handel som livnärde stadens befolkning: ”på dess 
vidsträckta jordar producerades en betydande mängd spannmål och foder till 
sådan myckenhet, att allmogen stundom, dä höskörden slog fel, fick hjälp från 
staden”. Bland andra klassens städer återfanns bl a Uppsala och Visby, båda 
med ett invånarantal mellan 4 000 och 5 000. Enligt landshövdingeberättelser- 
na svarade Uppsala självt för en ”stor del” av stadens spannmålsbehov, och 
för den gamla handelsstaden Visby angavs att jordbruket var stadens andra 
viktigaste huvudnäring. Städer med sådana starka agrara inslag återfanns alltså 
också i de övre klasserna. Om man ser längre ned t klassindelningen blir detta 
inslag rent av dominerande. 1 den fjärde klassen befanns städer som i de flesta 
fall hade mellan 1 000 och 2 000 invånare. Som exempel på sådana kan Sö
derköping, Söderhamn, Umeå och Luleå nämnas. Herlitz skriver: ”För de 
flesta av städerna i fjärde klassen spelade jordbruket en framträdande roll; i 
fråga om Vadstena angives det i landshövdingeberättelscn för 1833 såsom sta
dens huvudnäring”. 1 den femte och lägsta klassen slutligen återfinns 41 stä
der, varav 22 med färre än 947 invånare. Här förde i allmänhet handeln en ty
nande tillvaro, konstaterar Herlitz, ”Fisket och jordbruket utgjorde däremot 
huvudnäringar”. Herlitz resonerar efter redogörelsen för de olika städernas 
placering i klassifikationen om dessas betydelse som urbana företeelser, och 
konstaterar dä att de i detta avseende spelade en mindre roll än vad de knappa 
tio procenten av totalbefolkningen antyder. Detta förklaras av att städerna 
med sina betydande jordbruk men obetydliga borgerliga näringar inte skilde ut 
sig från landsbygden i övrigt, menar Herlitz. Pä 1830-talet, fortsätter författa
ren, ”Försiggick en högst väsentlig del av rikets näringsliv utan varje förbindel
se med städerna”. Liksom under 1500- och 1600-talen klagade lantbrukarna 
fortfarande pä att städerna inte förmådde att fungera som avsättningsmarknad 
för deras produkter, och lika ”outvecklad var förbindelsen mellan land och 
stad för tillgodoseendet av jordbrukarnas hushållsbehov”. Här gällde fortfa
rande att man levde av den egna gårdens produktion. Städerna spelade också 
en undanskymd roll som kulturfaktorer. En enkel förklaring till detta var att de 
inte skilde sig så mycket frän landsbygden, menar I Ierlitz, och för att förbin
delserna mellan stad och landsbygd var svaga. ”Blott sällan gingo lantbons vä
gar till staden”, även om författaren nämner undantag frän detta, som Stock
holm och Norrköping. 1

1 I det följande om städerna pä 1830-talet, Herlitz 1924, s. 38-53.



|ag vill återigen påminna om att den gjorda genomgången inte gällde förhål
landen under 1500- eller 1600-talcn, utan en tid då tvä sekler hade förflutit och 
städernas ande av rikets befolkning hade fördubblats frän knappa fem till 
knappa tio proient.1 Städerna behöll sina agrara funktioner ännu längre fram i 
tiden, vilket en passage i J.W. lluuths Björneborgs stads historia frän 1897 pä ett 
fantastiskt sätt visar. Ruuth konstaterar då det gäller boskapsskötseln i staden 
kring sekclskifet 1600 (som för övrigt räknas till stadens storhetstid inom 
handelns områle...) att ”boskapsstocken var efter förhållandena mycket stor, i 
afseende å vissi kreatursslag t.o.m. större än nu”. Några rader längre ned säger 
sig sedan författaren vara förvånad över denna rikedom på boskap, men inte 
av samma anlcining som en modern människa kanske kan vara det, utan där
för att ”staders ängsmark da för tiden var ganska obetydlig...”.1 2 Detta vitt
nesmål av kvailcvekaraktär visar det naturliga betraktelsesättet pä städer ända 
fram mot vårt irhundrade. Den svenska stadens agrara karaktär var naturligt
vis inte mindre uttalad pä 1500- och 1600-talen.

Stadsjordanu ansågs vara en av de viktigaste förutsättningarna för städernas 
existens. Detta kan konstateras om man studerar de många bevarade privilegi- 
ebrev från såvd nygrundade som äldre städer. Städernas jordar för odling och 
bete finns så gott som undantagslöst med som framskjutna komponenter i 
städernas priviegier, ofta också tillsammans med bekräftelser på fiskerättig
heter där sådara möjligheter fanns. Dessa privilegier bevakades svartsjukt och 
ledde mte sällin till konflikter med den omkringliggande landsbygdsbefolk
ningen. Ibland kunde dessa ta sig rent våldsamma uttryck, som då det ledde till 
en urladdning på ett ting om gränsdragningen mellan Raumos jordägor och 
omkringliggande kronobönders. Raumoborgarna hade bl a bränt upp bönder
nas gärdsgårdar. Samma borgare hade dessutom hållit för många kreatur, häv
dade bönderna De två kungliga representanterna Hogenskild Bielke och Knut 
Knutsson redce tillsammans med tinget upp saken sä att ägogränserna fast
ställdes och att borgarna fick bota för de nedbrända gärdsgårdarna. Bönderna 
fick lämna tillbaka en del mark till staden, men borgarnas boskapsinnehav 
maximerades til ”tre eller fyra kor, några får och inga getter”.3

Kronan hade i regel stor förståelse för städernas behov av medel för själv
försörjning. Men man var samtidigt mycket kluven i sin vilja att ställa sådana 
medel till förfogande. Det verkar också som om kronan utgått från att jord
bruket var den normala tillvaron för undersåtarna — också för städernas bor- 
gerskap — och itt kronan hela tiden var tvingad att knuffa städernas borgare i 
ryggen för att ce inte skulle upphöra med köpenskapen till formän för den lata 
tillvaro som kronan verkar ha tyckt att lantbruket utgjorde. Att göra borgare

1 I lerltrz 1924, s. 5) för 1830-talet. Även om urbaniseringen under dessa två sekler under länga pe
rioder uppvisade sagnerande tendens, sa verkar utvecklingen i alla fall ha rört sig framåt då den 
mte stätt still, någon tillbakagång har det aldrig varit fråga om. Lilja 1993 1 och 11 för 1500- och 
1600-talen.
- Ruuth 1897, s. 61
3 PRIAS 3:44,26/1 1564.



av rikets bönder säg kronan som en av stna stora och svåra uppgifter som 
man lade ned mycket tid och kraft på. Det omvända, att borgare förvandlades 
till bönder, befarade kronan skedde enligt en slags naturlag så snart stadspoli- 
tiken och uppmärksamheten förlorade i skärpa. Gustav Vasa verkar till och 
med ha ansett att hantverket tillsammans med jordbruket tillhörde en lättjefull 
tillvaros viktigare beståndsdelar. I sitt så kallade mandat 1546 om köphandeln i 
riket där kungen vill förklara ”varigenom köpenskapen är så kommen av sitt 
rätta skick, och huru han botas motte”, uppvisar han sådana tankar. Ett av 
botmedlen var att ur rikets borgerskap utmönstra sådana som inte ansågs klara 
av att bedriva köpenskap. Dessa skulle bli bönder eller hantverkare, något som 
alltså inte ansågs kräva några större kvalifikationer.1 Bogesundsborgarna, som 
Gustav Vasa hade sädant besvär med att flytta, kunde få bo kvar om de ville, 
men då skulle de leva av vad jorden gav och betala skatt som andra krono- 
bönder.1 2 Samma slags problem och samma slags lösning pä problemen åter
finns fortfarande i 1619 års stadga om städernas administration, där det påpe
kades att det hade blivit tillätet för vem som helst att bli borgare, och att dessa 
sedan lättjefullt kunde sitta i städerna utan borgerlig näring. I punkten föreslås 
att ingen skulle få bli borgare utan att kunna visa upp så mycket pengar som 
behövdes för att kunna bedriva handel, eller att han skulle kunna behärska ett 
hantverk ”att han sig därmed borgerligen föda kan”. Därefter föreslås en årlig 
mönstring av borgerskapet, i stort sett efter Gustav Vasas föreslagna metod.3

Lättheten med vilken Gustav Vasa ansåg att en borgare kunde förvandlas till 
bonde eller hantverkare är egentligen mte svår att förstå. Samhället - städerna 
inbegripna — var till sm karaktär agrart, och med en stadsbefolkning i riket 
som utgjorde omkring fem procent kan det inte ha funnits många släkter, om 
ens några, som inte hade förgreningar ut på landsbygden.

Borgarnas fallenhet att förvandlas till bönder gjorde de nödvändiga jorddo
nationerna till de nygrundade städerna till en besvärlig historia. Det gällde att 
mte ge för lite jord sä att livsmedelsförsörjningen i staden hotades, men mte 
heller för mycket då risken att borgarna i så fall skulle hänge sig åt lantbruk pä 
köpenskapens bekostnad ansågs — och förmodligen var — överhängande. Pro
blemet speglas tydligt t johan 111: s överväganden i ett brev till fogden i Ång
ermanland Olov Persson och underlagmannen Evert Henriksson om kraven 
på kompensation för de hemman som de nyinflyttade i Härnösand hade läm
nat bakom sig. ”Så ändock vi änteligen vill, att ... Härnösands stad skall bliva 
vid sig, sä vele vi dock icke, att de skola bekomma sä mycket jord under sig, 
att de sedan skulle synas mera vara bomän och bonder än köpmän...”, resonc-

1 PRFSS 2:175, 4/4 1546, särskilt p. 3 och 7.

2 PRFSS 2:07, 27/1 1535. Om den dramatik som utspelade sig omkring Bogesunds uteblivna ned- 
läggelse, se s. 98—100.
3 PRFSS 5:160 p. 27, december 1619. Om 1619 års stadga om städernas administration, se not 2, s. 
119.



rade kungen. De båda sfats tjänarna skulle med detta i tankarna undersöka vad 
”ägor som de nödtorfteligen behöver till staden” (mm kursiv).1

Men kronans syn pä de svenska städernas borgare som ingenting annat än 
kamouflerade bonder är knappast riktig, lika lite som det är riktigt att se de 
handlande bönderna som stadsbor. Det är antagligen sanningen närmare att se 
på de allra flesta ekonomiskt verksamma t riket under 1500- och 1600-talen 
(och betydligt längre än sä) som diversearbetare, som försörjde sig med det 
som tillfälle och omständigheter erbjöd. Carl-Johan Gadd skriver träffande att 
vi idag gärna sätter likhetstecken mellan bonde och jordbrukare och gärna 
glömmer bort att detta är resultatet av en lång process, ”där bonden gått frän 
att vara ”allproducent” till att enbart bli jordbrukare”.1 2 Jag menar att även en 
majoritet av städernas borgare varit sädana allproducenter, som för sin för
sörjning eller sitt välstand varit beroende av ett flertal näringar, där de viktigare 
beskrivs i Figur 5.

Kålgårdar, 
trädgårdar mmFiske 1

i
Egna gårdar på 
landsbygden

Spannmåls
odling

Handel

Boskaps-
innehav

Städernas
försörjning

Hantverk

Figur 5: Källorna till den tidigmoderna svenska stadens försörjning. I texten diskuteras de 
olika försörjningskällorna.

Försörjningskällorna skulle antagligen kunna göras ännu fler med näringar 
som transporttjänster till lands och sjöss, bryggnmg, bakning, slöjd utanför 
skräna etc, men jag menar att de som nämns i figuren utgjorde de allra vikti
gaste. Vid varje försök att beräkna eller uppskatta städernas försörjning måste 
hänsyn tas till denna mångfald av försörjningskällor — för även om de inte 
syns i källmaterialet sä fanns de likväl oftast där i alla fall. Jag skulle vilja illust
rera detta genom att lyfta fram ett av de mer ambitiösa försöken att kartlägga 
en svensk stads försörjning, nämligen Sigvard Montelius mycket grundliga ge
nomgång av det agrara livet i Västerås. Montelius tar läsaren med in i frukt
trädgårdar, hagar, kryddgårdar och täppor. Ingen detalj verkar vara för liten 
för att redovisas. Fram växer bilden av ett agrarsamhälle sida vid sida med 
köpstaden. Under rubriken Jordbruket och stadens försörjning ställs sedan frågan 
hur stor del av stadens försörjning som den egna livsmedelsproduktionen sva-

1 PRFSS 3:409, 1/5 1589.

2 Gadd 1991, s. 21-22.



rade för. I leit plötsligt äter Västeråsborna endast tvä saker, nämligen sädant 
som registrerades i tiondelängder respektive boskapslängder. Slutsatsen blir 
följaktligen att ”jordbrukets förmäga att svara för staden Västerås försörjning 
var av ganska begränsad räckvidd”.1 Kapitlet därefter innehåller sedan en lika 
detaljerad genomgång av stadens fiske som tidigare av jordbruket, både i sta
dens närhet och utanför de finländska och norrländska kusterna. Inledningsvis 
konstateras att det är svårt att fä grepp om ”fiskets kvantitativa betydelse för 
stadens försörjning”.1 2 Detta hindrade alltså inte de slutsatser om självförsörj- 
ningsgrad som drogs på grundval av boskapsinnehav och spannmålsproduk
tion på stadsjordarna. Montelius begår misstaget att bygga sina slutsatser om 
självförsörjnmgsgrad på det kvanlifierbara material som står till buds, ett förfa
ringssätt som mte är ovanligt i sådana sammanhang.

Här nedan följer resonemang kring de olika försörjningskällor som presente
rats i Figur 5, både sådana som är kvantifierbara och sädana som mte är det.

Boskapsinnehav
Boskapen var vid ett flertal tillfällen föremål för beskattning. Vid den skatt 

som 1571 upptogs för Älvsborgs fästnings första lösen var boskapsmnehavet 
en av taxenngsgrunderna. Samma underlag för beskattning gällde för de bo- 
skapspenmngar som beviljades pä 1620 års riksdag och som efter upprättade 
boskapslängder togs ut till 1640-talets början. Dessa två skatter är de viktigare 
för bestämmandet av boskapsmnehavet under tidigmodern tid, men även and
ra taxeringar av dessa egendomar har förekommit som vi snart ska se.

Städernas djurhållning kringgärdades av en omfattande lagstiftning genom 
stadslagen. Byggnmgabalkens flockar 15-20 berättar om hur man i rådstugan 
skulle döma sådana som tjuvmjölkade getter, får och kor i staden, den som 
dödade andras boskap eller rent av begick hjordadräp (dvs med vilja dödar 
flera djur), den som åderlät hästar men där behandlingen slog slint o s v.3 

Stadslagen ger intryck av att samlevnaden mellan människa och djur mte var 
problemfri, men nödvändig. Att man i flockarna uppehåller sig länge vid trus
ter rörande ihjälslagna djur visar antagligen vad resultatet ofta blev av den ir
ritation som det bör ha inneburit att upptäcka grannens svin eller get inne i 
den egna stugan eller i trädgårdslandet.

Överhuvudtaget var städernas kor, får, getter, grisar och andra djur karaktä
ristiska inslag i stadsbilden, och sä var fallet långt fram i tiden vilket väl fram
gick tydligt här ovan av |.W. Ruuths funderingar kring Björneborgs boskap
sinnehav.

Men hur omfattande var dä städernas djurhållning?
Det varierade naturligtvis mycket. Det går heller mte att generellt säga att 

djuren i städerna hölls för den egna självförsörjningens skull. I vissa städer, 
särskilt i södra och västra Sverige som t ex Jönköping, Eksjö, Bogcsund och

1 Montelius 1993, s. 14.9.
2 Montelius 1993, s. 146.
3 MEL, byggningabalken, flockarna 15-20.



Lidköping, höll boskapsskötseln en slags mellanposition mellan borgerlig nä
ring och lantbruk eftersom huvuddelen av den boskap som borgarna ägde i 
första hand var avsedda för oxdrifter norrut. Men även om boskapen i första 
hand var avsedd för avsalu, innebar boskapsstocken naturligtvis ändå en re
serv för livsmedelsförsörjningen.

Jönköping hade 1571 det största kreaturshället av alla städer i Götaland - 
och endast tre socknar i Tveta härad hade fler djur.1 Men även städer som inte 
var så kraftigt involverade i oxdrifterna norrut kunde uppvisa stora boskaps
hjordar. Folke Lindberg konstaterar t ex att Linköping inte hade avsevärt färre 
djur än en av de bördigaste och folkrikaste socknarna i området, S:t Lars, och 
att svin var särskilt vanliga i staden.1 2

Göran Rystad konstaterar för Skaras del, efter en genomgång av 1628 års 
boskapslängd, ett stort djurhåll i staden och han summerar: ”Skara var sålunda 
cn stad vars invånare i stor utsträckning var beroende av åkerbruk och bo
skapsskötsel”.3 Boskapsskötselns betydelse framhävs också för Västervik: den 
spelade en mycket stor roll för stadens hushållning under 1600-talet.4 *

Som redan nämnts förekom boskapen som taxermgsgrund vid fler tillfällen 
än 1571 och från 1620-talet. Ett sådant tillfälle var år 1600, då en förmögen
hetsskatt togs ut. Skatten vilade på en bred förmögenhetstaxenng som förut
om boskapsinnehav bl a räknade in handelsomsättnmg och innehav av 
spannmål och silver.3 En längd över hur denna skatt togs upp i Björneborg 
förvaras i Riksarkivet i Helsingfors. Längden ger inte bara en inblick i stadens 
boskapsinnehav, utan också en god uppfattning om borgerskapets ekonomis
ka villkor i allmänhet. Av 110 borgare som står upptagna i längden ägde 43 en 
handelsomsättnmg som betraktades som beskattningsbar. Denna gräns var 
uppenbarligen lågt satt: en borgare var uppsatt för två åmpund tran och 3/4 
tunna smör, en annan för ett fat tran, en tunna smör och två kohudar. Borga
ren Henrik Andersson hade endast handlat med 8 klovar näver, medan han 
däremot ägde en gammal oxe, en ko, en kviga, tre gamla får och ett ungt får. 
De som mte hade en beskattningsbar handel, majoriteten, handlade alltså med 
mindre än vad som här nämnts. Så gott som alla hade boskap och 89 av de 
110 borgarna ägde boskap motsvarande mer än två KE (kreatursenheter).6 

Två KE motsvarar ett par kor eller en ko och några får och svin. Ungefär 
denna nivå återfinns också i det tidiga Sundsvall: de omkring 80 hushållen i 
staden hade tillsammans fjorton hästar, en tjur, sextiosju kor, sju kvigor, sjut
tiofyra getter, fyrtiotre får och 25 svin.7

1 Norborg 1963a, s. 327.

2 Lindberg 1973, s. 98.

3 Rystad 1986, s. 746.
4 Lindberg 19.7.3, s. 389.

3 Beslut om skatten togs pä riksdagen i Stockholm 1599. Sandberg 1991, s. 393.

6 FR A 250,1 lenrik Andersson pä f. 4r.

1652—55 hade staden mellan 81 och 87 hushåll, Lilja 1994, grundtabeller. Uppgifterna om kreatu
ren i Ahnlund 1921, s. 70.
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|ag tanker inte trassla in mig i resonemang krmg hur mycket en eller två kor 
och några grisar betydde för det tidigmoderna stadshushållet. Djuren var 
mindre och de hölls annorlunda än idag med konsekvenser för slaktvikter och 
mjölkavkastning. Men så mycket kan konstateras att det går att ifrågasätta det 
rimliga i att kalla det borgerliga boskapsinnehavet för en binäring, för det var 
det inte. Det var en av flera varandra kompletterande näringar, vid sidan av 
handeln. Det var förmodligen fler svenska borgare under 1500 och 1600-talen 
(och förmodligen under följande århundrade också), som mer såg handel som 
en binäring, som Henrik Andersson i Björneborg säkert gjorde — såvida han 
mte hade lyckats att föra fogden bakom ljuset.

Björn Helmfrids reflektion över Norrköpmgshushållens självförsörjning 
kring tiden för Älvsborgs första lösen är intressant. Han antar att boskaps
skötseln tillsammans med fisket mte mer än nödtorftigt kan ha täckt hushål
lens animaliebehov.1 Uttryckt på detta vis kan man säga att Helmfrid — för
modligen omedvetet — har vänt på resonemanget och betraktar handeln som 
en slags binäring till i det här fallet boskapsskötseln. För om nu fisket och bo
skapen inte mer än nödtorftigt förmådde att täcka hushållens animaliebehov 
så fick man väl täcka upp den sista biten med vad handel och hantverk kunde 
inbringa. Frågan är om det var ett sådant näringsliv som kronan ville se i sta
den.

Men jag vill understryka att jag anser det lika fel att generellt betrakta städer
nas handel som en binäring till boskapsskötsel och andra agrara näringsfång. 
Handeln var också den en kompletterande näring bland många andra i de 
svenska städerna.

Spannmålsodling
'Fröts att det finns relativt gott om bevarade tiondelängder från städerna är 

det inte det lättaste att låta dessa uppgifter ligga till grund för beräkningar av 
städernas självförsörjningsgrad. Därtill var städernas odlade jordar alltför 
ojämlikt fördelade mom borgerskapet, vilket medförde att de som tog de 
största skördarna kanske mer betraktade sina spannmålstunnor som ett kapi
taltillskott än som ett bidrag till det egna hushållets livsmedelsförsörjning.1 2 

Som med allting annat var gränserna mellan de varor som konsumerades och 
de som var avsedda för avsalu diffusa och beroende på omständigheterna.

Några flockar i stadslagen som reglerar städernas spannmålsproduktion på 
liknande sätt som fallet är med boskapen, finns mte. Det finns väl skäl att anta 
att spannmålsodling mte utgjorde samma tvistekälla som de kringströvande 
kreaturen. Men städernas spannmålsproduktion var icke desto mindre bety
dande under 1500- och 1600-talen. Några exempel: |önköpings totala skörd 
motsvarade 1551 dryga 387 tunnor, 1564 dryga 637 tunnor av mestadels råg

1 Helmfrid 1963, s. 69.
2 Det hörde inte till ovanligheten att det var magistraten och de större köpmännen i städerna som 
var de som förfogade över de större jordarna. Se t ex Helmfrid 1963, s. 63-67 (Norrköping), Suo
lahti 1950, s. 180 (Helsingfors), Lindberg 1975, s. 97 (Linköping).



och korn.1 Enligt Sven Liljas beräkningar hade Jönköping omkring 700 invå
nare.1 2 Statistiskt och efter dessa båda uppgifter - skördarna varierade )u kraf
tigt - var den egna spannmålsproduktionen tillräcklig för mellan en halv och 
en tunna spannmål per är och (önköpmgsbo. I Björneborg var stadens utsäde 
omkring 70 tunnor pä 1640-talet3, vilket med ett korntal varierande mellan 3 
och 54 betydde 210—350 tunnor spannmål per år. Med en befolkning pä dryga 
600 personer på 1650-talet5 innebar detta alltså en mindre spannmålsproduk
tion per invånare än Jönköping — vilket ju mte är märkligt med tanke på de 
båda städernas geografiska lägen. Hur kunde det då se ut i en stad som till 
skillnad från Björneborg hade goda förutsättningar för spannmålsodlingar? 
Linköping låg (och ligger) i ett område som tillhör rikets bördigaste. Enligt 
den samtida uppfattningen, i alla fall Axel Oxenstiernas, var jordbruket en av 
stadens allra viktigaste näringar. Åker och äng var det som rikskanslern satte 
överst för Linköping i sitt memorial över städernas ”fundamenta”, dvs vilka 
näringar som var de viktigaste i rikets olika städer.6 1584 registrerades 1066 
tunnors spannmålsskörd av stadens borgare.7 Samma år skulle enligt Lilja de 
131 hushållen i staden ha motsvarat mellan 524 och 590 invånare, beroende 
på hur många hushållsmedlemmar man räknar med.8 Linköpings skörd skulle 
alltså detta år ha räckt till i runda tal två tunnor per person i staden. I Västerås 
räckte skörden till i genomsnitt en halv till en tunna per invånare mot slutet av 
1600-talet.9

En halv, en eller två tunnor per person och år. I den storleksordningen 
hamnar man beroende på skördeutfall och vilken stad det är fråga om. Vad 
detta betydde i form av välling, gröt och utbakat bröd eller ens hur mycket det 
var i modernt mått skulle lätt kunna svälla ut till en fristående undersökning, 
och sakfrågor av detta slag har också diskuterats ofta och livligt. Ett tidigt och 
ofta citerat exempel på detta är Eli Heckschers beräkningar av livsmedelskon- 
sumtionen under tidigmodern tid. Hur fel dessa uppskattningar är och hur 
svårt problemet är generellt sett har Mats Motell i en kritisk artikel övertygan-

1 Norborg 1963a, s. 326.
2 Lilja räknar med cn minimibefolkning på i genomsnitt 662 personer och en maximumbefolkning 
på i genomsnitt 729 personer under åren 1544—1571. Lilja 1994, appendix B.
3 Ruuth 1897, s. 122.
4 Hannerberg 1971, s. 80 menar att ett korntal på 3—5 var vanligt i Sverige under normala skördeår 
under 1600-talet och början av 1700-talet. Hannerberg betonar dock de stora variationerna i av
kastningen: goda år var den betydligt högre och under svåra missväxtår gav jorden inte ens utsädet 
tillbaka.
3 Lilja 1994, grundtabeller.
6 Lindberg 1975, s. 95.
7 Lindberg 1975, s. 96.
8 Lilja 1994, grundtabeller.

9 Montelius 199.3, s. 115—119. En halv till en tunna är min egen tolkning av Montelius resonemang.



dc visat.1 Bland mycket annat visas att spannmålstunnans innehåll kraftigt 
överdrivits av Heckscher.1 2

Om man bygger pä antagandet att dc tunnor som omtalats rymde mellan 80 
och 100 kg spannmål,3 så skulle detta alltså motsvarat 40—200 kg spannmål per 
person och år. Siffrorna är avsiktligt mycket ungefärliga, eftersom en av de få 
saker som vi med säkerhet vet är att skördarna varierade kraftigt (och att 
konsumtionen av regionala skäl gjorde detsamma i dc olika städerna). Men 
uppgifterna berättar hur storleksordningen av skördarna såg ut, att det mte 
rörde sig om 5 kg per person och är och mte heller 1 200 kg.

Helmfrid har i sin undersökning av Norrköping ocksä funderat på självför- 
sörjningsgraden av spannmål. Enligt Helmfrid förfogade Norrköpingsborna i 
början av 1540-talet över 200 tunnland jord. Därefter ökade innehavet och 
under stadens expansionsperiod frän 1580-talet skaffade sig åtminstone halva 
stadsbefolkningen tillgäng till åkerjord. Under hertig johan minskade därefter 
innehavet. Författaren menar att de hushåll som i staden förfogade över jord 
täckte sitt spannmälsbehov till högst 2/3.4 Helmfrids funderingar kring själv- 
försörjningsgraden väcker i vissa fall fler frågor än vad som besvaras, men sär
skilt en fråga gör sig påmind: hur stort var ”spannmålsbehovet”? Fanns det verk
ligen ett sådant behov som var karaktäristiskt för Norrköping, och var 
spannmälsbehovet likadant i Uleåborg som i Jönköping? Frågan är om det 
inte är rimligare att anta att det fanns stora regionala variationer i födomtaget 
och att behovet — då som nu — varierade beroende på hur tillgången såg ut. 
Denna fundering gäller mte bara Helmfrid utan mer allmänt undersökningar 
kring födomtaget i äldre tid. Om behov byts ut mot konsumtion blir det lite tydli
gare. Problemet blir då istället att vi mte känner stadsmvånarnas konsumtion, 
vi vet mte hur den varierade regionalt eller efter skördeutfall, fisktillgång och 
ekonomiska konjunkturer.

Mats Morell har visat hur svåra sådana beräkningar är, och det är synd att 
hans granskning mte också innefattar Arthur Imhofs försök till beräkningar av 
städernas självförsörjnmgsgrad på 1700-talet. Imhof bygger nämligen på 
Heckschers överdrivna uppgifter där behovet (der Standardverbrauch) för 
stadsinvånarna fastställs till 4,5 tunnor spannmål/är, och det är rejäla tunnor; 
rågtunnan är t ex pä 124 kg.5 Detta leder till att en av Imhofs stadsbor satte i 
sig omkring halvtonnet spannmål per år eller ca ett och ett halvt kg om dagen. 
Omräknat till energiintag skulle detta motsvara 4 500 kilokalorier per person

1 Morell 1987. På s. 94 i avsnittet ”Absurd results” redogörs t ex för Birgitta Törnells slutsats, att 
det dagliga intag som Heckscher räknat fram på grundval av 1573 års rikshuvudbok hade möjlig
gjort för en extremt hårt arbetande tjugo års man vägande 100 kg att hålla sin vikt, medan en ge
nomsnittligt vägande man hade gått upp 50 kg om året.
2 Morell 1987, s. 93.

3 Morell 1987, s. 94.
4 I lelmfrid 1963, s. 61-62.

5 Imhof 1974, s. 83.



och dag enbart i spannmål.1 Om man därutöver hade behov av någonting an
nat än spannmålsbaserad föda får vi mte veta. I Jcckscher lär dock vara oskyl
dig som källa till den märkliga metod Imhof använder sig av för att räkna ut 
storleken av städernas skördar: ”Eftersom ett tunnland ursprungligen beteckna
de den åkerareal för vilken en tunna utsäde räckte...” (mm kursiv) kan man, 
menar författaren, också för 1700-talet multiplicera det antal tunnland jord 
som städerna förfogade över med det angivna korntalet.1 2 Att det svenska 
tunnlandet genom lantmäteriinstruktioner på 1630-talet fastställdes till 14 000 
svenska kvadratalnar och att utsädesmängden på denna yta varierade efter 
jordmån, sädesslag och odlmgssystem har inte uppmärksammats av författa
ren.3 Efter denna operation drar Imhof av den mängd som behövs för nästa 
ärs utsäde och jämför det som återstår med den fastslagna standardförbruk
ningen om de redan nämnda 4,5 tunnorna. Författaren kommer naturligtvis 
fram till mycket låga siffror för självförsörjningen i städerna. Den egna pro
duktionen räckte enligt Imhof i mänga städer inte till mycket mer än nödför- 
räd, även om han konstaterar att det trots detta inte hörde till ovanligheten att 
vissa städer själva täckte mellan en tredjedel och en fjärdedel av behovet.4

Utan att diskutera någon självförsörjningsgrad kan man i alla fall konstatera 
att 40—200 kg cgenproducerad spannmål motsvarade mellan 300 och 1 700 
kcal/dag och person. Det är självfallet mga mängder som går att leva på vid 
ett behov omkring 4 000 kcal/dag. Men det var antagligen inte många borgare 
som var tvungna att ha enbart spannmål på menyn.5

Oavsett om eller hur mänga ur det svenska borgerskapet som var självför
sörjande pä spannmål så bör man ställa frågan om det är rätt att kalla spann
målsodling en binäring för städernas borgerskap under vasatiden? |ag menar 
att det inte är det. Den var en viktig del av flera som tillsammans utgjorde stä
dernas försörjning. Spannmålsodling var för en stor del av det svenska bor-

1 Ulla 1 lagman på livsmedelsverkets nänngsenhet i Uppsala har haft vänligheten att hjälpa till med 
uppskattningarna av energiinnehållet i spannmål. Enligt Hagman är det rimligt att för 1500- och 
1600-taIen räkna med ca 5 000 kcal/kg råg. Komets energiinnehåll var något högre. Hannerberg 
1971, s. 86 räknar med 3 200 för råg och korn, liksom agrarhistorikern Wilhelm Abel. Också
1 lagman menar att Imhofs uppgifter måste vara orealistiska. Om man till de 4 500 kcal lägger ett 
näringsintag av tisk, kött, grönsaker, frukt m m, sä börjar man närma sig de energimängder som 
tjälljägare under hård marsch och med tung packning gör av med.
2 Imhof 1974, s 83 (min översättning av citatet).
3 Ilannerberg 1971, s. 20-21. Det medeltida tunnlandet, Ibid, s. 42.

4 Imhof 1974, s. 84.
5 Här går der naturligtvis att dra in beräkningar av spannmålens andel av totalkonsumtionen, men
jag värjer mig mot detta därför att - återigen - s|älva tanken bygger på det något märkliga antagan
det att vissa genomförda lokala studier av spannmålskonsumtionen av någon anledning skulle vara 
allmänt normgivande för behovet av spannmål. Det är väl rimligt att anta att konsumtionen mer styr
des av tillgäng än av något behov. Om dagens genoinsnittsförbrukning av potatis är 100 kg per 
person och är så betyder inte detta att svensken i genomsnitt behöver denna mängd ärligen. Man kan 
väl också utgå ifrän att om priset pä potatis skulle öka kraftigt (som fallet under tidigmodern tid var 
med spannmål under missväxtar) sä skulle konsumtionen gä ned och minskningen ersättas av något 
annat livsmedel..utan att heller detta skulle spegla något behov.



gerskapet lika mycket eller litet en binäring som städernas handel. Delnäring är 
nog en mer passande beteckning.

Fiske
|ordstrider, både mellan städer och landsbygdens allmoge och mom städer

na, har uppmärksammats betydligt mer än tvister kring fisket. Men städernas 
fiskerättigheter ledde också ofta de till konflikter. Här var det inte bara små
städernas borgare som slogs för rätten att rulla in tunnor med egenfångad fisk 
i vinterförråden. Stockholmsborgama var ökända för sina fiskeresor, inte bara 
för att de under dessa bedrev omfattande landsköp, utan också för att de in
kräktade på Norrlandsstädernas och de finska städernas fiskevatten. Särskilt 
Åboborgarna kände sig hårt trängda av stockholmare, som på höstarna sänkte 
sina strömmingsgarn i de fiskrika vattnen utanför Åbo.1

Också för Göteborg var fisket av betydelse för borgerskapet — både för det 
1611 nedbrända Göteborg pä Hisingen och för den senare staden. Borgarna i 
det tidigaste Göteborg lyckades under sin korta tid där komma på kant med 
skärgårdsbefolkningen om fisket. Göteborgarna hade givits tillåtelse att fiska 
vid de obebyggda öarna i skärgården och öborna klagade över att de trängts 
bort från dessa av göteborgarna. På de obebodda öarna hade öborna sina 
bästa betesmarker lät de Karl IX förstå i ett klagomål. Hur Karls uppmaning 
till öborna att samsas med göteborgarna utföll förtäljer mte historien, men det 
är nog mte uteslutet att en eller annan yttnng av skadeglädje visade sig på skä
ren utanför den brinnande staden två år senare.1 2 Inte heller det holländska 
borgerskap som 1620 förhandlade om privilegier till den senare staden var 
ointresserade av fisket i skärgården. Vid dessa förhandlingar hade holländarna 
visat missnöje med att det i pnvilegieutkastet uteslutits ”några insuler och 
klippor uti skären, vilka dem till fiskeriet högt av nöden är”.3 Det holländska 
blivande borgerskapet i Göteborg verkade emellertid inte ha hörsammats vad 
gäller fiskerättigheterna på skären utanför staden att döma av de efterföljande 
privilegierna.

Hur ”högt av nöden” fisket nu kan ha varit för de blivande göteborgarna av 
holländsk börd kan diskuteras. Det torde dock mte ha varit av samma vikt 
som strömmingsfisket var för det tidigaste borgerskapet i Sundsvall. 1630 fick 
staden förklara sig varför man mte hade några varor till salu till kronan mför 
det stundande tyska fälttåget; mga bönder kom till staden med varor varför 
borgerskapet fick försörja sig med strömmingsfiske, hette det i svaret. Men 
mte heller fisket var problemfritt eftersom man var tvingad att köpa salt pä

1 Se r ex PRKSS 3:432, 27/5 1590, Där Johan III efter klagomål från Abo om att stockholmare Os
kar en eller tvä mil från staden bestämmer att ingen ska tillåtas fiska närmare sraden än sex mil.
2 PRKSS 4:266, 22/4 1609.
3 PRPSS 6:18, 1 /6 1621, kommentarerna s. 44.



kredit, och skulderna fick man sedan betala tillbaka med samma strömmmgs- 
fängster som också skulle räcka till skatt till kronan.1

Inför den andra och mer lyckosamma grundnmgen av Umeå 1622 sändes en 
skrivelse till K.M:t med de önskemål allmogen hade för att flytta in i den nya 
staden. Man kräver naturligtvis jord och fiskerättigheter och i den fjärde 
punkten slås för säkerhets skull fast att man inte klarar sig utan fisket.1 2 Skrivel
sen är intressant ocksä pä sä sätt att man förstår hur tankarna hos kronans 
män kring fenomenet borgare som maskerade bönder kunde uppstå. De bli
vande Umeåborgarna begär jord och fiskevatten, de begär att få segla på 
”sädeshamnarna” (d v s de platser i Mälaren där man bytte till sig spannmål), 
men man krävde också att de som mte flyttade in till staden skulle förbjudas 
att handla såväl på bygden som på annat håll. En sammanfattning skulle kun
na vara att man begärde att få leva som man alltid gjort, vilket väl betydde det 
mångsysslande som var gemensamt för de flesta om de sedan bodde i staden 
eller på landet, men få skattebefrielse för detta och dessutom slippa obehaglig 
konkurrens.3 Att fisket var betydelsefullt för staden framgår av en relation från 
magistraten 1696, då fisket betraktades som borgerskapets viktigaste näring. 
Det var framför allt lax- och strömmingsfiske som utövades i Umeå. 1676 be
drev 41 av stadens 90 hushåll strömmingsfiske.4

De nygrundade Norrlandsstäderna blev snabbt konkurrenter till de fiskare, 
vare sig de var av borgerlig härkomst eller annan, som tidigare bedrivit fiske i 
Bottenhavet. 1582 begärde t ex Gävleborna att få behålla rätten att fiska 
strömming på de allmänna fiskegrunden i Norrland. Tidpunkten för denna 
vädjan kanske inte var den allra bästa: i Stockholm hade man nämligen funnit 
att två av de femtio guldmynt som staden just hade levererat in till kronan i 
skatt mte var av den kvalitet som de borde. Men trots att kungens ilska inte är 
att ta miste på, bör svaret betraktas som representativt för kronans syn på fis
ke och andra näringar som i en bättre värld inte hade hört städerna till. Kung
en menar att de fattiga i Clävle som mte kunde försörja sig på annat sätt kan 
tillåtas att bedriva fiske. Men som det nu var, att de som bedriver handel och 
seglation i stor utsträckning också fiskade, kunde inte accepteras. Därigenom 
blir inte bara handeln i staden försvagad, utan försörjningen också undandra
gen stadens fattiga och skärkarlarna. De som hade någon förmögenhet till 
handel förbjuds därför att fiska.5 Nio år senare verkar dock detta förbud vara 
bortglömt: Gävle får detta är flera fiskevatten donerade till sig i Hälsingland,

1 Ahnlund 1921, s. 80—81. Naturligtvis utgör inte beskrivningar av den egna ekonomiska situatio- 
nen de id 1 ra till fö did igas te av källor. Det ekonomiska läget i det nygrundade Sundsvall verkar dock 
ha varit så mörk att det finns anledning att sätta tilltro till stadens egen beskrivning av situationen.
2 Steckzén 1981, s 33—35.
3 På våren 1622 framförs liknande krav i en skrivelse inför de under sommaren utfärdade interim- 
sprivilegierna (privilegierna var interima med anledning av att kungen var utomlands). Privilegierna 
i PRFSS 6:63, 22/6 1622, kraven från de blivande borgarna i kommentarerna till detta brev 2/4 
1622.
4 Steckzén 1981, s. 118-123.
5 PRFSS 3:249, 30/3 1582.



Medelpad och Ångermanland. Motiveringen till dessa donationer var att sä 
många hade slagit fiskevatten under sig med bördsrätt på senaste tiden. Men 
det skylldes inte bara pä de nya Norrlandsstädernas borgerskap: även ”fogdar, 
skrivare och domare” försåg sig med fiskerättigheter.1

Fiskegrunden utanför Norrlandskusten var välbesökta. Här träffades Gävle- 
bor, stockholmare, borgare från Mälarstäderna, skärkarlar och fiskande borga
re från Östergötlands städer. För Norrköping verkar fisket ha spelat en särskilt 
stor roll. Förutom det laxfiske som varit av stor betydelse för staden sedan 
medeltiden,1 2 bedrevs ett omfattande havsfiske. 1584 var havsfiske huvudnä
ring för 51 av de 153 borgarna i staden.3 De skärkarlar som försåg Stockholm 
och Mälarområdet med fisk hittade också ofta ned till Norrköping. Helmfrid 
menar att försöken att före 1614 förbjuda den bottniska allmogen att förse 
Norrköping med fisk misslyckades. Men efter 1614 upphörde enligt författa
ren denna seglation. Norrköpingsborna fick nu själva börja hämta sin fisk i allt 
större omfattning i det bottniska området - vilket bl a ledde till att seglationen 
på de tyska hamnarna minskade. 1622 skrev borgmästarna till Axel Oxenstier
na att fisket, som vant huvudnäringen för ”mesta parten av borgerskapef’, 
kraftigt minskat under senare år, vilket inverkat på skatteförmågan. De långa 
fiskeresorna krävde kapital, vilket gjorde att fisket i staden minskade i betydel
se för de breda lagren.4 På Kristinas tid levde ändå vart tionde borgerligt hus
håll i staden på fiske, men detta var en minskning i andel från vart tredje hus
håll under johan IIFs tid.5

S k fiskeresor verkar ha vant vanliga fenomen i de tidigmoderna städer i riket 
som ägde sådana förutsättningar. Städernas båtägande befolkning drog ut på 
kortare eller längre kombinerade fiske- och handelsresor. Dessa resor var inte 
helt oproblematiska för kronan: städernas borgare skulle ju helst avhålla sig 
från såväl fiske som sådana handelsfärder där landsköp tenderade att bli mer 
regel än undantag. Att fastställa syftet med dessa resor var säkert inte lätt ens 
för samtiden: beroende på hur omständigheterna såg ut antingen fiskade man 
själv, bytte till sig fisk eller köpte fisk. För de stockholmare och borgare från 
Mälarstäderna som betalade avgifterna i Stockholms slottstull efter återkoms
ten frän sådana resor i det finskbottniska området noterade ofta tullskrivaren 
”haver fiskat”, ”hemma frän fisket” etc efter namnet. Men detta var säkerligen 
bara gällande uttryck för denna sortens färder, och sade ingenting om vilka 
aktiviteter som dominerat resorna.6 Stockholmarnas viktigaste returlaster från 
det finskbottniska området var kring 1500-talets mitt lax och under 1600-talets 
första årtionden saltfisk, huvudsakligen strömming.7 Vilka förvärvsmetoder

1 PRFSS 3:442 6/3 1591.
2 Schiick 1926, s. 416.
3 Helmfrid 1963, s. 93-94.

4 1 lelmfrid 1963, s. 107.

5 I lelmfrid 196.3, s. 527.

6 Stockholm 1990, s. 281.

För 1500-talet: Friberg 1983, s. 291; för 1600-talet Sandström 1990, s. 281



som var vanligast för dessa varor är svårt att avgöra. I lade man tur med fisket 
fiskade man, fick man tillfälle att göra en bra affär sä gjorde man det. Detta 
illustreras pä ett tydligt sätt av det fiskande borgerskap i Gävle som vi redan 
stiftat bekantskap med: I ett besvär 1577 frän präster, bönder och menige man 
i Ångermanland klagas det på den otillräckliga tillförseln frän städerna ”både 
med penningar, salt och all annan nödtorft”. Under den senaste sommaren 
kom endast en liten skuta frän Stockholm, heter det i besväret. Däremot hade 
ett flertal frän Gävle varit uppe, men de hade haft sådan tur med strömmings
fisket att de själva använt det salt de haft med sig. Saltet hade dc inte velat sälja 
annat än mot färsk strömming, och dä för tvä lispund salt per tunna ström
ming (vilket var avsevärt sämre för de klagande än den normala prisrelatio
nen). Förut, när landsköpmännen var tillåtna att besöka deras marknad, hade 
de varit försörjda med både penningar och annat. De hade då också haft lätta
re att betala sina utskylder, konstaterade de med ett argument som dc antagli
gen hoppades skulle vara särskilt verkningsfullt.1

Skutorna frän Gävle hade alltså seglat upp till den ångermanländska kusten 
med salt i lasten, öm man inte hade påträffat sådana strömmings förekomster 
som man nu gjorde sa hade man bytt till sig strömming mot detta salt. Nu an
vände man det själv. Detta beteende styrdes inte av eventuellt burskap i Gävle 
utan av samma rationella ekonomiska kalkyler som en bonde eller en präst el
ler en fogdeskrivare hade gjort i samma situation.

Inte heller fisket kan betecknas som en binäring i städerna. För några borga
re var det en huvudnäring för andra betydde det mindre. Sammantaget kan sä
gas att fisket var en av de viktiga komponenter — agrara och urbana — som till
sammans utgjorde städernas försörjning, på samma sätt som en stor del av 
landsbygdens befolkning försörjde sig med näringar som dåtidens centralmakt 
och nutidens historiker definierade och definierar som antingen agrara eller 
urbana.

Kålgårdar, trädgårdar m m
Kålgårdar var den allmänna benämningen på borgarnas odlingstäppor under 

medeltid och tidigmodern tid. Tanken för idag kanske närmast till kolonilotter, 
och bortsett från att det verkar ha vant mer regel än undantag att stadshus- 
hållen höll sig med en sädan täppa, är jämförelsen nog inte missvisande. Att 
kålgårdarna var en naturlig del av den tidigmoderna svenska staden framgår av 
bevarade tänkcböcker, där kålgårdarna pantsätts och taxeras och där en del av 
vardagslivet i staden utspelar sig. 1 Jönköpings stads tänkebok 1456—1548 fo
rekommer kålgårdarna med jämna mellanrum och det rör sig då oftast om 
taxering av lotterna.

Från Strängnäs finns för år 1560 en bevarad längd över kålgårdspenningar. 
Av denna framgår att det fanns 75 borgerliga hushåll i staden och 74 kålgär- 1

1 PRFSS 3:201, 23/10 1377. Johan III till fogden över Hälsingland, Mårten Larsson. Besväret åter
ges I kommentarerna, s. 355-356.



dar.1 I lur stora dessa lotter var och hur mycket eller vad de avkastade framgår 
inte. Från 1698 års stadsplan av Sundsvall framgår dock att kålgårdarna höll 
ungefär samma storlek som stadstomterna och var lika många, 92, till antalet. 
Storleken kan från stadsplanen grovt uppskattas till varierande mellan 150 och 
300 kvm, dvs jordlotter som omräknade skulle ha vant ca 12—17 meter i fyr
kant.1 2 Kanske var storleksförhållandet mellan kålgårdar och stadstomter lik
nande också i Strängnäs. Något som skulle kunna tyda på detta är att summan 
som bars upp i skatt av kålgårdarna var ungefär lika stor som den som togs 
upp i tomtörc, 11 mark 3 öre respektive 10 mark 2 öre. Resonemanget förut
sätter då att grunden för skatteuttaget utgick efter tomternas och kålgårdarnas 
storlek med samma avgift.

På stadsjordarna odlade borgarna sm spannmål och i kålgårdarna träd- 
gårdsprodukter. Men städernas olika odlingslokaler var fler än så och av varie
rande beskaffenhet. Ett mål ur Jönköpings tankebok från våren 1528 kan få 
illustrera detta. Målet i sig, ett arvskifte, är inte intressant i detta sammanhang, 
men väl beskrivningen av stadens olika jordar:

”Skall Nils ha som sitt fädernearv den tomt, som Per Bardskärare nu har be- 
byggt, och den lilla trädgård, som ligger näst östan Håkan Månssons kålgård 
och där till med en lycka, som kallas appellelyckan, och yttermera skall Nils 
ha för sitt fäderne mne i Måns Olssons lycka fyra och en halv skäppor säd. 
... Måns Olsson skall behålla... ängshagen som ligger bredvid ån”.3

Detta hade lika gärna kunnat vara en återgiven tingsforhandling var som 
helst ute på landsbygden, men det rörde alltså en av rikets äldre och mer väl
etablerade städer.

Exakt hur mycket den egna trädgårdsodlingen bidrog till borgarnas dagliga 
bröd låter sig naturligtvis inte avgöras. Men att den för många i städernas bor- 
gerskap var en viktig del av hushållningen kan man utgå ifrån, så viktig att det 
inte heller är rätt att behandla trädgårdsodlingen som en binäring utan som en 
delnäring i borgerskapets vardagliga mångsysslande.

Egna gårdar på landsbygden
Om en köpman i någon stad ägde en eller flera gärdar på landsbygden sä 

behövde detta givetvis inte betyda att dessa enheter var en förutsättning för 
köpmannens och hans familjs existens. ] ordanskaffning kunde också — då som 
nu — vara en investering. Tyvärr finns mte samma undersökningar i Sverige 
som i andra länder över borgerskapets jordinnehav. Jan de Vries beskriver ett 
europeiskt borgerskap under 1600-talet vars enda mål med köpenskapen var 
att kunna bli tillräckligt framgångsrikt och förmöget för att kunna köpa stora

1 Söi I 1560:20, f. 122ff.
2 Ahnlund 1921, s. 161. Stadsplanen i Aliniunds avbildning saknar skala. Uppgiften om storlekarna 
på kålgårdarna har uppskattats med hjälp av andra äldre kartor över Sundsvall. Uppgifterna ska 
alltså ses som ungefärliga.
3 JST, måndagen före S:t Valborgs dag 1528, s. 117.



lantegendomar eller statustyngda befattningar. Han beskriver situationen i 
Frankrike under 1600- och 1700-talen på följande sätt: ”Vid varje kris mom 
jordbruket köpte familjer i städerna upp odlingsbar jord frän såväl bönder 
som den gamla aristokratin”.1

Till och med i de tidigmoderna kapitalistiska entreprenörernas högborg, 
Amsterdam, var rentierer den största enskilda gruppen i 1742 års taxering, allt
så bara någon generation efter stadens kommersiella storhetstid.1 2 Peter Burke 
visar hur den gamla handelsrepubliken Venedig under 1600-talet såg sitt tidiga
re sä kommersiellt inriktade borgerskap förvandlas till en jordägande aristo
krati.3

Naturligtvis kan man också tala om städernas försörjning också då det gäller 
borgerskapets jordförvärv i investeringssyfte, men de företeelser som Jan de 
Vries och Peter Burke behandlar är någonting helt annat än kålgårdarna i 
Sundsvall eller strömmingsfisket utanför Åbo. Som fallet var med boskapen 
här ovan kan inte heller här utan vidare slås fast att en borgare som förvärvar 
jord på landsbygden gör det i investeringssyfte och som ett led i en mer tradi
tionellt betraktad borgerlig näring, eller om han gör det för att säkra tillgången 
av födoämnen. Skillnaden är inte oväsentlig; i det ena fallet handlar det inte 
primärt om livsmedelsförsörjning utan om kapital som investeras på lands
bygden.

Från det tidiga 1590-talet föreligger en taxenngslängd över gårdar och gods 
tillhöriga fogdar, skrivare, präster och borgare i Finland. Längden är odaterad, 
men taxeringen uppges ha skett enligt ett kungligt brev av den 7 oktober 1590. 
Längre fram anges dock året 1591. I längden inventeras hushållens mantal och 
beskattningsbara egendomar i form av boskap och spannmål (antagligen på 
lager), silver och annat lösöre.4 Från Åbo återfinns här bl a präster, skolmästa
re, biskopen, borgmästare — och så ”hustru Valborg i Åbo”, som regerade 
över ett litet imperium av gårdar på landsbygden bestående av 8V2 mantal för
delade på sju enheter i fyra socknar. Fem av gårdarna låg i Egentliga Finland 
och två i Kumogårds län. 27 gårdar uppges vara ägda av Åboborgare, bisko
pens och prästernas gärdar oräknade. Hela längden upptar 61 gårdar på lands
bygden med borgerliga ägare i de finländska städerna. Ett betydande antal av 
dessa gårdar faller av allt att döma in under kategorin ”jord som investerings
objekt” som diskuterats ovan. Hustru Valborg var knappast änka efter någon i 
Abo residerande ängslig bonde som inte hade vågat att släppa taget om sin 
odlingsbara jord. Troligare är att det här har varit fråga om uppköp av jord el-

1 de Vries 1976, s. 217, min översättning. Jan de Vries har överhuvudtaget en märklig syn på det 
europeiska borgerskapet som det beskrivs i dc Vries 1976. Å ena sidan bärs viktiga kvalitativa för
ändringar inom den europeiska ekonomin fram av borgerskapet, à andra sidan verkar dessa borgare 
inte vilja något hellre än att dra sig tillbaka till sina gods pä landsbygden. Dynamiken verkar de Vri
es se främst i det lägre borgerskapet.
2 de Vries 1976, s. 218.
3 Burke 1976.
4 BRA 129, f. 2ff.



1er om panter som övergått på fordringsägaren.1 1 det medeltida Åbo fungera
de jordarna som kapital för borgerskapet; under goda handelskonjunkturcr 
såldes eller förpantades jordarna för att fä tillgång till kapital för handeln, när 
tiderna förändrades strävade man åter efter att placera sina pengar i marke
gendomar.1 2 Borgå var omgivet av frälsesäterier vilket starkt begränsade sta
dens tillgångar till stadsjord. Borgerskapet lade istället jordar i de omkringlig- 
gande socknarna under sig, främst genom förpantningar eller köp.3

Även om det kan tyckas märkligt så kan det påstås att en av de mer affärs
mässiga företeelserna i de tidigmoderna städerna var borgarnas jordinnehav på 
landsbygden. I de flesta städer verkar det mte ha varit fråga om det fenomen 
som I leckscher beskriver för Norrlandsstäderna; d v s att de nya borgarna inte 
vågade släppa taget om sina gamla hemman (se s. 12). Istället var det ett över
skikt bland borgerskapet som också var de mer betydelsefulla jordägarna. Des
sa välbärgade urbana jordägare nöjde sig heller inte med att köpa in jord utan
för städernas domäner, även stadsjordarna verkar i stor utsträckning ha kom
mit under detta ekonomiska och sociala överskikts kontroll. Detta möjliggjor
des genom att stadsjorden uppfattades som kollektivt ägd av staden,4 vilket till 
stor del förklarar hur koncentrationen av stadsjordarna på ett fåtal händer un
der 1500- och 1600-talen möjliggjordes; det fanns inga normer som förestava
de hur denna kollektiva jord skulle fördelas bland borgerskapet. Ytterligare en 
bidragande faktor till att snedfördela jordegendomar som möter i flera städer, 
är donationsjordar från kronan till städerna, jordar som med äganderätt kunde 
förvärvas av enskilda borgare.5

Från sekelskiftet 1600 dominerade de ledande männen i Norrköpings stads
förvaltningen jordinnehavet, och koncentrationen av jordinnehavet hos råds- 
personer och stadens köpmannaaristokrati ökade.6 Även i Västervik privatise- 
rades stadsjordarna på liknande sätt.7 I Västerås gick det högre borgerskapets 
jordhunger sä långt att det lägre borgerskapet sludigen 1686 tog saken i egna 
händer och gick ut och högg ned gärdsgårdarna kring de enligt deras mening 
orättmätigt inhägnade tegarna. Medlemmarna i stadens magistrat hade hållit 
sig särskilt väl framme dä det gällde att lägga stadsjordarna under sig, och på 
tidigare klagomål hade dess medlemmar reagerat genom att anställa syn av 
ägorna - som man själva hade företagit med det väntade resultatet att allt var

1 1 lur def sistnämnda kunde gå till får man en inblick i genom ett tingsmål nedtecknat i Vendels 
sockens dombok. Nils Björsson, borgare i Gävle, uppbjöd 1637 för första gången Peder Anders
sons hemman i Trosberga som han hade i pant för 42 Vz daler och 14 tunnor spannmål. Vdomb, 
8/2 1637, s. 126.
2 Kuujo 1985, s. 164.

3 Mäntylä 1994, s. 37-38. Efter hand kom mark från säterierna att läggas under staden, Ibid, s. 128.
4 Prawitz menar att städerna i detta avseende betraktades som juridiska personer. Prawitz 1948,
s. 8.
6 Prawitz 1948, s. 13. Exemplet nedan från Arboga och borgmästare Gubbert rör just sådan dona- 
tionsjord, men fler exempel finns.
6 Helmfrid 1963, s. 64-67 och s. 272.
7 Lindberg 1933, 261-269.



som det skulle.1 I Arboga var jordägandet koncentrerat till stadens överskikt, 
och här var det särskilt borgmästaren Johan Clubbert som omkring 1600-talets 
mitt kom att samla betydande delar av stadens jord under sig.1 2 Suolahti kon
staterar för Helsingfors att de flesta borgarnas förmögenheter var så blyg
samma att de var tvungna att leva av jordbruk av olika slag: ”Utan dylika ägor 
(åkertäppor, mulbeten, krydd- och kålgårdar) skulle de flesta borgarna icke ha 
kunnat uppehålla livet”. Detta hindrade dock inte att de rikare köpmännen i 
staden också var lantmän - men de brukade större egendomar.3

I Stockholm började framträdande medlemmar ur Stockholms magistrat 
med omfattande jordförvärv frän 1620-talet; i vissa fall så tidigt som på 1580- 
talet.4 En av dessa med stora jordegendomar var Stockholms kungligt tillsatte 
borgmästare Olaus Bureus. Denne ägde 10% mantal spridda över Uppland 
och Sörmland med viss tyngdpunkt på Värmdö skeppslag.5 Det är säkerligen 
från egendomarna på Värmdö som den småskaliga trafiken utgick som finns 
registrerad i tullängden från lilla tullen vid Blockhusudden 1624 under rubri
kerna ”Doctor Oluf’. Av storleken på lasterna och frekvensen att döma rör 
det sig om en eller flera småbåtar som var och varannan vecka förtullas vid 
Blockhusudden under borgmästarens namn. Att det var en av borgmästarens 
drängar och inte borgmästaren själv som satt vid årorna eller vid skoten får vi 
utgå ifrån. Posterna, som redovisades veckovis, ger följande bild av vad som 
sannolikt var borgmästarens transporter av egna produkter:6

Vecka 1: Färsk fisk för en daler. Några dagar senare en famn ved.

Vecka 3: En halv tunna bröd. Några dagar senare hämtas brännved.

Vecka 5: Färsk fisk för en daler.

Vecka 6: 24 tunnor malt, en halv tunna bröd, färsk fisk för två mark. Några 
dagar senare fyra tunnor malt och en tunna mjöl.

Vecka 8: Åtta kannor mjöl. Några dagar senare färsk fisk för tre mark och en 
halv tunna saltfisk.

Vecka 9: En tunna svagöl.

Vecka 10: Åtta kannor mjöl. Senare i veckan hämtas två lispund smör och en 
tunna öl.

1 Montelius 1993, s. 87
2 Corin 1978, s. 171 och s. 461-462.

3 Suolahti 1950, s. 179-180.
4 Ericson 1988, s. 133 hävdar att denna process startade pä ”1620- och 1630-talen (med vissa en
staka exempel redan tidigare)”. Sandberg 1991, s. 235-236 framhåller att godsdonationer till ma
gistraten förekommer redan pä 1580-talet.
5 Ericson 1988, s. 1.32.
6 LTr Sthlm vol. 415:11, Införsellängd från lilla tullen vid Blockhusudden. Volymen är opaginerad 
men indelad veckovis. Vecka 1 motsvarar första veckan på seglationssäsongen.



Transporterna fortsätter sedan på samma sätt vecka efter vecka under resten 
av säsongen, men det redovisade bör räcka för att ge en bild, mte i första hand 
av Olaus Bureus handelsvcrksamhet, utan av vad hans hushåll konsumerade. 
Givetvis kan den kritiske invända att vi inte vet om det rör sig om upphand
ling på landsbygden, alltså om landsköp om än i lindrig form, eller om trans
porter av egna produkter. Det troligaste är väl dock att det verkligen rör sig 
om varor frän de egna ägorna på Värmdö eller en blandning av egna och upp
köpta varor. Vad vitsen annars skulle vara för den besuttne Bureus att så ofta 
hämta hem så små mängder av livsmedel blir svårförklarligt. Olaus Bureus 
återfinns nio år tidigare registrerad i en annan tullängd för att med skeppare 
Hans Köhler ha fört ut 12 tunnor korn över Norrköping till Lübeck.1 1615, 
fyra år efter avläggandet av en medicine doktorsgrad i Basel, var Olaus Bureus 
vare sig bonde eller köpman utan hertig Johan av Östergötlands livmedikus.1 2 
Om korntunnorna var egen produktion eller hade förvärvats på annat sätt vet 
vi inte, men doktor Olofs beteende som såväl den främste borgmästaren i 
Stockholm som livmedikus i Östergödand, var förmodligen det normala i 
denna tid då penninghushållning fortfarande var begränsad och naturahus
hållning ännu var en naturlig del av vardagen för alla samhällsskikt - också för 
städernas borgerskap. 1 detta sammanhang kan nämnas att Bureus korntunnor 
fraktades på samma skepp som ett parti varor med rikskanslern Axel Oxen
stierna som avsändare.

Sammanfattningsvis måste det alltså konstateras att borgerskapets jordegen
domar - på landsbygden och på stadsjordarna - i termer av självförsörjning 
ger ett mångtydigt intryck. Visst kan staden betraktas som en matematisk mo
dell där självförsörjningsgraden ses som all produktion kontrollerad av 
stadsmvånarna fördelad på stadens samdiga invånare. Ett sådant betraktelse
sätt är emellertid missvisande för de flesta syften. För de obemedlade i vasati
dens städer gjorde det ingen skillnad om den spannmål som man inte hade råd 
att köpa hade producerats av någon bonde eller av borgmästaren. Då det gäl
ler det mer omfattande jordbmket finns det paradoxalt nog tydligare tecken på 
ett tidigkapitalistiskt beteende bland ett överskikt mom borgerskapet än den 
verksamhet för lantlig självförsörjning som annars var så vanlig i städerna. För 
flertalet av de tidigmoderna borgarna hade sannolikt kålgårdar och andra täp
por en större betydelse för hushållningen än de stora spannmålsjordar som 
kontrollerades av ett fåtal stadsbor.

Stadsnäringarna handel och hantverk
Vi ska inte uppehålla oss någon längre tid vid de näringar som man från 

kronans sida ansåg skulle vara om inte de enda, så i alla fall de dominerande. 
Självklart bestod mte borgarnas vardag uteslutande av att valla får och fiska 
strömming. Det är mte svårt att se fördelarna med att bedriva handel och 
hantverk i större befolknmgskoncentrationer. Men för svenskt vidkommande

1 LTr Norrk vol. 463:1, f. 22r, utförsellängd för Norrköping.
2 Ericson 1988, s. 155; Nordisk familjebok, ”Bure, Olof’.



var fördelarna inte sä stora att handel och hantverk för det stora flertalet av 
invånarna i rikets städer var tillräckliga näringsfång för att klara uppehället. 
Det som kronan ansåg skulle vara de viktigaste stadsnäringarna måste för bor- 
gerskapets breda lager kombineras med jordbruk, fiske och andra alternativa 
verksamheter. Men handel och hantverk var naturligtvis också de viktiga för 
städernas försörjning. Somliga borgare hade stor handelsomsättnmg eller om
fattande hantverksrörelser. Det jordbruk och fiske som dessa bedrev var inte 
nödvändigt för uppehället utan ett led i affärsrörelsen, eller så odlade man jor
den och fiskade därför att detta betraktades som en naturlig del i dåtidens 
hushållning. För andra borgare var åker, äng och fiskevatten det man primärt 
levde av. Om till fälle och möjlighet gavs till köpslagan så avvisades naturligtvis 
inte detta. För dessa borgare skilde sig levnadsbetingelserna mte nämnvärt 
från den jordbrukande allmogens pä landsbygden, inte heller vad gällde handel 
och hantverk och dessas faktiska funktioner av delnäringar vid sidan av en hel 
rad andra.

Trots svårigheterna att beräkna exakt självförsörjmngsgrad för den tidigmo- 
dema staden kan det slås fast att dess invånare var ekonomiska mångsysslare, 
och att det som kronan betraktade som typiska stadsnäringar bara var några i 
raden av näringsfång. |ag vill inte hävda att det mte spelade någon roll om de 
människor som bebodde rikets städer hade bott på landsbygden istället, därtill 
kom städerna under följande sekler att spela en alltför stor roll för samhällsut
vecklingen. Men frågan vari skillnaden under vasatiden låg, eller när det börja
de bli en skillnad mellan stad och land, kan mte sägas vara utredd.1

Landsbygdens försörjning
Då det gällde städernas försörjning lades tonvikten i undersökningen på de 

områden som statsmakten mte ansåg höra dessa till, nämligen den agrara sek
tom, medan de näringar som skulle vara de som bar upp städerna behandlades 
mer översiktligt. Tanken bakom detta var att det kring handel och hantverk 
redan finns en omfattande forskning genomförd. På liknande sätt kommer 
under den nu aktuella rubriken mte landsbygdens jordbruk och fiske i första 
hand att undersökas. För lika lite som jag vill påstå att borgarna enbart var 
jordbmkare, lika lite vill jag förvandla bönderna till renodlade köpmän. Men 
eftersom det redan finns en rikhaltig flora av agrarhistoria hoppas jag att det 
mte uppfattas som tendentiöst då vi nu kommer att uppehålla oss vid lands
bygdsbefolkningen som utövare av det som kronan ville se som typiska stads
näringar. 1

1 Denna typ av problem har for de danska medeltidsstäderna behandlats av Anders Andrén (1985), 
som periodiserar och typologiserar den danska urbaniseringen. Andrén urskiljer tre perioder under 
tiden 1050—1550 som förenklat kan sägas innebära en förskjutning från en mot landsbygden öppen 
bebyggelsekoncentration med svaga urbana drag till en vad Andrén kallar ”sluten enhet”, som bär 
tydligare stadskaraktär. Övergången till den slutna enhetens period sker i Danmark redan från 
1200-talet. Andrén 1985, s. 21-23. Andréns resonemang kan inte direkt överföras till det som förs 
här eftersom undersökningarnas utgångspunkter är sä olika, men det står ändå klart att det danska 
stadsväsendet var mycket tidigare utvecklat än det svenska.



”Om stadsbefolkningens jordbruk kan användas som argument för att det 
förindustriella Sverige var ett utpräglat agrarland, kan inte lantbefolkningens 
saluslöjd och ‘självhushållning’ med hantverksprodukter analogt sägas tala 
emot denna renodlat agrara karaktär? ” 1

Frågan ställs av Carl-Johan Gadd i dennes intressanta undersökning om 
framför allt lanthantverket ca 1400-1860. Jag instämmer med Gadd. Det 
svenska rikets inbyggare under 1500- och 1600-talen var, med få undantag, 
inte ekonomiskt ”renodlade” i nägot avseende oavsett om de var fiskare, bor
gare eller bönder — eller ens om det rörde sig om en livmedikus eller borg
mästare. Däremot kan man ställa sig frågan om detta förhällande pekar mot 
en mer avancerad svensk ekonomi eller om det snarare var tecken på en dåligt 
utbyggd marknad, en begränsad penninghushållning och en allmänt låg ar
betsdelning/hög självförsörjandegrad. |ag skulle nog vilja hävda det senare, 
och det kan knappast heller påstås att Gadd visar pä motsatsen i sin under
sökning.1 2

Landsköpmän och birkarlar
Försäljning av stort och smått förekom överallt på landsbygden och bedrevs 

av snart sagt var och en. De som bedrev en mer omfattande och regelbunden 
handel kallades landsköpmän. Men även bland dessa var naturligtvis handels- 
omsättnmgen högst varierande, från kringvandrande spiknasare i Närke till 
vad som verkar ha varit etablerade kommersiella institutioner spridda utefter 
Norrlandssocknarnas kuster.

Det har redan framgått att landsköpmännen ansågs som ett av de större ho
ten mot försöken att göra den svenska marknaden beskattningsbar. Myndig
heterna såg landsköpmännen som ett gift, men ett gift som var svårt att driva 
ut, eftersom man samtidigt, om än motvilligt, insåg att de fyllde en funktion i 
samhällsekonomin. Myndigheternas politik under hela den undersökta perio
den gick ut på att försöka finna medel att få bort den okontrollerade handel 
som landsköpmännen bedrev — men mte nödvändigtvis landsköpmännen själ
va.

Vi kommer längre fram att stöta på exempel på hur kronan i vissa trängande 
fall inte såg någon annan möjlighet för vissa landsändar eller städer att försörja 
sig än genom landsköp (se s. 67 och 81), men man avsåg då mte någon syste
matisk handel. Dä det gällde landsköpmännens verksamhet var inställningen 
annorlunda. Här gällde det inte husbehovshandel i gårdarna, utan mer omfat
tande verksamhet. Men landsköpmännen var ett svåmtrotat släkte.

Gustav Vasa försökte under 155U-talet att lösa problemet i Västerbotten ge
nom att licensiera företeelsen. 1 Västerbotten var landsköpmännen särskilt väl

1 Gadd 1991, s. 22.

2 Se Sandström 1993, som är en anmälan av Gadds arbete i Bebyggelsehistorisk tidskrift. 1 korthet 
kan sägas att Gadd inte kan påvisa lanthantverkets stora betydelse, vilket författaren själv medger 
(Gadd 1991, s. 345).



representerade. Att så var fallet är inte märkligt med tanke pä de stadslösa sto
ra områdena och beroendet av eller i varje fall vanan att byta sm egen över- 
skottsproduktion av boskapsskötsel, fiske och jakt mot spannmål och salt sö
derifrån. Sedan medeltiden fanns här också institutionen med de s k birkarlar- 
na, dvs personer som mot en viss avgift till kronan hade rätten att beskatta 
lapparna. Parallellt med denna beskattning bedrev birkarlarna handel med sina 
skatteobjekt. Även sedan statliga lappfogdar tillsatts 1553 och birkarlarna 
därmed förlorade sina gamla rättigheter, fortsatte emellertid handeln. I många 
fall var det naturligt att dessa birkarlar också var landsköpmän i bygderna där 
de bodde. Friberg slår fast att över hälften av birkarlarna vid 1500-talets mitt 
också var licensicrade landsköpmän.1 I en märklig redogörelse 1614 frän en av 
kronans lappfogdar beskrivs hur birkarlarna ansåg sig t o m ha arvsrätt till sin 
verksamhet i lappmarken. De birkarlar som blev gamla eller fattiga och stod 
utan arvingar kunde till och med sälja sin arvsrätt till någon rik bonde eller 
landsköpman, heter det i brevet. De affärsmetoder som brukades av birkarlar
na var inte heller de vackraste: ”Somliga kommer dragandes i lappmarken ha
vande med sig sina söner, mägar, ja väl själv femte eller sjätte, och lapparna 
/:vilka de hålla... för sina landbönder:/ lockar de till sig i deras kåtor, fyller 
dem natten över med brännvin, och genom sådana lämpor, får (de) skinnva
rorna ifrån dem”.- Även om lappfogden Remholt Steger verkade ha en del 
otalt med de birkarlar vars handelsverksamhet han redogör för, ger det nog i 
alla fall en fingervisning om vad den gamla birkarlsinstitutionen hade utveck
lats till — eller kanhända alltid vant.

Landsköpmännen i Västerbotten fick alltså bedriva sm verksamhet mot att 
de betalade en avgift proportionell mot deras handelsomsättning. I länsräken- 
skaperna frän Västerbotten finns exempel pä hur den s k köpmanspennmgen 
togs upp. I en längd frän landskapets södra fögderi finns följande uppställ
ning:

”Uppbörden uppä köpmanspennmgar av fyra socknar att var som brukar till 
100 mark uti sin handling skall utgöra ... 3 mark pro anno

Skellefteå 11 köpmän 38 '/> mark 
Lövånger 4 köpmän 12 mark 
Bygdeå 8 köpmän 25 mark 
Umeå 19 köpmän 53 mark” 1 2 3

Frän det norra fögdenet, som omfattade Piteå, Luleå, Kalix och Torneå 
socknar, uppbars under samma år pengar från 26 köpmän i Luleå och 17 i Pi-

1 Friberg 1983, s. 190. Om birkarlar och landsköpmän i övrigt, ibid, s. 186-193.

2 HUFLL 1:51, 1614. Brevet ar en fortsättning på föregående nummer, där lappfogden Reinholt 
Steger tillsammans med tre andra lappfogdar förklarade varför det inte längre förs lika många skinn 
till kronan som under Karl lX:s dagar. Förklaringen i detta brev nr. 50 går i stort sett ut på att det 
är kronans eget fel som begär för höga skatter, medan Reinholt i sitt ensamt författade brev förkla
rar tiet med de ohederliga birkarlarna som med sitt tjuvaktiga beteende lurar skinnen av lapparna.
3 VI1 1556:5 f.26ff.

5 36-0321



teå.1 1559 hade antalet licenser vuxit till närmare 90.1 2 I samma volym finns 
också en förteckning över bodar som bönderna hade på den viktiga mark
nadsplatsen Torneå, för vilka de betalade Vz mark för var och en av de 15 bo
darna i bodalegopenning. På andra sidan Bottenhavet var förhållandena vad 
gäller landsköpmännen likartade; de behövde knappast smyga i buskarna med 
sin verksamhet även om de inte älskades av kronan. I ett ”Landsköpmäns re
gister uti Österbotten 1591” räknas sammanlagt 94 landsköpmän upp som bo
satta i landskapets kustsocknar.3

LANDSKÖPMÄN

Karleby

KIO km # £n landsköpman

Figuré: De registrerade landsköpmännen i Västerbotten 1559. Ur Friberg 1983, s. 188.

Gustav Vasas beskattning på tre procent av landsköpmännens omsättning 
mot slutet av hans regim verkar inte ha levt vidare någon längre tid. I länsrä- 
kenskaperna försvinner snart dessa längder. Att detta inte beror på någon 
lucka i arkivet visar ett brev 1577 från Johan III till fogden över Hälsingland,

1 VH 1556:9, f. 24ff.
2 Friberg 1983, s. 187 och figur 20, s. 188.

3 FRA 129, f. 98ff.



Märten Larsson. Brevet är en reaktion på ett besvär frän befolkningen i Ång
ermanland angående den otillräckliga tillförseln från städerna med varor och 
pengar. Under den senaste sommaren kom endast en liten skuta från Stock
holm, och de skutor från Gävle som varit där hade hellre fiskat än handlat 
uppgavs det i besväret. Kungen svarar att eftersom allmogen tycks behöva 
landsköpmännen för sin försörjning, har kungen ”nådigt upptänkt detta me
del” att det i varje socken ska tillsättas vissa landsköpmän. Dessa ska betala 
skatt efter en viss taxa.1 Det medel som Johan ”nådigt upptänkt” var alltså den 
av fadern praktiserade metoden att tillåta landsköpmännen bara de betalade 
för sig. Detta kan sägas ha vant en kapitulation för den rådande verkligheten. I 
ett stadsekonomiskt perspektiv kan man tala om att låta städerna flytta in till 
socknarnas landsköpmän i stället för tvärtom. Landsköpmännen kan i eko
nomiskt hänseende sägas ha fyllt viktiga stads funktioner.

Det är naturligtvis ingen slump att det var de socknar — jämte den viktiga 
marknadsplatsen i Torneälvs mynning — som hade flest landsköpmän som på 
1620-talet utrustas med stadsprivilegier. De socknar som utrustades med stä
der hade också det gemensamt att de tillhörde överskiktet bland de socknar 
som deltog i den omfattande och viktiga Stockholmsseglationen: under fyra 
undersökta år 1600—1608 registrerades totalt 193 besök från Västerbotten i 
längderna från Stockholms slottstull. Av dessa härrörde 124 från de fyra sock
nar, Umeå, Piteå, Luleå och Torneä (som då tillhörde Västerbotten), som un
der det tidiga 1620-talet skulle få stadsprivilegier.1 2 Tyvärr tillstöter källkritiska 
problem vid försök att på samma sätt och med samma material redogöra för 
Österbotten.3 Det är ställt utom all tvivel att de norrländska stadsgrundningar- 
na bidrog till den omgivande landsbygdens försörjning. Källmaterialet som 
speglar det viktiga handelsutbytet mellan Västerbotten och Österbotten ä den 
ena sidan och huvudstaden å den andra visar att städernas flottor under 1600- 
talet med eftertryck kom att ersätta allmogebåtarna med större men färre 
skutor och att totaltonnaget ökade kraftigt. 1624 registrerades t ex 70% av 
tjärfrakterna till Stockholm under de nyligen grundade österbottniska städerna 
Vasa, Gamlakarleby, Uleäborg och Nykarleby. På 1640-talet hade denna siffra 
ökat till 94%.4 Men det kan ändå knappast påstås att städerna betydde slutet 
för landsköpet. Trots de mänga stadsgrundnmgarna var avstånden uppe i norr 
mellan städerna stora och befolkningsunderlaget litet. Landsköpet var för 
många det naturliga sättet att klara av sin varuförsörjning. 1693 förklarade 
tom landshövdingen i Västerbottens län att landsköpet var den enda möjliga

1 PRFSS 3:201, 23/10 1577. Besväret återges i kommentarerna till detta brev, s. 355—356. Se också 
PRFSS 3:204, 18/1 1578 för motsvarande brev för Västerbotten. Besväret diskuteras också på s. 
57 ovan.
2 LTr vol. .367:111, 373:11, 379:11, 380:1, 387:11, 390:111, 394:11 och 400:11 (Slottstullslängder 1600, 
1602, 1606, 1608, 1612, 1615, 1617 och 1619/20).
3 Åtskilliga av de österbottniska skutor som anlände till Stockholm hade redan erlagt tull vid avfar- 
den och registrerades därför inte i Stockholm. Mer om detta i Sandström 1990, s. 70-72. Λν de 
tullängder som fördes t Österbotten har ytterst fä bevarats till eftervärlden.
4 Sandström 1990, Avsnitten I 'äslerbotUn och Österbotten. Procentuppgifterna från s. 248.



formen för handel i hans landsända.1 Siffrorna från Österbotten tiger också 
om från vilken stad tjärhandeln finansierades. Det kan misstänkas att kapital 
från huvudstaden stod bakom en stor del av denna handel.

Bondeseglare
Bondeseglarna tillhörde en annan kategori oorganiserade handelsmän som 

orsakade kronan mycket bekymmer. Termen är egendigen missvisande då den 
inbjuder till associationer kring den i lag skyddade handeln som innebar att 
bonden förde den egna produktionen — aveln — till marknaden. Under 1500- 
och 1600-talen är det inte denna småskaliga handel som står i fokus för myn
digheternas intresse, utan den omfattande och etablerade inrikes och utrikes 
fraktfart som vuxit fram i rikets kustsocknar. Nils och Inga Friberg visar i sin 
stora undersökning av det fmskbottmska områdets handel med huvudstaden 
att en ensam skuta kunde befrakta produkter från mellan tjugo och trettio oli
ka hushåll i bygden.1 2 En sådan verksamhet hade med god marginal lämnat 
stadiet då den kunde ursäktas med rätten till husbehovsseglation.

Bondeseglare fanns i riklig mängd i området från Stockholms skärgård och 
norrut, runt Bottenhavet och in i Finska viken. Särskilt koncentrerade var de i 
Västerbotten, södra Österbotten, Satakunta och i skärgården mellan Stock
holm och Åbo. Åland och några kustsocknar i Åbolands skärgård uppvisade 
en i det närmaste extremt utvecklad frakttrafik.3 All denna uppräknade bonde- 
seglation hade Mälarmynnmgen som riktning. Stockholm var också den av- 
sättnmgsort som drog till sig de flesta av dessa båtar och skutor. Men många 
passerade förbi Stockholm och drog in i Mälaren för att utan mellanhänder 
byta sin fisk mot spannmål. Andra föredrog att ankra upp i någon spontant 
utvecklad marknadsplats i skärgården utanför huvudstaden. I båda fallen hade 
kronan svårigheter att dra vinning av kommersen.

En annan region som inrymde åtskilliga bondeseglarc var Nyland. Denna 
seglation var framför allt inriktad pä handel med Reval.4

I södra Sverige var Öland som tidigare nämnts ett centrum för allmogesegla- 
tionen, som inte bara hade den inhemska marknaden som mål. Detsamma 
gällde för de provinser som kom under svensk överhöghet efter 1645. Halland 
var särskilt rikt utrustat i detta avseende. I Tölö och Onsala i det erövrade 
landskapets norra del fanns fler än femtio allmogefarkoster som ofta gick ut i 
ballast för att sedan frakta sägtimmer från Norge till Danmark, norra Tyskland 
och t o m till Holland.3 På Gotland fanns en stark tradition av seglation utan

1 I leckscher 1923, s. 325.

2 Frän Österbotten 1556, dä källäget i detta avseende är gynnsamt, fraktade fyra skutor varor från 
vardera 17 olika befraktarc, en skuta bar varor till huvudstaden från 20, en frän 27 och en från 30 
olika intressenter. I genomsnitt låg skutlagen frän Österbotten pa 6—11 personer. Friberg 1983, s. 
149. För Västerbotten samma ar var medianvärdet 10,6. Friberg 1983, s. 234
3 Friberg 1983 för 1500-talets mitt, Sandström 1990 for 1600-talets första hälft.
4 Kerkkoncn 1959 passim.

3 Kirby 1990, s. 236,



för den enda staden. På ön fanns ett flertal lanthamnar som inte bara sände 
iväg mindre fartyg, utan också mottog utländska handelsfartyg - naturligtvis 
till Visbyborgarnas stora irritation.1 Bondeseglation förekom alltså efter hela 
rikets kuststräckor, även de delar som införlivades genom frederna kring 1600- 
talcts mitt.

Att bondcseglationen i den form som den hade under vasatiden mte passade 
in i det hierarkiska system som man från myndigheternas sida önskade se är 
helt klart. Att helt förbjuda denna verksamhet var mte att tänka pä eftersom 
den pä tnänga platser i riket spelade en oerhört viktig roll för försörjningen. På 
Aland kan beroendet av utbytet med Stockholm och Mälardalens landsbygd 
och städer under 1600-talets första hälft illustreras med följande uppgifter: av 
den åländska boskapsstocken fördes mellan vart femtonde och tjugonde djur 
pä kölar mot Stockholm; var fjärde tunna konsumerad spannmål på Åland 
kom från Mälardalen och under 1600-talets andra kvartssekel sände varje 
åländskt hushåll i genomsnitt tre laster på köl mot Mälarmynningen, för att 
antingen säljas i huvudstaden eller fortsätta in i Mälaren.1 2

Den lösning pä problemet som man frän kronans sida helst såg var att bon
deseglarna antingen höll sig till de städer i vilkas handelsområden de bodde, 
eller flyttade in till nagon stad. Men i flera fall fungerade mte något av dessa 
alternativ. 1 dessa fall försökte man att beskatta verksamheten, även då segla- 
tionen närmast var ett intrång i stapelstädernas näring. 1616, alltså två år efter 
det att den härt stadsekonomiskt inriktade handelsordinantian hade påbjudits, 
tillät kronan att kustbönderna i sydvästra Finland fick fortsätta med sin segla- 
tion på Tyskland — mot att de underkastade sig tullens kontroll på både in- 
och utresa och att de nöjde sig med att föra ut de lokalt producerade träkär
len.3 Även om tillståndet drogs tillbaka i och med grundandet av Nystad året 
därpå,4 är det svårt att förstå hur kronan med en nyss utfärdad ordinantia som 
slog fast städernas överhöghet över utrikeshandeln, kunde tillåta bönder att 
segla utrikes. Ser man möjligheten till beskattning som det primära i den förda 
politiken, mte stapelstadssystemet i sig, blir det hela mer begripligt. Det rörde 
sig mer om pengar än principer.

Även Gustav Vasa visade upp samma kluvna inställning till bondeseglarna. 
1547 förbjuder han bondcseglationen i södra Finland, men om det finns bon

1 Yrwing 1986 s. 261—262. Temat tas också upp på ytterligare ställen i boken. Sjöberg 1977 erbju
der, förutom en utmärkt källkritisk utredning av det gotländska tullmaterialet, en god överblick 
över vilka gotländska hamnar som trafikerades kring 1600-talets mitt. Den gotländska farmanna- 
handelns storhetstid låg vid den nya tidens inbrott emellertid flera århundraden tillbaka i tiden. Om 
den senmedeltida nedgången i bondeseglationen, se Yrwing 1978, s. 147—148. Även Visbys eko
nomiska ställning försvagades kraftigt under senmedeltiden, vilket diskuteras i Gardell 1986, kap. 
VIII.

2 Sandström 1990, s. 201. Nils Erik Villstrand menar att uppgiften att var tjärde tunna konsumerad 
spannmål på Åland kom från Mälardalen är att betrakta som ett maximum. Villstrand 1993, s. 31.
3 PRESS .3:92, p. .3, 8/2 1616. Brevet är ett svar på Raumos besvär. Samma besked gavs samma dag 
till Åbo, PRESS 5:94, p. 2.
4 PRESS 5:122. 19/4 1617.



deskutor om 80 eller 100 läster, sä ska dessa tillåtas att segla västvart med trä
varor.1 Med ”västvart” ska i detta sammanhang Atlantkustens städer förstås. 
Ett par är senare oroas kungen i ett brev till Måns Nilsson, befallmngsman på 
Viborg av att bondeseglationen t området, som han själv tidigare tillåtit, har 
vuxit sig, eller hotar att växa sig, alltför stor, varför Gustav nu försiktigt — med 
tanke på böndernas fattigdom — vill bromsa den.1 2

Uppe i Bottenhavet med alla de stadsgrundningar som gjordes efter dess 
stränder utgjorde naturligtvis bondeseglationen ett stort huvudbry för kronan. 
Helst skulle den skutägande allmogen flytta in till närmaste stad, men om inte 
det gick skulle de segla på sina nya städer och inte söderut som de hade för 
vana att göra. Problemet var ofta att de nya städernas borgare var för fattiga 
för att kunna lösa varoma och förse bönderna med andra varor och krediter. 
1614 års handelsordinantia med efterföljare slog särskilt hårt mot de bottniska 
socknar på både den svenska och finska sidan som av tradition haft antingen 
Stockholm eller Mälardalen som destination för sina skutor. Kronans avsikt 
att följa upp beslutet att dessa nu skulle inskränka sin seglation till de egna 
uppstäderna går mte att ta miste på. Man avvisade i regel alla ansökningar om 
lättnader i detta tvång. 1626 klagade Vasaborgarna ännu en gång över allmo
gen i Närpes socken som mot förbud seglade till Stockholm. Närpesborna 
själva hade samma år begärt att få tillbaka seglationen på huvudstaden, om så 
bara ”med det gods, (som) icke i synnerhet är något handelsgods ... hos Vasas 
borgare, som ... boskap, båtar, näver och fisk, vilket ganska lite gäller hos 
dem”. Kronan ställde sig kallsinnig till förslaget och uppmanade istället ståt
hållaren över Norrland och Österbotten att straffa dem som bryter mot han
delsordningen.3

Det avvisande svaret gick iväg från Stockholm i augusti 1626. Den tredje 
oktober samma år hölls höstting med allmogen i Närpes socken. Den revide
rade dombokens protokoll från mötet visar att köpmännen i Vasa nu kände 
att de hade övertaget över den allmoge som skulle tvingas in till den egna sta
den:

”Framträdde för rätten Daniel Wulfsson, borgmästare i Vasa och Hans 
Hansson, rådman, med flera andra invånare, besvärade att Närpes och Lax- 
fjärds sockenbönder mot H:K:Mtz förbud och köpmansordmantien uti 7 
punkten (...) har understått sig att bruka seglats med deras gods till Sverige 
som är smör, torrfisk, tran, tjära, boskap, näver och annat sådant, och eme
dan de hava hemkommit hava de intet presenterat deras gods och ingen tull 
därföre utgjort hava. Därföre blev beviljat och samtyckt att deras gods skall 
stånda i kvarstad till välborne ståthållarens ankomst vid deras gods förbrytel
se till dess de bevise H:K:Mtz brev som de sig beropa uppå föregivandes al
les vår nådigaste herre och konung nådigest haver unt och efterlåtit dem fri

1 PRFSS 2:192, 30/4 1547. Gustav Vasa till Viborg (Ekenäs, Borgå).
2 PRFSS 2:207, p. 2, 5/7 1549.

3 PRFSS 6 bihang D, 8/8 1626. Se också Luukko 1972, s. 190.



seglats, vare och icke de sådant bevisa kunne och de i förbudet seglat hava, 
så hava de förverkat deras gods efter utgångne mandater och ordinantier, 
och böte sme penningar som lag förmå”.1

Att seglationen från Närpes och Lapp fjärd ändå inte avstannade kommer vi 
längre fram att kunna konstatera (s. 78), och exemplen skulle kunna göras fler. 
Det fanns alltså en viss, om än liten, risk för allmogen att segla på några andra 
destinationer än de lovgivna egna uppstäderna. De kunde ställas till svars och 
få sitt gods förbrutet. I samtliga rättsfall rörande handel mot lagar och förord
ningar som jag funnit — och de är inte så värst många (se s. 85) — är den kä
rande sidan alltid uppstaden som känt sig drabbad eller någon representant 
från kronan. Jag har däremot aldrig stött på att någon instämts av tinget ge
nom grannar, lagmannen eller nämndemännen så som ofta hände i andra mål. 
Någon intressegemenskap att stävja den olagliga handeln existerade mte mel
lan kronan och landsbygdens allmoge.

Men pressen mot bondeseglationen ska inte underskattas. Kronans nya och 
mer bestämda hållning var mte resultatlös. Bondeseglationen i Österbotten lik
som i Västerbotten övertogs som redan nämnts mer och mer av tonnage ut
gående frän de mänga nygrundade städerna i regionen. Bondeseglarna blir allt 
färre i Stockholms hamn efter 1610-talets handelsregleringar, och Norrköping 
upplever samma sak.1 2 Men det tydligaste tecken som jag funnit för att kronans 
politik börjar ge effekt hämtas från tingsprotokollet från Närpes och Lapp
fjärds socknar från slutet av undersökningsperioden, 1649. Utvecklingen hade 
då gått så lång att man begärde att en stad skulle läggas i den egna bygden. Ut
draget förtjänar att återges i sm helhet:

”Ibland allt annat förefallande saker och ärenden åsatte ting(et) de 12 i 
nämnden tillika med hela tingslaget var för sig uti en mun skade och begärde 
ett attestation och bevis av rätten att söka ödmjukligen och underdånigt 
Grevlige nådes excellentia högvälborne herr nksdrotsen och general guber- 
natorn på det ... täcktes efterlåta att en stad uti deras socken på Kopöö fun
deras och upprättas, vilket allmogen och gemene man endräkteligen anam
made, att med första öppna vatten ... begynna skulle, orsaken förebärandes 
... är långt till städer och mycket besvärligt deras handelsgods framföra, vilket 
i Vasa stad för den myckenhets skull som där faller ganska ringa åtgår eller 
gäller, och således ringa fördel där om hava”.3

Oavsett vilken roll detta brev, som vårvintern 1649 skulle avgå till Per Brahe, 
hade för grundandet av Kristinestad samma år, så är det onekligen en ny fö
reteelse att cn ekonomiskt aktiv och handelsdrivandc allmoge ber om att få en 
stad på sitt område. Det normala var snarare att man bad att få slippa städer -

1 HiFDa, KO a 2, f. 290r.

2 Helmfnd 1963, s. 1(>7.
3 HiFDa, KO a 6, f. 514v.



nya eller befintliga — för att kunna omhänderta handeln själv. Att mte initiati
vet var tillkommet direkt på uppmaning av höga överheten får man utgä ifrån. 
Allmogen hade i tinget en väl inrotad tradition att besvära sig över företeelser 
som man ansåg blockera bygdens intressen. Det är knappast sannolikt att Per 
Brahe eller någon annan hade förmått tinget att uttrycka ett liknande önske
mål om det mte hade ansetts fördelaktigt för de inblandade. Exemplet är hel
ler inte en isolerad företeelse: ett år senare begärde bönderna i Pedersöre sock
en i Österbotten att en stad måtte anläggas i de egna socknen.1 Tre år senare 
grundades Jakobstad i socknen av änkan efter nksmarsken Jakob De la Gardie 
som hade Pedersöre socken i förläning. Relationerna mellan socknens allmoge 
och den nya staden några decennier efter grundandet var definitivt annorlunda 
mot vad som ett drygt halvsekel tidigare hade varit det normala i sådana fall. 
Allmogens reaktion gentemot de konkurrerande städerna Gamlakarlebys och 
Nykarlebys försök att på riksdagen 1686 få staden nedlagd är intressanta. Man 
framhöll närmast lidelsefullt den stora nytta och glädje man hade haft av Ja
kobstad; aldrig hade man haft någon skada av staden, och i det fall den skulle 
ödeläggas skulle detta inte bara drabba de boende i staden, utan också Peder
söre socken, som därigenom skulle möta sin undergång.1 2

Vad hade hänt med motståndet mot städer i den egna landsändan? En rimlig 
tolkning är att kronans framhärdande och betonande av den stadsbundna 
ekonomin nu började ge utdelning och att allmogen börjat vänja sig vid tan
ken på att även städer skulle ha en plats i handelsverksamheten. Som vi kom
mer att kunna konstatera i avsnittet om kronans sanktioner av den olaga han
deln så var beivrandet av den olagliga handeln mte av den omfattningen att 
detta kan ha verkat avskräckande. Mer avgörande för begäran om att få en 
stad är troligare att man vid 1600-talets mitt hade sett att en allt större del av 
handeln faktiskt omhändertogs av städer och att ingenting tydde på att någon 
motsatt utveckling var aktuell. Exemplen Kristinestad och Jakobstad vittnar 
om en allmogens anpassning till den förda ekonomiska politiken.

Bondens misstänksamhet eller rent av fiendiga inställning till den egna upp
staden (eller till stapelstaden om det var en sådan som var närmast) var vanlig 
varhelst bonden själv ansåg sig kapabel att handha de funktioner som kronan 
förbehöll staden. Det kunde gälla utrikeshandel som i exemplen från Öland 
och Tjusts skärgård, och där liknande exempel skulle kunna hämtas från t ex 
Egentliga Finland, Nyland, Västergötland och Dalarna. Eller varför mte som 
Johan II] uppmärksamma att det inte bara var städerna i ”Bottnen” som seg
lade till Tyskland, utan också bönderna. Upptäckten föranledde kungen den 
sedvanliga åtgärden, nämligen att låta utfärda ännu ett verkningslöst ”general 
och allmänt förbud” till alla ståthållare.3 Det kunde också gälla vad man kan 
kalla lanthandel, eller försäljning av förbrukningsvanor ur bodar på landsbyg

1 Åkerblom 1930, s . 278.
2 Åkerblom 1930, s. 281-282.

3 PRFSS 3:137 p. 18, 24/2 1573.



den som verkar ha varit vanligt förekommande i de båda bottnarna och i 
Bergslagen.

Vilken marknadsrelation som än undersöks, stär det klart att landsbygdens 
försörjningsmöjligheter hade långt större potential och mycket mindre behov 
av urbana centra än vad kronan var villig att acceptera.

Sammanfattning och avslutande synpunkter
1 1500-talets vildvuxna ekonomi var det svårt för kronan att få del av under

såtarnas ekonomiska aktiviteter. Att kopiera de former för fiskal kontroll som 
existerade nere på kontinenten lät sig göras på kansliet, men var åtskilligt 
knepigare ute i bygderna, som varken innehöll människor eller kapital i den 
omfattning som behövdes.

Städerna, som utgjorde de förnämsta byggstenarna i de strategier som syfta
de till att göra marknaden beskattningsbar, fick en svår uppgift att axla. Ton
vikten i handelspolitiken lades på stapelstäderna, som skulle omhänderta kon
takterna med den utländska marknaden. Dessa städer har fått ge namn ät den 
ekonomiska politik som syftade till att både öka handeln och öka kronans in
täkter från denna handel. Stapelstadspolitiken innebar en strikt arbetsdelning 
mellan undersåtarna på landsbygden och i de olika städerna. Landsbygdens 
befolkning skulle handla med uppstädernas borgare, som skulle handla med 
stapelstädernas borgare, som skulle handla med de utländska köpmännen. 
Mellan varje nivå skulle kronan närvara med tullar och andra avgifter på han
deln som Figur 1, s. 26 illustrerar.

Det var inget ekonomiskt nytänkande som låg bakom stapelstadspolitiken. 
I luvuddragen fanns inte bara nere pä kontinenten, utan också i den del av den 
svenska medeltida lagstiftningen som reglerade handeln mellan huvudstaden 
och det fmskbottniska området. Men under seklernas lopp blev denna lag
stiftning i flera avseenden obsolet, och flera av de områden som stadslagen 
reglerade kom istället att juridiskt hamna under mer eller mindre omfattande 
stadgelagstiftningar och stadsprivilegier.

Vid vasatidens ingång innehöll lagstiftningen stora oklarheter pä handelns 
och varuförsörjningens område. De handelsprojekt som formades i kansliet 
för att lösa marknadens problem (som alltså snarare var kronans problem), 
kännetecknades av en god portion fantasi och en stor tro på vad man med 
kronans begränsade resurser kunde förmå marknadens aktörer till.

På 1610-talet tas ett fast grepp om handelslagstiftningen i riket. Genom två 
handelsordningar, 1614 och 1617, följda av en kompletterande 1636, skärps 
det bottniska handelstvånget under Stockholm, och resten av landet delas in i 
liknande handelshierarkier.

Med den nygamla handelslagstiftningen följde en helt annan vilja än tidigare 
att verkligen genomdriva en reglering av handel och varuförsörjning. Men 
problemen med detta var stora: flera av de egenskaper som krävdes av städer
na och landsbygdens invånare fanns inte och det behov som kronan kände av 
att ordna marknaden delades inte av marknadens aktörer.



Bonden och fiskaren behövde stadens funktion som marknadsplats i den 
mân staden låg på bekvämt avstånd hemifrån, eller om den ägde andra sådana 
fördelar att en längre resa betalade sig. Men deras beroende av staden som fy
sisk företeelse var begränsad: man behövde oftast mte torg, gator, källare, 
slott, borgar, vallar, murar och man behövde sannerligen inte tullhus, vågar 
och packarbanor. Bonden och fiskaren behövde dem som kunde ta emot de
ras varor och som kunde erbjuda varor, krediter och pengar i utbyte. Detta 
kunde inte bara städernas köpmän utan också mänga landsköpmän — i jämfö
relse med flera mindre städers borgare tom bättre än dessa. Man behövde 
heller inte de inrikes transporttjänster som städerna erbjöd, och många bönder 
och fiskare med egna skutor eller sådana som hade möjlighet att befrakta all
mogeskutor behövde mte ens hjälp att frakta sina varor utrikes.

Städernas borgare ägde överlag heller mte någon unik marknadskännedom 
som gjorde dem oersättliga som mellanhänder mellan allmogen i olika delar av 
riket. Lantbefolkningar med olika produktion hittade varandra utan inbland
ning av något borgerskap, många bondeseglare och landsköpmän hittade 
t o m ut till de utländska marknaderna. Den enorma kommersiella energi som 
varje år utvecklade sig mellan det väldiga finskbottniska området och Mälar
dalen då det byttes fisk mot spannmål, eller den öländska allmogens handels- 
resor är värdiga exempel på detta. Möjligen har den svenska utvecklingen lik
nat den danska; Poulsen menar att ”senmiddelalderen oplevede en bredere 
bondehandel, en handel, hvor bonden selvstændigt afsatte sine produkter till 
en videre kreds af aftagere”.1 När den svenska bondehandeln fick denna breda 
och självständiga karaktär kan inte sägas vara klarlagt, men att vi i alla fall vid 
den nya tidens början på många håll i Sverige-Finland möter en bondehandel 
som kan beskrivas pä samma sätt som den danska under senmedeltiden står 
klart.

Det kan knappast påstås att landsbygdens befolkning hade intresse av det 
stora utbud av diversevaror som hörde städerna till i deras egenskap av im
portcentra för diverse utländska specialiteter. Sådana varor upptog en försvin
nande liten andel av de returlaster som återfördes hem till socknarna med 
1500- och 1600-talens handelsresor. Saltet var den enda vara av större betydel
se som efterfrågades av bönder och - framför allt - fiskare. Men salt hade 
ingen egenskap som gjorde att det krävde en stad att landa det i, och saltet var 
heller inte på långa vägar en så viktig vara som spannmål och fisk i folkhus
hållningen. Det fanns andra sätt att bevara livsmedel. Fisk och kött kunde tor
kas eller rökas, brödet och fisken var däremot svårare att ersätta.

Sett ur bondens och fiskarens horisont fanns det inte många ekonomiska 
funktioner som var så unika att de inte kunde hittas pä annat håll. Jag talar nu 
mte om kapitalackumulation och vägröjning för den kapitalism eller industria
lisering som skulle komma, utan vad bonden och fiskaren behövde för att ex
istera eller för att leva ett liv med vidare ramar än det som självförsörjning 
medgav. 1

1 Poulsen, s. 213.



Svaret pä frågan om bonden och fiskaren ä ena sidan och borgaren å den 
andra behövde varandra måste bli nekande, eller att det inte fanns något så
dant generell! behov. Hade detta funnits hade inte allmogen som vid Umeås 
grundande bönat om att få slippa den nya staden och tom betala den skatt 
som kronan i och med detta skulle förlora (se s. 143). ]ag önskar att jag hade 
haft möjlighet att låta en skutägandc ölänning från 1600-talets första hälft tala 
om vad han tyckte om Kalmars oumbärlighet, eller vad den skärgårdsbo vars 
förfäder sedan urminnes tid bytt till sig spannmål mot höstens fångst i någon 
Mälarvik tyckte om Stockholms betydelse för försörjningen, eller hur viktig 
den utrikesseglande ljustbon ansåg Västervik vara för sina internationella 
kontakter.1

Trots det svenska borgerskapets spannmålsodlande, fiskande och bo
skapsvallande, eftersträvade ändå städernas invånare ett handelsutbyte med 
bönder och fiskare, men detta utbyte inskränktes av borgerskapets begränsade 
möjligheter att erbjuda krediter och att hålla större varulager. Ytterligare en 
begränsning var alla pålagor på handeln, särskilt den inrikestull, lilla tullen, 
som började tas upp i städerna från 1620-talet. När verkligheten såg ut som 
den gjorde med kapitalfattigdom och andra svårigheter i vägen för etableran
det av naturliga centralorter, då var det bäst för borgaren att ha sm kålgård, si
na kor, getter och grisar, sina strömmingsgarn och sm fruktträdgård.

Men mänga ur den jordbrukande och fiskande allmogen handlade ju trots 
allt med städerna, trots tullar och borgerskapets fattigdom. Det är dock svårt 
att föreställa sig att den dynamiska handelsekonomi som landsbygden uppvi
sade inte snart skulle ha klarat av att hitta ersättningsmarknader för den handel 
som bedrevs i städerna. Eller omvänt: hur oerhört svårt städerna hade, trots 
kronans minst sagt aktiva medverkande, att ersätta den landsbygdsbaserade 
handeln. Återigen: vi ser här inte på landsbygdens beroende av städerna ur ett 
nationalekonomiskt perspektiv, det var inte sådana motiv som drev de enskil
da aktörerna pä marknaden. Om städernas betydelse för kapitalackumulation 
och industrialisering har skrivits så mycket att det inte behöver upprepas här. 
Ska vi däremot förstå den motvind som kronan och de svenska uppstäderna 
arbetade i dä det gällde att driva in landsbygden i stapelstadssystemet, då un
derlättar det att anlägga det perspektiv som här används.

Om den medeltida lagstiftningen kan påstås att den med tiden dåligt spegla
de de faktiska handelsförhållandena i riket. Inte heller handelslagstiftningen i 
den nygamla tappning frän 1610-talet kunde utan vidare genomdrivas. Snart 
fick också djupgående förändringar genomföras i det ursprungliga handels
systemet. Skillnaden mot den medeltida utvecklingen var dock betydande: 
denna gång växte inte handeln och stadspolitiken planlöst ut i nya banor. Nu 
gjordes korrigeringar i stapelstadssystemet, men aldrig så att det gick ut över 
den ledande principen: att marknaden skulle vara beskattningsbar. Härnäst ska 
undersökas vilka medel som kronan hade att arbeta med för att genomdriva 
denna svenska modell av den europeiska förebilden. 1

1 Om allmogeseglationen från Tjusts skärgård, se Lindberg 1933, s. 137—138.





3. Kronans instrument för marknadens 
anpassning

De djupa ingrepp som kronan genomdrev eller hade för avsikt att genom
driva i rikets handelsekonomi lät sig inte utan vidare förverkligas. Såväl mark
nadsaktörerna som den ekonomiska verkligheten bjöd på motstånd mot den 
nya eller nygamla ordningen. Centralmaktens medel för att genomdriva sin 
vilja var av skiftande beskaffenhet och effektivitet. Ytterst vilade möjligheterna 
att genomdriva de nya spelreglerna för handeln på den auktoritet som kronan 
hade. Av den anledningen fick kronans agerande under vasatidens lopp olika 
effekt. Det är centralmaktens gradvis ökande auktoritet som ligger i botten för 
den scenförändring på den svenska marknaden som blir synlig från omkring 
1610-talet. Efter att — grovt sett — ha upprepat samma påbud och förbud i fle
ra sekler vänds tillvaron för många upp och ned då kronan på 1610-talet 
plötsligt började kräva ätlydnad. Men det var inte den stärkta auktoriteten en
sam som utgjorde det verksamma receptet; den fasta handens politik kombi
nerades med en mer realistisk syn på rikets ekonomiska resurser och på under
såtarnas försörjningsmöjligheter.

I detta kapitel ska de medel undersökas som kronan använde sig av för att 
anpassa marknadens aktörer till det handelssystem man önskade. Avsikten 
med denna uppläggning är dessutom att samtidigt nå en djupare inblick i 
marknadsaktörernas situation.

Påbud och förbud - från idealism till pragmatism
Det är naturligt att börja med själva huvudinstrumentet för kronans försök 

att föra ut sin handelspolitik, nämligen de olika påbud och förbud som gick ut 
centralt från det kungliga kansliet. Det kan tyckas vara en missriktad grundlig- 
het att påbörja undersökningen pä detta sätt, och det hade det också vant om 
det inte ofta hade varit sä att de centralt utgående direktiven fick stå för sig 
själva, eller med endast svag uppbackning frän kronan i form av övervakning 
och kontroll.

Till kronans förfogande stod, vid sidan om stadslagen och de privilegier man 
hade rätt att utdela till städer och enskilda individer, rätten att utfärda han- 
delsordningar av längre eller kortare giltighetstid. Dessa kunde antingen för
fattas och utskickas centralt från kansliet eller kunde antas vid riksdagsför
handlingar.

Det typiska förfaringssättet när kronan ville na ut med en ny ordning eller 
inskärpa en redan existerande, var att en skrivelse gick ut till kronans repre
sentant i det berörda området, eller till magistraten om budskapet var riktat till 
en eller flera enskilda städer. Kronans representant utgjordes oftast av ståthål
larna på de olika slotten i riket, men kunde också vara t ex lagmannen i den 
aktuella lagsagan eller fogdarna 1 berörda fögderier. Dessa gavs i uppgift att se



till att den aktuella ordningen kungjordes och efterlevdes på bästa sätt. Många 
gånger lär redan de ofta oklara formuleringarna lett till problem — som de 
onekligen kan göra också för en modern uttolkare av dem.

De komplicerade och snabbt föränderliga svenska tullordningarna var be
svärliga att tolka för besökande utländska köpmän, även om de översattes till 
tyska. Men även för allmogen kunde det vara bekymmersamt att tolka nya be
stämmelser. Ett korthugget meddelande i domboken efter det vinterting som 
hölls för Närpes och Lappfjärds socknar i nedre Satakuntas domsaga 1649 
belyser en verksamhet som nya bestämmelser för köpenskap och varubyte 
ofta gav anledning till. Där berättas att Per Brahes plakat om köphandeln blev 
uppläst för allmogen, och blev ”dess innehåll uttydd”.1 Några år tidigare hade i 
samma socknar tvetydigheter i handelsbestämmelserna orsakat en mindre föl
jetong i tinget. På sommartinget 1646 anklagade tullinspektorn Henrik Schrö
der en person för att denne 1642 hade seglat till Sverige mot handelsordning
ens bestämmelse (som stadgade att det endast var tillåtet för allmogen i områ
det att segla till de egna uppstäderna). Den anklagade försvarade sig med en 
kunglig resolution av den 13 oktober 1641, som pga missväxten detta år tillät 
allmogen att själv hämta spannmål i Stockholm. Inspektorn menade dock att 
den resolutionen bara gällde för detta missväxtår, inte för 1642. Den anklaga
de försvarade sig då med att seglationen också för 1642 var frigiven efter vad 
han hade hört av landshövdingens stallbroder (dvs gode vän) och som en 
viss lagläsares handling utvisade. Av naturliga skäl var den nitiske inspektorn 
skeptisk till förklaringen och målet sköts upp för att saken närmare skulle 
kunna undersökas med den omnämnda lagläsaren. Inspektorn ger inte upp: till 
följande ting 1 och 2 mars 1647 följer han upp målet och vidhåller sin stånd
punkt. Rätten, vars nämnd består av bönder från trakten, finner dock att 
kungen verkligen hade ”samma års seglation förmedlat”, varför den anklagade 
skulle vara ”omolesterad”. Allmogen tillhöils dock allvarligen att mte bedriva 
seglation mot förbud.1 2 Här har vi alltså en situation där inte ens den myndig
hetsperson som var satt att på fältet bevaka att handelsordningen efterlevdes 
med säkerhet kunde säga vilka regler som gällde. Att den samlade tingsnämn- 
den ger den egna bygdens söner tolkningsföreträde framför inspektorn är mte 
så anmärkningsvärt som det kan tyckas, men till detta ska vi återkomma längre 
fram (s. 89). Det viktiga här är att slå fast den oklarhet som kunde råda, och 
att denna oklarhet kunde utnyttjas och faktiskt utnyttjades av alla inblandade 
parter.

Ett av de tydligare exemplen pä bestämmelser som också bör ha orsakat 
tolkningsproblem ät punkt 11 i 1617 års handelsordning, där balansen i stapel- 
stadssystemet omkullkastas genom att stapelstäderna återigen ges tillåtelse att 
besöka uppstädernas marknader med allmogen — utan att uppstadsborgarna 
gavs motsvarande förmåner gentemot stapelstäderna. Denna betydande för
ändring av spelreglerna meddelas på ett sätt som i det närmaste kan beskrivas

1 HiFDa, KO a 6, f. 51 Sr.

2 HiFDa, KO a 6, f. 168voch 212v.



som kamouflerat: uppstädernas fnmarknader som brukas av sjöstädernas bor
gare ”ma bliva vid makt” lyder meningen som omkullkastade sä mycket av 
uppstädernas vardag (se s. 146).1 Åtskilligt förändrades i handelspolitiken un
der vasatiden, men då det gällde kronans bruk av mångtydigheter i sina för
ordningar var förändringarna små.

Men även om kronans formuleringskonst med eller utan avsikt ofta lämnade 
mycket övrigt att önska, var förståelsen av olika bestämmelser bara det första 
steget dä det gällde att föra ut den valda politiken. Nästa steg var givetvis att få 
bestämmelserna respekterade, och här hände desto mer under den undersökta 
perioden. Svårigheterna eller omöjligheten att genomdriva de centrala besluten 
hängde samman med det glapp - för att inte säga den avgrund — som existe
rade mellan vad kronan ville och vad centralmaktens representanter ute i byg
derna förmådde med sina starkt begränsade ekonomiska och personella resur
ser. Man kan lätt föreställa sig den hjälplöshet och kanske förundran som, för 
att ta ett exempel bland många, fogdarna på ömse sidor om Bottenhavet bör 
ha känt då de 1566 mottog ett brev från Erik XIV om att landsköpmännen i 
regionen, särskilt de mer välbärgade, skulle flytta till Kalmar, som hade förlo
rat en stor del av sitt botgerskap genom krigets verkningar och av ett utbrott 
av pesten. Bönderna i Ångermanland hade uttryckt farhågor att det i framti
den kunde bli svårt med varuförsörjningen om den planerade flyttningen ge
nomfördes, men Erik menade i ett brev till fogden där 30/10 att de kunde va
ra lugna på den punkten eftersom han tänkte uppmana borgerskapet i Stock
holm och andra namngivna städer att förse dem med varor. Det behöver an
tagligen inte påpekas hur ineffektiva uppmaningar av detta slag var. Han gick 
dock med på att endast hälften av dem som finns med på den förteckning 
som fogden skickat behövde dra till Kalmar, resten fick bo kvar. 22/4 1567 
avhandlas samma ämne med fogden över Hälsingland. Erik menar att det inte 
spelar nägon roll vad landsköpmännen skyller på, de ska ändå flytta till Kal
mar, ”besynnerligen de ypperste och förnämsta”. I annat fall ska de stå till 
svars efter lag för det landsköp de så länge bedrivit.1 2

Sven Lilja antar på goda grunder att ”det måste ha vant ett komplicerat pro
blem för kronan att genomdriva en flyttning av ett stort antal norrländska 
handelsmän, med familjer och egendom, från deras hemtrakter till en avlägset 
liggande sydlig stad”. Ännu tre är efter uppmaningen hade ingen flyttning bli
vit av.3

Källmaterialet återspeglar en attitydförändring hos centralmakten som inträf
fade nägon gäng kring det tidiga 1610-talet. Frän denna tid blir exemplen på 
orimliga påbud och förbud i handeln allt ovanligare. Istället andas de stadgar

1 PRFSS 5:128 p. 11.
2 Om decimeringen av Kalmars borgerskap under 1560-talet, se Lilja 1983, s. 81-82, där också den 
planerade Hytten av landsköpmännen behandlas. Brevet av augusti 1566 i PRFSS 3:49, 9/8 1566. I 
kommentarerna till detta brev återges innehållet i det nämnda brevet från 1567.
3 Lilja 1983, s. 82.



och förordningar som ser dagens ljus en bättre insikt i vad som låter sig ge
nomföras och vad som är omöjligt.

Ett av de sista stora försöken att forma handeln efter de i verkligheten dåligt 
förankrade ekonomiska doktrinerna var förbudet i 1614 års handelsordinantia 
för stapelstadsborgare att besöka uppstädernas marknader, men detta hävdes 
redan i 1617 ärs reviderade ordning. Som avvikande från den nya klarsynen 
kan också det starka intresset för kompanihandel från 1620-talet ses, men det 
är inte helt rättvisande eftersom det var fråga om en förhållandevis modern 
och oprövad handelsform som hade bunt rikligt med frukt i England och 
Nederländerna. Att denna organisationsform inte fungerade lika väl 1 det fatti
ga Sverige var något som man under några decennier med eftertryck lärde sig.1

För att uttrycka sig kort, kan det påstås att det under 1610-talet skedde en 
omsvängning från vad man skulle kunna kalla ekonomisk idealism till pragma
tism. Att benämna den tidiga politiken idealistisk är mte utan problem, men 
jag har svårt att hitta någon term som fungerar bättre. Här avses mte någon 
filosofiskt innebörd av ”idealism”, snarare en mer vardaglig, ungefär ”handling 
efter rådande normer med begränsad hänsyn till praktiska omständigheter”. 
Kanske hade ”naivism”, ”blåögdhet” eller något liknande varit mer beskrivan
de, men med dessa benämningar medföljer en nedsättande klang som inte är 
önskvärd.

1 en del avseenden föregrep, som vi kommer att se, Karl IX:s regering över
gången mellan dessa båda politiska förfaranden med några år, mom andra om
råden är det svårt att alls urskilja några förändringar, men grovt sett kan 1610- 
talet ses som en vattendelare mellan en äldre och en nyare, mer pragmatisk syn 
på ekonomin, en syn som närmast låter sig beskrivas med ordspråket att det 
mte spelar någon roll vad katten har för färg så länge den fångar möss. Att 
den ekonomiska politiken ofta hade denna pragmatiska prägel betyder dock 
mte att den förlorade i skärpa, eller att man från kronans sida var beredd att 
backa sä fort man stötte på motstånd. Tvärtom kan man se att då kronan väl 
bestämde sig för att t ex en marknad eller stad skulle inrättas i ett område, eller 
att bönderna i någon landsända skulle upphöra med sin seglation, då var ut
hålligheten att hävda besluten långt större än tidigare. Pragmatismen kom in 
då det gällde att hitta medel för att nå de uppsatta målen.

Det ska dock understrykas att den stela synen på handelsutbytet och eko
nomin i allmänhet i riket inte heller före 1610-talet var så rigid att där mte in
rymdes en slags grundförståelse för städernas och landsbygdens försörjnings
svårigheter. Om undersåtarnas försörjningsmöjligheter blev allvarligt hotade 
och man frän kronans sida för tillfället inte laborerade med åtgärder som att 
flytta städer eller borgerskap eller anlägga nya städer, då kunde till och med 1

1 Kompanihandeln i Sverige kan knappast betraktas som en enhetlig handelsform. Faktorer som 
organisation, finansiering (eller oftare brist på sådan) och monopolställning varierade kraftigt. Ge
mensamt för samtliga svenska kompanier verkar dock brist på uthållighet och långsiktig lönsamhet 
ha varit. Se t ex Novåky 1990 och Hallberg 1959 för utförliga genomgångar av Svenska Afrika- 
kompaniet respektive de svenska tjärhandelskompanierna. Kompanihandel prövades dock i ett 
flertal andra former och för andra varor som t ex salt och tobak.



landsköp tillåtas för att klara den akuta situationen. Detta förhållande avspeg
lar sig som en underström av dispenser i det ymniga flödet av förbud mot 
oreglerad handel. Dispenserna var inte vanliga, men tillräckligt mänga för att 
nyansera bilden av de tidiga vasaregeringarna: de var inte betjänta av att driva 
handelspolitiken dithän att landet fylldes av ödehemman och städerna av bor
gare vars huvudnäringar var getskötsel och kälodhngar. Några exempel pä 
detta ska ges.

1 april 1529 sa sig kungen i ett brev till Kalmar ha ”övervägt och besinnat det 
förbud (som) gjort är i staden om ... landsköp(et), att det är den fattige mene 
man och borgare till skada, men och tunga, ity att där kommer föga salt (ska 
sannolikt vara falt, d v s varor till försäljning, se not) pä torget och honom 
förmenas (att) fara ut och köpa sm bärgning på landet”. För att undersåtarna 
desto trognare ska t|äna kungen och kronan tas förbudet mot landsköp bort, 
och ”1 mä söka och köpa eder bärgning, var I kunne upp pä bygden, nära sta
den eller fjärran...”. I skrivande stund maste monarken ha fått kalla fötter av 
sm storsinthet, för han tillade att han hoppades att man nu inte skulle utnyttja 
situationen till ”för stort landsköp”, utan nöja sig med att köpa ”kost och 
färskan mat”.1 Tonen i brevet påminner om inställningen till landsköpet i 
Kristö fers landslag (se s. 29).

Man kan mvända att just detta exempel är illa valt med tanke pä att kungen 
pä 1520-talet mte hade ett sådant fast grepp om landet att han kunde styra och 
ställa helt efter eget sinne, men exemplen kan även tas frän senare tid: 1539 
gavs Gävle på liknande sätt rätten att för sitt uppehälle handla i Älvkarleby 
och i norra Roden, och 1558 hade det kommit till kungens kännedom att Ar
boga, Köping och Örebro bedrev en omfattande handel i Noraskoga och 
Lindesberg, och att det i första hand var denna handel som man levde av. Stä
derna gavs rätten att fortsätta med denna handel — som ju inte var något annat 
än landsköp — mot att de på egen kostnad tog upp den sedan många är öde
lagda Stripagruvan.1 2 Flera liknande exempel på hur det förhatliga landsköpet 
tilläts när ingenting annat verkade fungera skulle kunna radas upp också för 
vasasönernas regeringar. Elfter handelsregleringens årtionde, 1610-talet, för
svinner dock dessa dispenser. Man var fortfarande mån om att folket ute i 
bygderna mte skulle svälta ihjäl, men att så generellt tillåta landsköp och nöja 
sig med uppmaningar om att inte bedriva så mycket handel utanför städerna 
som de tidigare regenterna hade gjort var den nya handelspolitikens arkitekter 
främmande. Dä man någon gäng släppte tyglarna lösare pä allmogens ekono
miska liv försäkrade man sig om att verksamheten bedrevs i former som var 
nägorlunda kontrollerbara även om de mte kunde betecknas som de för kro
nan allra förmånligaste. Istället sökte man i regel lösa försörjningssvårigheter

1 PRF8S 2:56, april 152'). lange 1969, s. 53 håller för troligt att salt är en tidig felskrivning för falt, 
vilket onekligen ger texten en mer meningsfull innebörd.
2 PRPS5 2:124, 9/11 1539, Gustav Vasa till Gävle, PRFSS 2:270, 26/3 1558, Gustav Vasa till Ar
boga, Köping och ( ) re b ro
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na genom inrättandet av nya marknadsdagar, torgdagar och marknadsplatser 
på landsbygden och i städerna, vilket ska undersökas längre fram.

Om man vill generalisera kan det påstås att 1500-talets regeringar intog två 
positioner gentemot den svenska marknaden, den förbjudande (som var den 
vanligaste) eller den tillåtande, vad gäller landsköp och handel utanför de upp
dragna handelspolitiska planerna. 1600-talets centralmakt uppvisade istället en 
mer dynamisk inställning, där vilja till kompromisser inte saknades så länge 
dessa inte inkräktade pä det övergripande målet att utöka och säkra kronans 
inkomster. Man laborerade med många fler åtgärder som dock alla hade det 
gemensamt att de tillät beskattning av undersåtarna i någon form. Till skillnad 
frän 1500-talets handelspolitik verkar också 1600-talets handelspolitik ha haft 
större framgång vid mötet med den ekonomiska verkligheten.

På 1500-talet fick man ibland släppa handeln fri för att lokalsamhällets eko
nomi mte skulle kollapsa. Frisläppandet skedde antingen genom att handeln 
uttryckligen tilläts eller — vanligare - att kronan underlät att följa upp tidigare 
beslut. Då 1600-talets regenter ställdes inför samma situation, motade man 
istället in handeln i en sådan fålla att den i alla fall blev möjlig att beskatta, om 
än på annat vis än man helst hade sett.

Sanktioner, sanktionsproblem och kronotjänarnas 
handelsverksamhet

Handelsbrott i städer och på landsbygden
De sanktionsmöjligheter som kronan förfogade över då det gällde att be

straffa överträdelser mot det regelverk som omgav handel och varuförsörjning 
kan delas upp i två delar. Det var dels den traditionella domstolsorganisatio
nen med rådhusrätter och i förekommande fall kämnärsrätter (underrätter) i 
städerna och det var tingen på landsbygden, dels den direkta kontrollfunktio
nen med fogdar och fogdetjänare, brokikare, tullknektar, strandridare, spilare, 
vräkare m fl. Dessa hade rätt och skyldighet att beslagta eller kassera gods som 
handhades utanför gällande normer eller som var av undermålig kvalitet.

Den som bröt mot handelsreglerna kunde alltså råka ut för en omedelbar 
bestraffning genom att hans varor eller andra tillhörigheter konfiskerades eller 
belädes med kvarstad tills eventuellt brott utretts. Han kunde också, ofta ifråga 
om mer komplicerade förseelser, dras inför rätta. Men den vanligaste utgången 
var förmodligen att han klarade sig undan med såväl varor som pengar, d v s 
att förseelsen mte upptäcktes.

I städerna var risken att ertappas större än på landsbygden. I städerna var 
kronans kontrollapparat bättre utbyggd och i flera fall hade borgerskapet och 
kronan gemensamma intressen, som då det gällde att övervaka handel bedri
ven av utländska köpmän och andra städers borgare.1 Att detta förhållande 1

1 Österberg påpekar t ex att en relativt stor del av dem som dömdes för handelsbrott i Stockholm 
1475-1624 inte var invånare i staden, utan köpmän från andra svenska och utländska städer eller 
bönder. Österberg 1988, s. 117.



mte gällde på landsbygden har vi redan sett. Men också i städerna var möjlig
heterna att lyckas med menhandel av olika slag goda. Av naturliga skäl är alla 
försök att uppskatta handel bedriven mot lagar och förordningar dömda att 
bli mycket grova uppskattningar, men det torde vara riskfritt att påstå att den 
var mycket omfattande. Om vi till den mycket vanligt förekommande smugg
lingen lägger bulvanhandeln, dvs handel genom olagliga ombud, var förmod
ligen majoriteten av alla affärer åtminstone periodvis olagliga på ett eller annat 
sätt. Ett av de tydligare exemplen pä omfattande bulvanhandel var när andelen 
svenskar registrerade för import till Stockholm steg från 14,7% 1613 till 61,7% 
1618. Orsaken till den radikala förändringen står att söka i 1613 års tullordnmg 
som kraftigt differentierade tullen till fördel för svenskar och till nackdel för 
utländska köpmän. Genom att skriva över godset på svenska köpmän betalade 
man endast halv tull mot vad som rätteligen borde ha erlagts.1

Det är en livfull och rik provkarta på mänsklig uppfinningsrikedom som 
möter när man studerar den olagliga handeln i tänkeböcker och handelsord- 
nmgar. Det rör sig om fräcka kupper med mängder av personer inblandade då 
oförtullat gods bärs upp pä skepp som snabbt lättade ankar och satte kurs 
mot kontinenten, det är nattliga roddturer från uppankrade skutor i skärgår
darna, det är fattiga månglarc som tidigt i ottan gick bönderna till mötes utan
för staden för att köpa upp deras varor för vidareförsäljning inne i staden, det 
är lax som packas i strömmingstunnor och koppar i osmundsfat för att på så 
sätt komma i åtnjutande av en lägre tulltaxa. Men det är också långt mindre 
dramatiska affärer, som då de småländska bönderna drev sina oxar över grän
sen till Danmark därför att man alltid hade gjort så, oavsett centralt utfärdade 
förbud.

En sannolikt mycket liten del av dessa aktiviteter bestraffades direkt med be
slag eller genom rättslig prövning, och det är nästan bara i städernas rättsliga 
källmaterial som sådana exempel återfinns.

Eva Österberg och Dag Lindström har undersökt den registrerade krimina
liteten i de tryckta tänkeböckerna, dvs rådstuguprotokollen, och saköresläng- 
derna (böteslängder) från Stockholm.1 2 I detta material finns möjligheter att fä 
visst grepp om brott mot handelsreglerna. Handelsbrottens andel av samtliga 
behandlade brott i tänkeböckerna utgör drygt 7% under åren 1475—1624. Va
riationerna är stora men normalt rör det sig om få mål — under flera år mte 
några alls. I genomsnitt upptar tänkeböckerna drygt två fall om året. Sakö- 
reslängdcrna innehåller däremot betydligt fler åtgärder mot handels förseelser: 
under åren 1534—1625 utgjorde dessa 23% av alla registrerade brott. Materialet 
berättar alltså att det i huvudstaden var den omedelbara bestraffningen som 
dominerade i form av böter eller konfiskationer på brottsplatsen, medan ett 
betydligt mindre antal fall bedömdes så allvarliga att de ledde fram till rättsak i 
rådhuset eller i kämnärsrätten (underrätten).

1 Sandström 1990, s. 59-60.
2 I det följande om inget annat anges: Österberg 1988, särskilt kapitel 5.



Österberg menar att en viss ökning av antalet dömda i handelsrr.ål kan 
skönjas från det sena 1400-talet till 1500-talet, och att detta bör tolkas som ett 
utslag av kronans ökade intresse av stadspolitik och ekonomisk politik under 
perioden.' jag vill mte hålla med om att det redovisade materialet håller för en 
sådan tolkning, därtill är trenden alldeles för otydlig. Varför det vissa år fälldes 
mängder av personer för handelsbrott och andra är inga alls är svårt :or oss 
idag att bilda oss en uppfattning om, men en tänkbar förklaring kan tara att 
det rörde sig om olika kampanjer som av en eller annan anledning sattes in. 
Saköreslängderna från Kalmar skulle kunna tyda pä ett sådant mönster: 1541 
hörde landsköp och annan olaglig handel till de vanligaste orsakerna for böt- 
fällnmg. Det har handlats gäst med gäst och det har bedrivits landsköp pa väg 
till Eksjö marknad. Tjugo år senare är nästan hälften av alla fall (nio av tyugo) 
bötfällnmgar mot bestämmelsen om stycketalsförsäljnmg, d v s olovlig rmnut- 
försäljning, medan resten är de sedvanliga tjuven, blodvite, olydnad, okvädan- 
de etc. 1576 dömdes böter för att man kastat orenligheter i hamnen, delat ut 
kmdpustar, åsamkat blodvite och blåa ögon etc, men inga handelsbrott alls. 
Detsamma gäller för 1578 års saköreslängd. 1608 var det sä dags igen för en 
räd mot den olagliga handeln i staden: det är tyger som sålts alnetals, spann
mål som sålts mot förbud, det är handel i olagliga hamnar som beivrats och 
fem personer kläms åt för att ha ”dragit uti tyska skeppen mot förbud”. Det 
sistnämnda brottet bestod antagligen i att man rott ut till de utländska han
delsskeppen för att handla utan besvärande insyn från kronans tullpersonal.1 2

jag tror att vi här har att göra med ett tidlöst fenomen mom rättsväsendet 
eller kanske snarare rättsmedvetandet, nämligen att man vid olika tidpunkter 
har upprörts t olika hög grad av samma förseelser, vilket leder till ett ryckigt 
och ojämnt beivrande. Detta kan mycket väl ha påverkats av propåer från 
kronan, men också av att magistraten under något år ansåg att t ex stycketals- 
försäljningen hade nått olidliga proportioner och därför slog till för att däref
ter pusta ut innan det var dags för nästa företeelse att fånga deras uppmärk
samhet. Mycket lite talar däremot för att de rättsliga insatserna skulle ha någon 
större koppling till den faktiska brottsligheten. Det gick säkert lika lätt att köpa 
några alnar kläde eller lärft från tyskarnas stora klädpackar nere i hamnen 1576 
som 1608. Med ett rättsväsende fungerande på detta sätt måste kravet på 
eventuella trenders tydlighet ställas högt för att slutsatser om olika utvecklings- 
riktnmgar ska kunna dras.

Armas Luukko visar i sm mäktiga monografi över Vasa stad varför mte fler 
handelsbrott beivrades där omkring 1600-talets mitt. Besöken av stadens 
köpmän på landsbygden som, antagligen på goda grunder, misstänktes ha varit 
landsköp förklarades av de anklagade pä rådstugan vara allt mellan besök av 
släktingar till förhandlingar om vedhuggnmg med bönderna.’ Liknande ton

1 Österberg 1988, s. 119.
2 Saköreslängder för Kalmar stad, SmH 1541:10, 1561:27, 112, 1576:17, 1582:16:2 (saköreslängd 
for 1578) och 1608:2.
’Luukko 1972, s. 271-272.



gångar hördes då stadens magistrat gjorde halvhjärtade försök att komma till 
rätta med majmiseriet i staden, d v s den företeelse där bondens produkter 
bands upp av borgenären i staden, samme borgenär som också logerade bon
den under dennes uppehåll i staden. Inför magistraten - vars medlemmar ofta 
själva var involverade i majmiseri — fick böndernas leveranser till och över
nattningar hos Vasaköpmännen sina ”naturliga” förklaringar — som naturligt
vis pekade ut en hel räcka med verksamheter som inte hade någonting med 
majmiseri att göra.1

Om än utvecklingslinjer och omfattning av handel sbrott i städerna är svåra 
att fastställa sä förekommer i alla fall reaktioner på handelsbrott där. I Vadstena 
utgjorde de 1602—16H) 13% av målen i tänkeböckerna, i Arboga 4—5% av 
målen i staden 1452-1543.1 2 Detta är en tydlig skillnad mot vad materialet från 
landsbygdens rättskipning uppvisar, jag har gjort genomgångar — med magert 
resultat - i saköreslängder, domböcker och liknande material från i första 
hand sådana områden som är kända för att ha haft omfattande landsköp: 
Öland, Västergötland, Västerbotten, Österbotten och Satakunta.

Men inte ens i materialet från Öland återfinns brott som säkert kan sägas va
ra riktade mot köpmålabalkens bestämmelser eller olika stadgar. I de åtskilliga 
volymer med uppburna sakören från de olika häraderna under åren 1539—1607 
som genomgåtts möter hor, mökränkningar, slagsmål, ihjälslagna grisar, tjuve- 
n, blodvite, ogudaktiga ord i rätten etc, men ytterligt få mål relaterade till han
del. Det blygsamma antalet gör det ointressant att ta upp utrymme med en 
statistisk redovisning. Det kan för Ölands del konstateras att beivrade sexual
brott var vanliga. Analogt med vad som tidigare sagts om den ryckighet som 
verkar ha kännetecknat rättsväsendet kan man härav inte dra slutsatsen att 
ölännmgarna var sexuellt mer aktiva än andra, bara att dessa brott av någon 
anledning beivrades oftare där under en period.

Ett annat område där landsköp var allt annat än en marginell företeelse var 
Västerbotten. Stickproven i saköreslängderna från de båda fögderierna (norra 
och södra) mellan åren 1556 och 1629 visar samma mönster som från övriga 
riket: ytterligt få handelsmål. Inte ens efter det att 1610-talets handelsordmng- 
ar började genomdrivas ändras bilden. Visst finns undantag. Vid ett mål vid 
Torneå ting 1556 uppges en man ha haft ryssepenningar hos sig som han inte 
”gav ut där för”.3 Den kryptiska formuleringen avser förmodligen att mannen 
vant ombud för ryska köpmän och inte betalt de licenspcngar som kronan be
gärde av landsköpmännen. Mannen fick bota 16 mark. Ett annat fall samma 
ar gällde Oluf Moijsonn i ”Lisle Pitha” (Lillpite) som gjort sig skyldig till ett 
handelsbrott dä han köpte en ren olovandes av en ”lappkona”.

Från 1573 finns en möjlighet att genom rikshuvudboken få en inblick i den 
centrala uppbörden av sakörena frän ertappade landsköpmäns olagliga verk
samhet. 1 den vackra volymen finns följande uppställning att läsa:

1 ].uukko 1972, s. 249-252 och 257.

2 Österberg 1988, för Vadsrena s. 53, för Arboga s. 48.
3 VI 1 1556:9, f. 29r.



”Av landsköpmän som var förbrutet

penningar.......... 130 mark
salt.......................  2 läster 2 tunnor 4 lispund
kalvskinn ........... 4 deker

Löper uti daler 59 daler 2 mark” 1

Det framgär att uppbörden endast avser Finland. Andra handelsbrott kan 
naturligtvis dölja sig bakom uppbördssummor av sakören på annan plats i 
volymen, men det är av intresse att konstatera att den centrala uppbörden frän 
de förhatliga landsköpmännen under ett år och från hela östra riksdelen mot
svarade ett belopp som ett häradsting kunde redovisa efter att ha uppburit 
böter av falska beskyllningar, knytnävsslagsmål, småstölder och andra liknande 
förseelser.

Gustav Vasas s k tyska period med alla dess reformer av centralforvaltningen 
innebar för Västergödands del att försök gjordes att ordna lokalförvaltningen 
där efter samma mönster.1 2 Den högsta administrativa myndigheten utrustades 
med den imponerande titeln regementsråd, samma titel som riksråden i rikets 
styrelse hade fått. Instruktionerna för detta råd gavs genom den s k Västgöta- 
ordmantian 1540 som innehöll flera bestämmelser om hur handeln i landska
pet skulle regleras. Gränshandeln med de danska och norska områdena skulle 
läggas under strängare kontroll och handeln skulle koncentreras till ett fåtal 
tillåtna vägar. Gränsen skulle bevakas av ridande personal. Regementsrådet 
rapporterade skriftligt till kungen om de rättsfall som avgjorts genom dess för
sorg, och från två års verksamhet och ca 80 mål konstaterar Lars Linge att en
dast ett belägg på att gränshandeln verkligen beivrats finns, en herr Gustav i 
Förlanda som anklagades för att ha sålt en häst i Norge. Målet lades emellertid 
ned av brist på bevis. Linge menar att två tolkningar kan göras: antingen var 
gränskontrollen så effektiv att ingen gränshandel förekom eller så tillämpades 
inte de stränga reglerna om gränsövervakning. Av dessa båda tolkningar väljer 
författaren förståndigt nog den senare: bristande kontroll.

Man kunde förvänta att bilden dramatiskt skulle komma att förändras ge
nom uppstramningen av handelspolitiken under 1610-talet. Den förändring 
som skedde vad gäller frekvensen av lagförda handelsbrott pä landsbygden var 
långt ifrän dramatisk, om det överhuvudtaget kan kallas förändring. Om man 
som undersökningsområde väljer ut några av de starkaste fästena i riket vad 
gällde landsköp och bondeseglation, de båda bottnarna, blir resultatet som 
följer.

För Västerbottens del har jag gått igenom samtliga fall som redovisats i de 
reviderade domböckerna under åren 1635, 1644-45 och 1649—50. Domböck
erna täcker det norra och södra prostenet, vilka innefattade samdiga kustsock-

1 Rikshuvudboken 1573 (opaginerad). Deker, 10 stycken, var en vanlig enhet vid skinn- och päls
handel.
2 Om Västergötland i det följande, Linge 1969, s. 72-76.



nar i landskapet. Då det galler handelsmäl är det som om mga handelsordi- 
nantior existerat. 1635 förekommer inte ett enda handelsmäl eller ens något 
som påminner om ett sådant.1 1645 förekommer ett fall av landsköp med lap
par, men det rör sig mte om ett tingsmål, utan det har avhandlats på rådstugan 
i Luleå med stadens tullinspektor som kärande.- Samma år förekommer tre fall 
av brott mot tullbestämmelserna pä rådstugan i Piteå stad, alla med tullen som 
målsägande.1 Frän 1649 finns så till slut ett fall från Lövångers socken som att 
döma av den kortfattade redogörelsen visserligen inte verkar ha varit ett ren
odlat landsköpmål, men där i alla fall en tunna tjära har sålts under oklara om
ständigheter.1 2 3 4

Riktat man blicken över Bottenviken till Österbotten förändras bilden åt
minstone så mycket att frekvensmätningar är av något intresse. Jag har här 
koncentrerat mig pä Nedre Satakuntas domsaga under åren 1623, 1626, 1646 
och 1649.5 1 domsagan har socknarna Närpes (och på 1640-talet också Lapp
fjärds socken, som dä hade gemensamt ting med Närpes), Ulvsby och Euraå- 
minne undersökts. Dessutom har Vemo domsaga, för vilken källäget i övrigt 
är mycket ogynnsamt, genomgätts för året 1626. Vemo domsaga omfattade 
bl a socknarna Vemo, Lappo, Nykyrko, Letala och Tövsala. Urvalet har gjorts 
med tanke på dessa socknars aktiva deltagande i bondehandeln på Stockholm, 
en handel som fråntogs dem genom 1610-talets handelsregleringar. Om han
delsmäl på landsbygden ska återfinnas någonstans bör det vara här.

Och handelsmål finns också i de reviderade domböckernas tmgsprotokoll. 
Den kvantitativa redovisningen är snabbt avklarad. Av de 552 granskade må
len är 8, eller 1,4%, sådana som kan klassas som landsköpmål eller andra brott 
mot 1610-talets handelsordningar. Av dessa är ett fall 1649 förlikningar som 
gällde flera personer för undansmitning från tullen i Vasa. Två av fallen före
kommer pä 1620-talet och de sex övriga på 1640-talet. Konsekvent med vad 
som nyss sagts om de slutsatser som Österberg och Lindström dragit för 
Stockholms del kan man av det undersökta materialet mte dra några större 
slutsatser om att man börjat hålla efter bondeseglare och landsköpmän på ett 
hårdare sätt på 1640-talet än pä 1620-talet. Förklaringen till att det är fler mål 
på 1640-talet än tidigare heter antagligen Henrik Schröder, tullinspektor i Va
sa. Denne utövade sm tjänst sä plikttroget att han vid ett tillfälle tom för
sökte klämma ät självaste kyrkoherden i Närpes, herr Elias. Kyrkoherden 
misstänktes 1646 för att ha bedrivit olaglig handel med några läster tjära och 
annat köpmansgods. Välborne herr Elias själv ville göra gällande att resan till

1 SHA vol. Västmanland 2, 1635, t. 328ff. Volymen urnehaller mål från flera landsdelar, därav vo-
1 y mnamne t.
2 SHA vol. Örebro 12, 27/1 1645, f. 585. Volymen innehåller mål från flera landsdelar, därav vo
lymnamnet.
3 SHA vol. Örebro 12, 1644 och 1645, f. 588. Volymen innehåller mål från flera landsdelar, därav 
volymnamnet
4 SHA vol. Gävle 2, 1649, f. 594. Volymen innehåller mål från flera landsdelar, därav volymnam
net.
5 HiFDa, KO a 2 (1623 och 1626 inkl. Vemo domsaga 1626); KO a 6 (1646 och 1649).



Stockholm berodde på att han ville köpa ”medicament'er” for sin ”sjukliga lä
genhets skull”, eftersom sadana inte gick att fä tag pä i Finland. Rätten, som 
man kan misstänka inte hyste nägra varmare känslor för tullinspektorn, fann 
pa oklara grunder att resan var gjord med landshövdingens tillstånd, varför det 
hela inte ledde till någon åtgärd.1 (Mer om Schröders framfart i övrigt pä s. 

78)·
Givetvis kan man vända pä steken och säga att en Schröder var ett utslag av 

den nya tidens härdare tag mot allmogehandeln, men det är sannolikt ingen 
tillfredsställande förklaring. I Västerbotten fanns t ex ingen motsvarighet till 
den plikttrogne tjänstemannen i Vasa, vilket jag nog skulle vilja se som den 
största förklaringen till skillnaden i antal handelsmål mellan de båda landska
pen. En som likt inspektor Schröder så grundligt skar sig mot lokalbefolkning
en kunde knappast räkna med att klara av sitt arbete pä ett effektivt sätt. 
Schröder försvinner också frän sm post något är efter utfallet mot kyrkoher
den. Omständigheterna kring varför han lämnar sm tjänst är oklara, men 
dödsfall verkar inte ha varit orsaken. Han var antagligen bosatt i Lappfjärds 
socken och sannolikt alltjämt lika lite omtyckt. Protokollet från vintertinget 
1649 för Närpes och Lappfjärds socknar andas en dämpad skadeglädje dä det 
beslutas om utmätning av hö hos den illa sedde mannen. Utmätningen ska ut
föras av två av nämndemännen och anledningen är att Henrik Schröders 
omyndiga barn tagit hö ur Erik Jönssons lada i skogen.* 2 Då denna dramatik 
utspelade sig hade Schröder alltså inte längre kvar sm gamla tjänst. I ett annat 
mål pä samma ting framträder nämligen en underinspektör Ingevall Hansson 
Hassel, som uttryckligen kallar Schröder för sin ”antecessor”.3

Lars Lmge förklarar den förhållandevis stora och mot andra är avvikande fö
rekomsten av landsköpmål i Finnveden i sydvästra Småland 1559 med att den 
nya fogden Krister Persson detta år beviljades hälften av det gods som han 
beslagtog.4 Hur denne fogde i längden klarade av att sköta sitt arbete framgår 
mte, men det är nog riskfritt att anta att han inte tillhörde de populärare i byg
den.

Jag tror att vi kan avsluta den snabba överblicken i det rättsliga materialet 
här. Som framgått gör den inga anspråk pä heltäckning av vare sig undersök
ningsområde eller undersökningsperiod. Men jag vägar påstå att det mönster 
som framkommit skulle stä sig vid en mer systematisk undersökning: Det var i

9x0 a 6, t. 169v—170r. Armas Luukko har också uppmärksammat detta mal, men har tolkat det 
som att det inte drevs av Schröder utan av Ingevald Hansson Hassel (Luukko 1972, s. 191), som 
Luukko anger som tullinspektor tillträdd senast 1641 (Ibid. s. 95). Som snart nämns i texten anges 
dock Ingevald Hansson Hassel i HiFDa, KO a 6, f. 518 som wv/mnspekror. som dessutom be
nämner Schröder som sin ”antecessor”, dvs sin företrädare. En annan möjlig tolkning skulle vara 
att det var Schröder som tidigare hade drivit det aktuella målet. Målet är slarvigt nedtecknat i dom
boken och därför svårläst varför jag inte vill utesluta Luukkos tolkning även om jag ställer mig 
undrande till den.
2 HiFDa, KO a 6 f 513r.
1 I IiFDa, KO a 6 f. 518.
4 Linge 1969, s. 120.



städerna som risken för bestraffning mot den som bedrev olaga handel var 
störst, pa landsbygden var den mycket liten — också om en aldrig så nitisk tul
linspektor var stationerad i den stad vars handelsområde man befann sig i. 
Därmed inte sagt att faran för upptäckt var enorm för dem som var ute i 
skumma handelsärenden i städerna heller, men denna hantering försvårades i 
alla fall av den utbyggda kontrollapparaten, i vilken tullväsendet utgjorde den 
första frontlinjen.

Skillnaden mellan stad och land är faktiskt inte så märklig som den kan tyck
as. Man får inte glömma bort mot vad och vilka den olaga handeln slog. Brott 
som begicks i staden riktade sig mot kronans uppbörd, som minskade eller 
uteblev, och mot de av stadens köpmän som tvingades bedriva en mer eller 
mindre korrekt handel och som genom överträdelserna blev utsatta för otill
börlig konkurrens. Handelsbrott begångna på landsbygden slog däremot sällan 
mot allmogen där. Även här var det kronan och den stad i vars handelsområ
de brottet begicks som var de förfördelade. Den obetydliga andelen beivrade 
handelsbrott pä landsbygden kan förklaras pä flera sätt: med kronans bristan
de resurser för övervakning och/eller de kronoanställdas större solidaritet med 
lokalsamhället i dessa frågor. Det är inte svårt att föreställa sig en fogdebe
tjänts inställning till grannens affärer med en besökande borgare i socknen: 
om grannen nu köpte några tunnor salt eller någon klädpacke utan tull och 
andra mellanhänder var detta inte något som drabbade vare sig fogdebetjänten 
själv eller någon annan i hans närhet. Att begära medkänsla med någon för 
honom okänd Stockholms- eller Åboborgare eller med tullkamrarna i samma 
städer hade nog vant att begära för mycket. Troligare var att han i mån av 
möjlighet själv fyllde på sina förråd på samma sätt. Tingsprotokollen från Vc- 
mo och Satakunta» nedre domsagor avslöjar att nämnden kunde stå pä de an
klagades sida i handelsmål, eller att den i alla fall visade förståelse och med
känsla för de svarande. Den 23 och 24 oktober 1626, då det hölls höstting 
med allmogen i Vemo socken, nedtecknades följande protokoll:

”Blev angivet av Christer, Nystads skrivare (att) |acob Jacobsson i Laittis, Ja
cob Simonsson ibidem och Michael Matsson, Kaupis ... hava drivit landsköp 
vilka också nu var i Sverige med deras köpenskap eftersom nämnden vittna
de. Därför blev beslutat att så framt Gud hjälper dem frän Sverige tillbaks 
igen, då mä I lans Hansson häradsfogde inventera deras gods och sedan efter 
Nystads privilegier anamma av deras gods tvä delar kronan till godo och 
tredje delen staden tillhands”.1

Det är inte anakronistiskt att höja ögonbrynen inför önskan att Gud skulle 
hjälpa de misstänkta tillbaka över havet igen. Jag vågar påstå att det ink till
hörde tidens manga ordrika men tomma fraser att en församlad tingsnämnd 
önskade välgång ät frånvarande misstänkta brottslingar. Samma förståelse för 1

1 1-liFDa, KO a 2, f. 331v.



cn anklagad visade, som vi nyss sett, ratten också kyrkoherden i Nätpes när 
tullinspektorn i Vasa försökte att klämma ät honom.

Kronans personal och den olagliga handeln
Kronan hade säkert ingenting emot att dess inspektorer, fogdar och tullnärer 

var lika nitiska som inspektor Schröder i Vasa. I verkligheten var dock en helt 
annan typ av tjänsteman vanligare; en som valde att dryga ut sin lön med så
dana inkomster som tjänsten gav möjligheter till.

Den handel som kronotjänarna bedrev för egen del var ett reellt problem 
som kronan var synnerligen medveten om och som antagligen till stor del för
klarar det ringa antal handelsmål som återfinns på landsbygden. Under hela 
den undersökta perioden flödar en strid ström med klagomål in till kronan om 
kronotjänarc med alla tänkbara befattningar - från knektar till lagmän och 
ståthållare. Kronotjänare hade ofta en stark konkurrensfördel gentemot andra 
marknadsaktörer. Genom sina olika uppbördsfunktioner hade de närhet till 
varorna och cn tät kontakt med producenterna. De hade härigenom möjlighet 
till illegalt förköp, dvs upphandling innan varorna nått den lagliga marknads
platsen. Att samma kategori hade till uppgift att hålla rent från olaglig handel 
ledde ofta till komplicerade situationer.

I Gustav Vasas privilegier till Åbo 1525 förbjuds kronans tjänstemän att be
driva borgerlig näring. Brevet med dess förbud för de egna anställda verkar ha 
tillkommit på förekommen anledning, sannolikt efter klagomål från stadens 
borgerskap även om detta inte framgår uttryckligen. Mer än hälften av texten i 
privilegiebrevet handlar om denna form av olovlig handel och om dessa per
soners förhållande till köpenskapen. I brevet förbjuds särskilt kombinationen 
landsköp och kronotjänarnas handel.

”Inga fogdar, hög eller låg eller några av deras ämbetsmän eller sysslomän, 
... må själva eller med annans hjälp eller gärning eller råd, lönnligen eller up
penbarligen köpslå, som köpmän pläga, utanför staden i Åbo (eller) andra 
städer i Finland (Osterlandom’)”.1

I den följande punkten angrips de fogdar och andra kronotjänare som ge
nom sin myndighetsställning utfärdar fribrev till borgare eller bönder för olag
lig handel på landsbygden. Gods som handlats med efter sådana brev ska dö
mas under kungliga fataburen (d v s till kronans förråd) - breven ska vara 
ogiltiga.

Det relaterade brevet belyser på ett tydligt sätt kronotjänarnas position i va
ruförsörjningen. Deras möjligheter att slå varor under sig var av naturliga skäl 
goda redan frän början, och skulle de hamna i den situationen att varornas 
ägare var tveksamma till att bedriva olaglig handel, kunde dessa få fribrev på 
transaktionen. Folke Lindberg är i sm Linköpingshistorik en liknande verk
samhet på spåren. Han antar att de stora mängder spannmål som skeppades 1

1 PRRSS 2:21, p. 4,6/6 1525.



från Östergötland under förbudstider under ]ohan 111 : s regim mte kan ha haft 
exportlicenser, och att tullnärcrna var inbegripna i smugglings verksamhet.1

I alla händelser var fogdarnas och tullnärernas positioner också utan fribrev 
tillräckliga för att slä handeln under sig på ett otillbörligt sätt och problemet 
upphör aldrig att tala om sig under den undersökta perioden. Det ålåg fogdar
na att hålla efter olaglig handel på landsbygden. Deras eget deltagande i denna 
handel kan alltså mycket väl vara en förklaring till att så få handelsbrott beiv
rades utanför städerna.

Man får i detta sammanhang inte ge intryck av att kronopersonalen endast 
spelade i den gråzon med olovlig handel som här har beskrivits. Rena bedräge
rier förekom också, lött exempel på detta är en rannsakning som 1616 hölls på 
Kymmene gärd i västra Viborgs län. Fogden Anders Nilsson på Kymmene 
gård anklagade skepparen och båtsmännen på ”den nya pråmen” att de ska ha 
förfarit bedrägligt med kronans varor som de skeppat över till Narva. Det ha
de tillgått så att de hade öst vatten över det spannmål som man skulle skeppa 
över så att det svällde. På så sätt hade man kunnat få två tunnors övermål som 
man sedan sålde i Narva för egen räkning. Vidare hade de slagit upp 17 tunnor 
lax och packat om den korsvis så att man fick sex fjärdingar över som man 
sedan sålde för elva mark styck. Såväl skepparen som båtsmännen dömdes till 
döden, om än med möjlighet till kungens nåd.1 2 *

I det återgivna fallet var det en fogde som var kärande för kronans räkning, 
men för fogden själv fanns det flera sätt att dra vinning av kommersen utanför 
städerna, jönköping hade som de flesta andra städer i riket problem med att 
koncentrera handeln till stadens lovgivna marknader. Inom Jönköpings upp
land fanns flera platser där bönderna hade för vana att träffas och handla med 
varandra och Lars-Arne Norborg räknar upp nio sådana platser i sin stadsmo- 
nografi. Författaren menar att det var svårt att avlysa dessa marknader. Fog
darna tenderade att se mellan fingrarna mot betalning, och staden hade under 
sådana omständigheter bara att anpassa sig och att på så goda villkor som 
möjligt få delta i handeln vid dessa halvofficiella marknader. Karl IX gav sta
den ett par av dessa från början naturligt framvuxna marknader som enskilda.1

Folke Lindberg noterar för Västerviks del under 1560-talet att kronotjänarna 
i staden i flera fall återfanns i stadens utrikeshandel.4 Även om städernas kro- 
notjänare hade mänga andra uppgifter än att bevaka utrikeshandeln, bör den
na kategoris aktiva deltagande i fjärthandeln ha haft en negativ inverkan på 
handelsreglernas efterlevnad.

Fin beväpnad knekt eller ryttare kunde ha övertygande argument som inte 
hörde normala affärsuppgörelser till. I ett flertal privilegiebrev från 1570-talets 
första år ondgjorde sig kronan över att många köpmän, såväl svenska som ut

1 Lindberg 1975, s. 48. Under svaga skördeår rådde i allmänhet generellt exportförbud av spannmål 
under den tid som här undersöks. För att häva ett sådant förbud krävdes kunglig exportlicens.
2 Vuo 1616, 6/5 1616, s. 269-270, Rättegång på Kymmene gård.

1 Norborg 1963a, s. 332—333.
4 Lindberg 1933, s. 115.



ländska, av allehanda ryttare, adel, knektar, hovmän och andra ”som till hov
tjänsten brukas” tvingades att ge bort allehanda köpmansvaror, ”och somliga 
betala sent och en part aldrig”. Sädant trugande och tvingande förbjuds i bre
vet. Om någon hädanefter ”med snurken och pocken, hot och undsägan” går 
fram pä detta sätt, ska han dömas som annan våldsverkare.1

I itt av de mer vältaliga exempel som jag stött pä som illustration till detta 
stammar från Lojo socken i Nyland. Strax före jultid 1614 hade cn rytteriav
delning dragit genom socknen pä väg till det ryska kriget. En officer hade fat
tat tycke för bonden |acob Matssons häst och ville köpa den. Som betalning 
lämnade han emellertid inte kontanter utan en på tyska författad skuldsedel på 
13 daler. Skuldsedeln togs av den församlade rannsakmngsnämnden in i sm 
helhet i protokollet. Rannsakningsnämnden drog under 1616 runt i ett flertal 
härader i Finland för att undersöka de klagomål som hade strömmat in till 
kronan, bl a med anledning av krigsfolkets uppträdande vid genommarscher 
och borgläger. Sedeln ger en förträfflig bild av hur osäkert det var att handla 
med kronans män dä inte kontanter var inblandade som betalningsmedel. Se
deln berättigade bonden betalning så fort den anländer till kammaren (”der 
Reges Kammer”). Pengarna ska där dras från ryttmästarens fordringar!1 2 Det är 
inte att förvånas over att bonden inte hade sett till någon betalning; blotta 
tanken att den nyländske bonden skulle presentera sin skuldsedel på kamma
ren i Stockholm eller ens pä slottet i Viborg eller Åbo är långsökt. Men även 
om han hade gjort detta kan man lätt föreställa sig hur den hade blivit motta
gen i en miljö som ständigt var utsatt för ett våldsamt betalnings tryck frän en 
fordrande omvärld och där de knappa resurserna hotade att forsa ut med or
kanstyrka om inte hårda prioriteringar gjordes. För att uttrycka sig kort: bon
den Jacob hade blivit grundlurad. Jacobs fordring gär inte att följa längre än 
sä, men det går att titta in i ”der Reges Kammer” när ett liknande ärende dis
kuterades (eller rättare mte diskuterades). Stockholmsborgaren Simon Erich- 
son klagade i februari 1601 över att han hade mist sin skuta genom kronans 
tvångsutsknvnmg av den — ett mte ovanligt öde för skutägare under tidigmo
dern tid. Simon hade gått till slottet för att fä ersättning, men där blivit hänvi
sad till dem som enligt kammarråden och kamrerarna hade tagit skutan ifrån 
honom, nämligen magistraten i Stockholm. Nu när Simon stod med sin ford
ran framför borgmästarna och rådmännen i rådstugan avfärdade dessa kort 
Simons krav med den sanningsenliga ursäkten att de hade tagit skutan på hans 
furstlige nådes befallning till dennes resa till Livland.3 1500- och 1600-talens 
krigsfyllda århundraden kom att producera åtskilliga modstulna små fordrings
ägare som Jacob och Simon.

Inkvarterade knektar och båtsmän i städerna var cn källa till mycken oro. 
När löneutbetalningarna uteblev eller försenades - båda företeelserna var

1 PRFSS 3:117, p. 8, 6/7 1.372, Kalmars privilegier. Liknande punkter också i KKL SS 3:87:19, 
120:13, 121:10, 122:16, 12.3:13.
2 Vuo 1616, 7/3 1616, s. 222. Rannsakning i Lojo socken i Lojo prästgård.
3 Stb 4, 1601-1602,23/2 1601, s. 6.



mycket vanliga — låg det nära till hands att finna sin utkomst där man kunde. 
Tänkeböckerna innehåller åtskilliga notiser där knektar, båtsmän och ryttare är 
inbegripna i konflikter med stadsbefolkningen. Förutom rena stölder med eller 
utan åtföljande av våldshandlingar, bedrevs handel i olika omfattning, från 
småskaligt manglen — som väl var vanligast — till större affärer.

Även på landsbygden kunde militärerna utöva olaglig konkurrens med stä
dernas borgerskap. 1572 krävde Johan III att de utländska ryttare som tagit 
för vana att resa runt pä landsbygden och sälja köpmansgods, skulle upphöra 
med detta. Småland och Västergötland nämns som särskilt drabbade av före
teelsen. 1 brevet nämns också tyska, skotska och engelska ryttare, som upp
gavs ha köpt upp eller gift in sig i skattehemman och som bodde där utan att 
utgöra några skatter och utan att kronan haft nagon nytta av dem sedan freds
slutet med danskarna 1570. Problemet verkar ha varit som störst nere i Små
land. Dessa ryttare uppmanades nu att omedelbart sälja sina gärdar till de 
släkter man hade köpt dem av. Dc ska sedan flytta in till städerna, där de ska 
anvisas tomter att bygga pä och åtnjuta tvä års frihet, därefter ska de dra sta
dens tunga som andra borgare.1

Kronopersonalens olagliga handel verkar av klagomålen att döma mte ha 
påverkats i någon nämnvärd utsträckning av den härdare linje som central
makten frän och med 1610-talet intog till marknadens spelregler. På 1640-talet 
beskrivs och fördöms denna verksamhet på liknande sätt som 120 år tidigare. 
Som ett tidlöst typexempel kan en förmyndarstyrelsens resolution på städernas 
besvär från 1642 tjäna. Här beskrivs denna form av landsköp på följande vis:

”... att kronans tjänare, såsom tullnärer över lilla tullen med deras inspekto
rer, fogdar, skrivare och uppbördsmän, vilka med kronans inkomster hava 
till beställa, intränga sig uti deras (städernas borgares) närmg så mycket mera 
och starkare, som dc tillfälle hava igenom kronans räntor sin profit och nyt
ta, i det att de allmogens penningutskylder förvandla i varor och under sken, 
att de kronans ränta infordra, alla bonde- och lantmans gods och varor å 
landet upphandla och bonden fast intet lämna till torgs och salu att föra, 
överskickandcs sådant till sina avnämare och kronans tjänare uti stapelstä
derna, förandes tillbaka igen salt med mera, som lantmannen tarvar, och det 
till dem utprångla och försälja” 1 2

Året därpå framförde städerna ett gemensamt klagomål över kronopersona
lens landsköp: krono- och förläningsfogdar, lagläsare, skrivare, inspektorer 
över lilla tullen, tn fl anges, och företeelsen fördöms och förbjuds enligt gam
malt mönster.3

Det som beskrivs i besväret från 1642 är nära nog exakt den funktion som 
var reserverad för uppstäderna. Till den funktionella gråskala som existerade

1 PRFSS 3:107, 17/3 1572.

2 I l-B, 25/1 1642, p. 1:3, s. 249-2.54.

3 H-B, 20/11 1643, s. 263.



för varuförsörjningen mellan stad och land skulle alltså den landsköpande 
kronopersonalen kunna föras. I detta avseende utövade dessa tydliga stads- 
funktioner.

Som tidigare påpekats fungerade 1610 talet vad gäller kronotjänarnas handel 
inte som den vattendelare som i sä många andra frågor har kunnat konstate
rats. Därmed mtc sagt att ansatser till detta saknades. Den kontrollapparat 
som t ex drogs igång för att bevaka efterlevnaden av 1614 års handelsordi- 
nantia saknar tidigare motstycke. En övervakningskommission tillsattes cent
ralt och t Stockholm tillsattes särskilda tillsyningsmän, som lyckades uppbära 
stora värden av dem som överträdde bestämmelserna.1 Särskilt tillsatta tillsy
ningsmän visade sig alltså effektiva vid en isolerad insats, men detta var natur
ligtvis ingen lösning som kunde utvidgas till att omfatta hela marknaden och 
därtill permanentas. Problemet med att de som var tillsatta att övervaka att 
handelns regler efterföljdes själva hade så mycket att vinna på egna överträdel
ser - eller av att tillåta andras — var något som man aldrig lyckades lösa under 
vasatiden. Man gjorde inte ens några betydelsefulla framsteg i den riktningen.

Ekonomisk pedagogik och ingrepp i prisbildningen
I den sannolikt första bok som tryckts i Sverige, ”Dyalogus creaturum mora- 

lizatus” (Skapelsens sedelärande samtal), förmodligen författad i Italien under 
1300-talet, återfinns i dialogen ”Om juvelerna och de kostbara ädelstenarna” 
följande passage:

”Alla kostbara ädelstenar församlade sig och sade: ‘Vi är dyrbarare för män
niskorna än allting annat. Men om vi kan anskaffas i den mängd som männi
skorna vill, dä kommer vi att sjunka i värde. Låt oss därför hålla oss undan 
på mera avlägsna ställen, så att man mte kan finna oss utan stora mödor och 
utgifter’.”1 2

Fabeln om juvelerna och de kostbara ädelstenarna visar något som man 
ibland kan ställa sig tvivlande till under mötena med vasatidens ekonomiska 
tankevärld, nämligen att det i samtiden faktiskt existerade kunskap om pris
bildningens grundläggande mekanismer, dvs utbud och efterfrågan.

För i synnerhet de äldre vasaregeringarna är det emellertid tydligt att man an
såg att utbud och efterfrågan var underordnade egenskaper som köpmännens 
skicklighet, flit och vilja till goda affärer. Med idoghet och kunnande var det 
alls inte omöjligt att motverka dyrtider och utländska köpmäns dominans. 
Gustav Vasa var en särskilt flitig och villig läromästare på detta område och 
talrika är de bevarade brev som berättar för köpmännen varför deras handel 
mte är vad den borde. Så fick exempelvis Kalmarborgarna till svar på ett kla
gomål över det myckna landsköpet, att detta var deras eget fel eftersom de er
bjöd sämre villkor än vad allmogen kunde få i Blekinge. Gustav finner det mte

1 Sandberg 1991, s. 158—159.

2 Dyalogus 1983, s. .344.



skäligt att nan ska kunna tvinga menigheten till någon särskild stad då detta 
kunde leda menigheten till skada. Han uppmanar Kalmarborgarna att sätta 
skäliga villkir i sin handel.1 Kungen utgår från att Kalmarborgarna hade sam
ma möjlighiter och samma vinstmarginaler som deras danska kollegor på and
ra sidan gräisen. Ytterst hängde prissättningen på viljan att lägga sig på en ni
vå som kurde betraktas som skälig. Samma förhållande gällde efterfrågan på 
utländska v.ror: även om den fanns och var mycket större än efterfrågan, var 
kungen av ien uppfattningen att detta kunde knngås genom att visa en större 
nonchalans gentemot de utländska köpmännen och deras varor. På sä sätt 
skulle utlännngarna invaggas i tron att efterfrågan inte var så stor och följakt
ligen sätta inser som var förmånligare för svenskarna. Gustav Vasa varnade 
ofta de svenska borgarna för att visa sig för angelägna till affärer med utlän
ningar vilke bara kunde leda till upptrissade priser och medföljande vanvörd
nad för de venska varorna.

Det är intessant att ställa denna bild av Gustav Vasas syn på prisbildningen 
mot den son han vid den händelserika Västeräsnksdagen 1527 i sm proposi
tion delgav le församlade riksdagsmännen. Då försvarade han sig bl a mot en 
anklagelse om att det var han som skulle bära ansvaret för dyrtiden i riket: 
”lika som hin vore Gud eller som det vore allt i hans makt”.1 2 Många borgare 
hade nog v.nt mindre irriterade om monarken stått fast vid denna syn på svå
righeterna ned att häva dyrtider.

Gustav Vasas basarliknandc syn på marknadsdmekamsmerna och dessas 
manipuleraide — bortom Västeråsriksdagens retorik — återfinns tydligt även 
hos vasasöierna. )ohan III ville t ex att endast några få ur borgerskapet i 
Norrköping Söderköping och Västervik skulle förordnas att handla med de 
främmande och att stadens borgare sedan skulle handla med dessa ombud, allt 
för att mtelåta utlänningarna tro att svenskarna var i desperat behov av deras 
varor. I sanma brev hotas med straff om någon betalade mer än 24 mark för 
en tunna tyskt öl.3 Man var alltså inte främmande för att tillgripa ren prisregle
ring.4 En nedvetenhet verkar dock ha funnits om dikterade prisers ineffekti
vitet och d:n dåliga efterlevnaden av dem som uppmuntrades av den relativa 
lätthet met vilken de fasta priserna kunde kringgås. I ett generalangrepp 1580 
på landsköict och annan olovlig handel i riket riktat mot rikets städer, bekla
gade sigjoian III över att de flesta av undersåtarna i städerna hade övergivit 
seglatsen til Tyskland för att istället ”låna och uppborga av de främmande 
köpsvenne, som i städerna pläga är och dag ligga, när de till marknader skola 
draga, det nesta gods de kunna avlåta...”. På detta sätt, menade kungen, tris
sades prise på de främmandes varor upp i alla led eftersom de främmande 
märkte att inte borgarna själva hade fört in något gods från Tyskland. Bor- 
gerskapet ippmanades att själva hämta sitt gods därifrån. Om detta inte lät sig

1 PRFSS 2:25.25/1 1526.

2 Svalenius 19)3, s. 114.
3 PRFSS 3:10', 3/5 1572.
4 Om prisregleringar inom hantverk och handel under vasatiden, se Lindberg 1964, s. 135—139.



göras skulle borgmästare och råd förordna några att sätta pris pä de utländska 
varor som uppköpts inrikes.1 I första hand hoppades kungen alltså att peda
gogiskt uppbyggda förmaningar skulle leda till önskat resultat, först om detta 
mte fungerade skulle prisregleringar tillämpas. Resultatet lär inte ha blivit vare 
sig en ökad inhemsk utrikesseglation eller en fungerande prislista för handeln.

Det var inte bara hantverkets produkter som omfattades av den fortfarande 
under 1500-talet kvarlevande uppfattningen om det rättvisa priset, dvs en 
prisnivå som uppfattades som skälig för såväl säljare/producent som konsu
ment i relation till de inblandades sociala positioner i samhället.1 2 Om avvikel
ser tilläts frän det rättvisa priset — vilket oftast gick under beteckningen skäligt 
pris - så ansågs detta ofta i sig vara orsak nog till rådande dyrtider.

Jag vill mte påstå att uppfattningen om det rättvisa priset försvinner under 
1600-talets första hälft, men betydelsen av den dämpas inom handeln. För 
hantverket spelade prisregleringar av olika slag en långt större roll. Ett stick
prov bland Stockholms tänkeböcker kan få illustrera detta. 1 1624—1625 års 
tänkeböcker återfinns en hel del mål med anknytning till prisregleringar, men 
med fä undantag rör det sig om hantverkare som kläms ät för att de mte har 
följt de gällande pristaxorna. Det är skomakare som tar för mycket betalt för 
sina stövlar och skor och det är bagare som har för små bröd i förhållande till 
de rådande fasta priserna. Hantverkarna klämdes alltså fortfarande åt av pris
regleringar, även om avståndet var stort till det mandat från Gustav Vasa 1546 
som befallde hantverkarna i rikets städer att i ett slag sänka sina priser med en 
tredjedel (”till den tredje penningen”).3

Visserligen kan den energiska kvalitetskontrollen gälla för en slags priskon
troll; det är inte ovanligt med personer som konfronteras med att ha sålt eller 
försökt sälja skört järn, dåligt öl och sur lax för fullt pris. Det undantag som 
jag har kunnat hitta från detta mönster - fortfarande i 1624—1625 års tänkc- 
bok från Stockholm — är att borgarna i staden ”vid straff tillgörandes” tillsägs 
att mte sälja svenskt öl för mer än 2 öre kannan. Men denna ordning är i sig 
intressant eftersom den — till skillnad från det vanliga under tidigare regeringar 
— är kopplad till inköpspriset på malt, som sägs vara förmånligt (”tämeligit”). 
1623 försökte man att tillsammans med en månglarordning genomdriva en 
prislista för mänglarnas varor, ett försök som slutade med upplopp i huvud
staden (se s. 112). Arne Janssons undersökning av priser och priskontroll i 
Stockholm omkring 1600-talets mitt pekar också den i riktning mot att det var 
hantverket som i första hand hade att leva med taxor som reglerade prissätt
ningen. Av alla de taxor som Arne Jansson undersökt var så gott som samtliga 
riktade mot hantverket.4 Men även här blir det en definitionsfråga huruvida 
t ex bagarna och skomakarna ska räknas som handlare eller hantverkare eller

1 PRFSS 3:237, 11/8 1580.
2 En lättöverskådlig översikt om den komplicerade företeelsen rättiisi pns finns i Dillard 1784, s. 
31-33.
3 PRFSS 2:175, p. 10,4/4 1546.
4 Jansson 1991, s. 51.



bade och. Kanske kan saken uttryckas så, att prisregleringen mot 1600-talets 
mitt sa gott som uteslutande slog mot sådana näringsutövare som hade större 
eller mindre direkt del i produktionen av de varor som de saluförde.

Litt större undantag för en ny syn på prisregleringens välsignelse kan kompa
nihandeln sägas ha utgjort. Kompanihandeln fick ett starkt uppsving under 
1600-talets första hälft efter engelska och holländska förebilder. Ett av kom
panihandelns förnämsta kännetecken är just en strikt prisreglering. Men jag vill 
hävda att också denna handelsform utgör ett brott mot 1500-talets normala 
prisregleringar. Kompanihandelns prissättningar byggde i regel pä bättre eller 
sämre upprätthållna monopolsituationer medan man ofta under 1500-talet 
kunde laborera med prisregleringar utan att ens vara i närheten av en mono
polsituation.

Tillkomsten av 1614 års handelsordinantia var som tidigare nämnts slutet pä 
en process som hade varit högaktuell fran hertig Karls tidigaste år vid rege
ringsmakten. Till förspelet till handelsordinantians genomdrivande hörde han
delsdagen i Stockholm 1613, dä kronan försökte att förankra en handelsord
ning som i stora drag liknade den som började gälla följande år. På några 
punkter skilde sig dock 1613 ars version frän den senare. 1 det sammanhang 
som här diskuteras är det av intresse att konstatera att man i 1613 års version 
hade en punkt som helt saknades i 1614 års aktstycke, nämligen att ståthålla
ren i Stockholm skulle tå i uppgift att tillsammans med magistraten i staden 
pnssätta och kontrollera importerade varor.1

Tvångsflyttningar och stadsgrundningar
Kronans förmåga till hänsynslöshet gentemot marknadens aktörer visade sig 

kanske tydligast i dess flyttpolitk. När varorna inte ville vandra de vägar som 
centralmakten ansag lämpliga, drog man sig mte för att istället för varor flytta, 
eller försöka flytta, människor. Dessa flyttningar var av tre slag:

1. Flyttning av ickeborgare (landsköpmän, bönder och lanthantverkare) till stä
der.

2. Flyttning av borgare till andra städer.
3. Flyttning av hela städer.

Dä det gällde omflyttning av sådana undersåtar som inte ägde burskap i nå
gon stad var det oftast fråga om att försöka flytta in landsköpmännen till stä
derna, befintliga städer eller sädana som skulle grundas. Det här var den allra 
vanligaste formen av flyttningar eller försök till sådana. Avsikten var att försö
ka tämja landsköpet. Oftast rörde det sig om det närmaste omlandets land
sköpmän som beordrades att flytta in i den stad som enligt planerna skulle ut
göra deras centralort, inte konkurrent om handeln. Det är inte särskilt intres
sant att redovisa några enskilda exempel eftersom de är talrika och sig lika un
der hela den undersökta perioden: landsköpmännen i x fögderi, härad eller 
socken uppmanas att flytta in i den närbelägna staden y. Denna uppmaning * 7

1 Sandberg 1991, s. 151.

7 36-0321



användes i det närmaste som en besvärjelse av kronan. Λν upprepningarna 
over det dryga seklet att döma lämnades dessa påbud utan någon större hän
syn av de berörda. En annan variant på detta tema var av det mer storslagna 
slaget. Under den idealistiska fasen av kronans näringspolitik före 1610-talet 
hemföll man ibland åt tanken att betrakta landsköpmännen som en lättrörlig 
tillgång för det stadssystem som man ville skulle växa fram. 1 lär kunde man 
beordra landsköpmännen i Norrland att flytta till Kalmar för att förstärka 
borgerskapet där (se s. 79). Eller som |ohan III 1569 kort och gott utfarda en 
befallning att landsköpmännen i ”Finland och andra landsändar” skulle flytta 
till Viborg. Befallningshavaren på Viborg slott, 1 lans Larsson (Björnram) hade 
dessförinnan begärt att småstäder som Raum» och Ekenäs skulle ödeläggas 
och att invånarna därifrån skulle flytta in till Viborg. Till svar fick han alltså 
den till intet förpliktande uppmaningen till diverse icke namngivna landsköp
män att flytta till Viborg åtföljt av ett lika värdelöst löfte att de i riket som be
drev rysshandel skulle uppmanas att istället för Narva välja Viborg som desti
nationsort.1

Landsköpmännen hade lättare att hålla sig undan uppmaningar att flytta till 
olika städer än de borgare som redan bebodde städer, som av en eller annan 
anledning fallit i onåd. Medan landsköpmannen ofta inte hade några privilegi
er som kunde dras in, kunde de borgare vars stadsprivilegier annulerades 
hamna i en besvärlig situation. En köpman i en sådan stad kunde inte lika 
övertygande som sin kollega landsköpmannen fortsätta sin verksamhet under 
kamouflage av agrara näringar. Utan privilegier var staden och dess invånare 
försatta i ett osäkert och obehagligt rättsligt tillstånd. Vid fä andra tillfällen 
finns det som här möjlighet att studera undersåtarnas passiva motstånd mot 
myndighetsbeslut. Ofta flyttade man inte, hur mycket det än röts från kronan. 
Anledningen till flyttbesluten rörande hela städer var oftast att kronan kommit 
till slutsatsen att en befintlig stad inte var livskraftig nog för att fä leva vidare.
1 lär kunde också militära aspekter spela in om den aktuella staden bedömdes 
som allt för svår att försvara vid angrepp.

Bogesund, eller Ulricehamn som staden heter idag, blev särskilt härt ansatt 
av Gustav Vasa, som 1535 ansåg att staden var ”varken oss eller riket nyttig”, 
och därför skulle ”platt läggas i öde”. De som ville bedriva köpslagan skulle 
flytta till Nylödöse och de som var hantverkare skulle flytta till Skara och Lid
köping. De som i alla fall ville bo kvar skulle leva av vad jorden gav och betala 
skatt som andra kronobönder.- (Det kan vara värt att notera hur lätt det an
sågs - och säkert också var — att förvandla en stad till en jordbrukande by. Det 
omvända var betydligt svårare.) En viss effekt verkade uppmaningen att flytta 
denna gäng ha haft. Två är senare svarar nämligen kungen pä ett besvär från 
borgarna i Nylödöse, som klagat over att de uppstadsborgare, som Bo- 
gesundsborgarna antagligen hade tillhört, som kungen skickat till staden för 
bosättning har flyttat igen. Anledningen till flytten, menade de missnöjda 1 2

1 1’RFSS 3:71, 19/3 1569.

2 PRFSS 2:97, 27/1 1535.



Nylödöseborgarna, var att tungan, dvs stadsskattcrna, var för dryg. Kungens 
svar kan närmast liknas vid ett vulkanutbrott. Att uppstadsborgarna flyttat är 
inte sä konstigt med tanke på att man inte begriper sig på handel i Nylödöse. 
Om det mot förmodan kommer något skepp med varor till staden kastar sig 
alla över dessa och dyrkar dem ”som en hop svin”. Om man bara brukade 
köpenskap som man borde sä kunde man t o m få båttre köp i Nylödöse än i 
Lübeck. Men som det är nu är arbetar alla kortsiktigt för sig själva. Den som 
har störst släkt och kan lägga upp största lagret öl är den som aktas mest, trots 
att dessa har det ringaste förståndet, medan de som äger förfarenhet och vill 
stadens och menig mans bästa blir ringaktade: ”Och är det orsaken, varför de 
... drar sig ifrån eder”.1

De Bogesundsborgare som prövade livet i Nylödöse verkar ha flyttat hem 
igen. Att staden i alla fall inte fysiskt lades ”platt öde” framgår av nästa attack 
som staden fick uthärda några är senare. Av ett brev daterat den sista decem
ber 1543 till Bogesund framgår att kungen ”för en tid sedan” skickat dem en 
skrivelse om att de denna gång skulle flytta till Jönköping. Uppmaningen ver
kade inte få önskad effekt, varför kungen på sitt sedvanligt måleriska sätt be
skriver vad följderna av detta skulle komma att bli: om Bogesundsborna inte 
snarast packade sig dit kungen hade befallt skulle han lära dem seder och bruk 
genom att söka dem i deras hem sä att de skulle lära sig vem som var deras 
herre. Om någon därefter brukade borgerlig näring i staden (som ju i juridisk 
mening egentligen inte var någon stad eftersom den var pnvilegielös) så kunde 
borgerskapet där vara övertygade om att kungen skulle låta föra dem därifrån 
vid halsen.2

Konungens svallande känslor måste dock ha stillats, för när det ett par år se
nare var dags att värva borgare till den nya staden Hornborg, vände han sig 
återigen till Bogesund med en uppmaning om att dess invånare skulle börja 
packa och flytta dit, ”efter de besvära sig ... att flytta åt Jönköping”.1 2 3 Till 
Hornborg skulle för övrigt de enligt kungen så oskickliga borgarna i Nylödöse 
bege sig med sina ägodelar. Från att själva ha varit utvalda att motta förstärk
ning från andra städers borgerskap blev de nu istället själva utsatta för flytt- 
hotet. När även Nylödöseborna underlät att flytta verkade kungens humör ha 
ansträngts till bristningsgränsen och han mullrade mot Bogesund att det vore 
bättre om man ”sticker elden pä det prackarenästet”.4 Något besvär med elden 
behövde dock Gustav Vasa aldrig göra sig eftersom danskarna skötte om den 
saken 1566 (liksom de för övrigt hade gjort 1520), dä staden brändes ned till

1 PRFSS 2:109, 20/2 1537.
2 PRFSS 2:150,31/12 1543.
3 PRFSS 2:166, 12/5 1545.
4 1 PRFSS 2:166, 12/5 1545 framgår att kungen har skrivit till Nylödöse och berättat för dem om 
flvttplancrna samt entusiastiskt uppmanat borgerskapet där att ha kalk och sten i förråd, sannolikt 
för att kunna börja bygga upp I lornborg till en anständig stad. I PRFSS 2:167, 2/6 1545 framgår 
art man inte avflyttat från Nylödöse (Hade borgarna haft svenskt blod i sina hjärtan hade de nog 
handlat annorlunda, antar den besvikne monarken). I kommentarerna till detta brev, s. 225, åter
finns citatet om önskan art bränna ned staden.



grunden. ILrik XIV lät förstå att han gärna säg att man byggde upp staden igen 
— men inte pä den gamla platsen, utan vid Odenskulle, ett stadsprojekt som 
kungen drev och som aldrig blev förverkligat.1 Att Bogesundsborna näste ha 
byggt upp sin stad igen framgår bl a av ett svar på ett besvär 1579. Staden ha
de beklagat sig över det ”olidliga” landsköpet i trakten,1 2 3 en verksamhet som de 
själva alltså vid ett flertal tillfällen varit tvingade till p g a avsaknaden av stads- 
pnvilegier. I lärefter verkar Bogesund ha fått vara ifred, 1627 får stader, till och 
med en enskild marknad och stadsjordarna utökades genom att två halva 
hemman lades under den.' Vare sig något Hornborg eller Odenskulle grunda
des och Bogesundsborgarna levde under länga perioder med flytthotet häng
ande över sig. Måhända att de efterhand luttrades och kände att de även 
framdeles skulle klara av överhetens vredesutbrott över olydnaden. Enligt 
1647 års rangordning av städerna i riket placerades det tidigare nedläggnings- 
hotade Bogesund på fyrtioandra plats, mellan Växjö och Söderköping.4

Det kan verka som om ingen överhuvudtaget brydde sig om vad kronan 
styrde och ställde med, att det gick att obstruera beslut bara genom att inte låt
sas om dem. Om vi ännu dröjer vid Bogesund kan detta intryck förstärkas yt
terligare. Bogesund ger från 1500-talets mitt till 1620-talet vad gäller oxdrifter
na normt ingalunda intryck av att vara en nedläggnmgshotad eller nedlagd 
stad: i genomsnitt svarade staden för en femtedel av alla förtullade oxar i den 
viktiga oxtullen i Örebro.5 Men det är antagligen ändå inte rättvisande att be
trakta kronan som maktlös eftersom vi idag ofta bara ser det yttre resultatet, 
d v s för Bogesunds del att staden överlevde kronans angrepp. Det bör nog 
varnas för att undervärdera kronans attacker på samma sätt som att det vore 
oklokt att anta att ett krig mte kan ha varit så besvärligt eftersom åtskilliga in
blandade överlevde det. Att ha den sortens uppmärksamhet riktad mot sig 
som Bogesund hade måste tvärtom ha varit ett fruktansvärt stressmoment. 
1 lur nära man i Bogesund var att inte klara av att stå emot överhetens flvttpla- 
ner är omöjligt att säga. För kronan var naturligtvis inte maktlös, den hade 
makten att ta livet av människor som mte fogade sig efter tagna beslut och att 
bränna ned städer vars borgerskap mte var följsamma mot den förda politi
ken. Lyckligtvis insåg centralmaktens företrädare det ofruktbara i att driva 
ekonomisk politik med sådana metoder satta t system.

1 PRFSS 3:52, 25/2 1567.
2 PRFSS 3:226, 22/10 1579.

3 PRFSS 4:162. 12/2 1627. Anders Olsson menar art Bogesund var en nedlagd stad 1636, da Jön
köping och Boras framförde klagomål mot Bogesundsborgarna. Olsson 1995, s. 161. Visst var sta
den en nagel i ögat på borgerskaper i Jönköping och Boras, och säkert kändes det vid åtskilliga till
fällen i dessa båda städer motiverat att hänvisa till det flertal ncdläggningsdomar som utfärdats 
över Bogesund, utan art staden för den skull var nedlagd.
4 Stiernman Commerce II, 26/1 1647.

1 Myrdal och Söderberg 1991, tabell 10.4, s. 463. I Boger 19.51, s. 69 framgar oxhandelns domine
rande ställning i Bogesund mot 1600-talets slut: Av stadens ,36 köpmän 1698 uppgavs 25 vira sys
selsatta med oxhandel.



Och det fanns de som inte var lika framgångsrika i sitt motstånd som Bo- 
gesundsborgarna. Till dessa hörde de borgerskap som vid 1500-talets mitt fick 
order att förstärka det nyanlagda Helsingfors. I Finland rörde Clustav Vasa om 
rejält bland riksdelens städer och här verkar också flyttplanerna att åtminstone 
delvis ha hörsammats. Hösten 1550 flyttade Borgåborgarna till den nya staden 
och Borgå försvann som stad. Dess marker övertogs av kronan och pä platsen 
grundlädes en ny kungsgård. Även största delen av Ekenäsborna lämnade sin 
stad till denna höst, även om några dröjde kvar.1 Från Ulvsby pågick flytten till 
Helsingfors under 1551 och 1552. 1553 påträffas flera Ulvsbybor i den nya 
stadens tjänst, varför en av författarna bakom Helsingfors stads historia, Suo
lahti, antar att flytten var slutförd detta år. Raumoborna var mest motsträviga: 
ännu 1555 fanns Raumoborgare kvar i sin gamla hemstad. Därefter flyttade 
även dessa, och när sä skett ”domnade stadslivet i Raumo bort för någon 
tid”.1 2 3

För en tid verkade det som om kronan för en gång skull lyckades med ett 
flyttningsprojekt, men detta intryck varade inte länge. På våren 1557 gavs de 
förra invånarna i Raumo och Ulvsby rätten att återvända till sina gamla städer. 
Därefter började borgarna från Borgå och Ekenäs återvända hem. Sommaren 
1557 flyttade de flesta borgare tillbaka till sina gamla städer. Suolahti antar att 
den förändrade politiken berodde pä att Gustav Vasa var missnöjd med den 
nya staden, och då särskilt dess hamn.2 Hur det nu än var med detta ville 
kungen flytta staden igen.

För det återvändande borgerskapet från Ulvsby var emellertid flyttbestyren 
långt ifrän avklarade. Redan äret efter beskedet att de kunde återvända till 
Ulvsby från uppehållet i Helsingfors, 1558, hade hertig |ohan ångrat sig och 
hittat en plats bättre lämpad för en stad i området än den där Ulvsby låg. Den 
nya platsen låg tio km längre ned mot Kumo älvs mynning. I fundationsbrevet 
för Björneborg 1558 frestas de förmodligen bestörta Ulvsbyborgarna med fri
kostiga befrielser frän skatt och tunga; i tio är ska de vara befriade — såvitt ri
ket inte dras in i krig eller andra oroligheter.4 Det är mte att förvånas över att 
borgerskapet i den nya staden av Erik XIV begärde garantier för att slippa 
flytta till någon annan stad, nu eller i framtiden, garantier som de också fick. I 
denna vädjan beskrivs den märkliga flyttcirkus som man tvingats till:

1 Suolahti 1950, s. 13S.
2 Suolahti 1950, s. 140. Ruutli 1897, s. 28-29 illustrerar vilka problem en äldre generations histori
ker kunde ha dä det gällde att tolka annars så omhuldade regenters despotiska politik. Han menar 
att beslutet att beordra Ulvsbyborgarna till 1 lelsingfors ”påminner för mycket om förhållandena, 
möjliga i de fornasiatiska envåldsstaterna, för att kunna tänkas ha passerat i ett europeiskt samhälle 
i nya tidens början”. Ruuth förklarar dock den förda politiken med att man villigt följde sådana be
slut, dels för att man insåg att det behövdes en stark kungamakt efter den medeltida regellösheten, 
dels för att den inhemska handelns befrielse friut utlänningarna låg i luften, ”begriplig för alla”, och 
slutligen för att borgerskapet på denna tid inte hade så många ägodelar varför en flytt inte krävde 
sa stora uppoffringar.
3 Suolahti 1950, s. 154.

4 PRFSS 2:266, 8/3 1558.



”... vi fattige undersåtar åro med många bo flyttningar ofti betungade, först 
efter Eders käre herr faders befallning nödgades vi flytta - Gud känne oss 
fattige till föga nytta och gagn — ifrån Ulvsby och till Helsingfors, där vi i 6 år 
bodde och sedan genom samma H.K.M:ts befallning till Ulvsby igen, där vi 
icke ett år rätteligen besittande blifva kunde, utan genom hertig Johans be
fallning måste oss hit till Björneborg bo föra”.1

Man sade sig ha fått löfte genom hertig Johans privilegier om att slippa flyt
ta, men som man så riktigt konstaterar är detta löfte noll c ch mtet värt utan 
kungens godkännande. Att den forne hertigen och pnvilegieutfärdaren då bö
nen författades satt pä Grtpsholm med en dödsdom hängande över sig lär inte 
ha bidragit till att en privilegiebekräftelse känts mindre angelagen.

Listan på borgerskap som flyttas eller som man försöker flytta till andra stä
der skulle kunna göras mycket lång. För att ge läsaren en aning om omfatt
ningen på flyttpolitiken kan det vara befogat att i Tabell 1 kortfattat redovisa 
de städer som fram till sekelskiftet 1600 var under hot om nedläggning re
spektive hade fått löfte om förstärkning från andra städers borgerskap, och 
där planerna antingen genomfördes (vilket alltså inte var så vanligt) eller i varje 
fall innehöll någon substans.

Städer som hotades av Städer som lovades eller
nedläggning eller som fick förstärkning från andra
lades ned fram till 1600 städers borgerskap fram till 1600

Bogesund Björneborg
Borgå Helsingfors
Ekenäs J önköping
Eksjö Kalmar
Falköping Lidköping
Hjo Nylödöse
Lidköping Skara
Nylödöse Stockholm
N ådendal Vadstena
Raumo Viborg
Skara Västervik
Ulfsby Åbo
Vimmerby Älvsborg
Västervik

Tabell 1 : Släder som under 1500-talet botades ar nedläggning eller som lades ned samt 
släder som lovades eller fick förstärkning från andra städers borgerskap under samma tid. 1

1 Skrivelsen till kungen återgiven i Ruuth 1897, s. 43, svaret och privilegierna i PRFSS 3:45, 10/12 
1564.



Även under den pragmatiska fasen av kronans näringspolitik frän 1610-talet 
förekom flyttningar av borgerskap, men mte i den omfattning som var fallet 
under den tidigare fasen. 1 avsnittet om stapelstadsborgarens villkor kommer 
vi att se pä ett fall där kronan också en bit in pä 1600-talet försökte skyffla 
borgare mellan olika städer. Det rör sig dä om spelet med de olika existerande 
och icke existerande städerna kring finska viken som syftade till att binda upp 
handeln till svenskkontrollerade staplar. Ytterligare ett exempel pä ännu. senare 
omflyttningar av städer och borgerskap finns i de gamla danska landskapens 
städer, som kom i svensk ägo efter freden i Roskilde 1658. Här var städerna 
många och lag sä tätt att regionen har beskrivits som överurbaniserad.1 I de 
nyförvärvade södra landskapen fortsatte alltså den svenska kronan på den 
danska flytt- och ncdläggningspolitiken vilket resulterade i såväl nedläggningar 
som nygrundmngar och omflyttningar av städer.1 2 Dessa bada exempel bryter 
av mot den annars dominerande trenden att kronan i den nya pragmatiska an
dan handskades varsammare med flyttningsverktyget mot rikets städer.

1500-talets stora väg av flyttplaner riktade mot stora delar av rikets bor- 
gerskap kan inte utan vidare påstås ha utlösts av ekonomiska eller försörj- 
ningspolitiska hänsynstaganden. Dessa var ofta kombinerade med eller - sär
skilt under Gustav Vasa — överflyglade av militära faktorer. Med så många ytt
re och inre fiender gällde det att bygga upp lätt försvarbara stödjepunkter i 
landet. Men det vore oklokt att försöka separera den ekonomiska sidan av fö
reteelsen frän den militära eftersom de intimt hängde samman, särskilt som 
man under det som Heckscher kallar varukärlekens epok så starkt kopplade 
samman möjligheterna till krigföring med möjligheten att lägga upp stora 
varulager av strategiskt viktiga varor.3 Det är uppenbarligen sådana tankar som 
ligger bakom ett brev frän 1555 som enligt överskrift och eftertext skickades 
till alla städer i Uppland och Östergötland samt till ett flertal fogdar i landet. 
Brevet är ett värvnings försök riktat till borgare i ett flertal städer att flytta till 
Stockholm. För att vara frän Gustav Vasa är tonen lugn och sakligt resone
rande. Kungen påminner om hur det gick till när kung Kristian härjade i 
Stockholm. Lifter denna olycka har staden ännu mte hämtat sig. ”Sä vete I och 
väl godemän, att denna stad är huvudet och endels låset för hela Sverige”. Om 
något skulle hända staden sä vore hela riket fördärvat. Därför har man till 
Stockholm kallat in borgare frän flera svenska städer, ”pä det denna stad före 
alla andra med goda trogna svenska borgare besutten bliva”. De borgare som 
flyttar till Stockholm ska där utrustas med ”sköna hus och våningar”. Gustav 
vill hjälpa dem att ta hand om den handel som tyskarna haft i staden och vän
da den till borgarna själva. De som flyttar erbjuds att behålla sm näringsverk
samhet och burskap i de städer som de flyttar ifrån, bara de kommer till

1 I lierais och Lilja 1994, s. 24.
2 Lilja 1993 II, avsnittet Kalmar/Karlskrona-zonen.
3 Lars-Arne Norborg betonar dessa båda faktorers samhörighet vad gäller Gustav Vasas samman- 
slagningsprojekt av flera av rikets städer. Norborg 1963b, s. 377.



Stockholm. Den vänligt resonerande tonen bär dock mte brevet ut. Avslut
ningen blir den sedvanliga ”vid liv och hals tillgörandes” om de nu trots allt 
inte skulle vara lockade av en flytt.1

Brevet är ett gott exempel på hur sammanflätade försörjningspolitiken och 
försvarspolitiken var då det gällde att fördela rikets borgerskap över städerna 
pä bästa sätt. Stockholm kunde bara försvaras effektivt om det fanns gott om 
svenska borgare i staden som bedrev handel efter bästa förstånd.

En speciell kategori flyttplaner kan dock sägas ha varit mer militärt grundade 
än ekonomiskt: det gäller alla de gänger som det beslutades om att hela städer 
rent fysiskt skulle flyttas till mer lättförsvarade lägen. Här spelade sällan eko
nomiska funderingar någon roll. Exempel pä sådana order om flytt är Uppsa
la, som kungen 1544 genom att skrämmas med dansken ville koncentrera till 
norra sidan av ån, Västervik som skulle flyttas till det närbelägna Kapellbacken 
samma år och Helsingfors som Erik XIV 1563 ville flytta till en mer lättför- 
svarad plats, vilken han ger Anders Målare i uppdrag att leta upp, för att näm
na några exempel.1 2

Flyttpolitiken riktad mot rikets städer och borgerskap visar på ett särskilt 
tydligt sätt pä skillnaden mellan den idealistiska och pragmatiska fasen under 
den undersökta perioden. 1500-talets flyttpolitik ger ofta ett lättvindigt intryck 
med tanke på vilka oerhörda ingrepp i undersåtarnas liv det hade rört sig om 
ifall den blivit ädydd. Men kronan blev sällan åtlydd på denna punkt heller. De 
flesta flyttprojekt rann ut i sanden. Visst kunde borgarna fara iväg till den nya 
staden för att bekanta sig med den eller rent av skaffa sig någon bod eller 
enklare hus, men efter några år återfinner man dem i regel åter i deras gamla 
städer. Bristekonomin i riket kunde lika lite lösas med flyttade städer som med 
försöken att förvandla norrbottniska landsköpmän till Kalmarborgare.

Ett alternativ till att flytta folk från en stad till en annan som nyttjades flitigt 
under vasatiden var att grunda helt nya städer.

Stadsgrundningar var ett medel som kom att användas flitigt för att komma 
tillrätta med det omfattande landsköpet i riket. Av flera av dessa nygrundade 
städers fortsatta ekonomiska utveckling att döma omhändertogs också en stor 
del av den tidigare allmogehandeln av städerna, eller åtminstone via dessa stä
der, utan att landsköpet för den sakens skull upphörde (se s. 67). Vi har redan 
stött pä det stora problem som de nygrundade städerna brottades med, nämli
gen att uppbringa tillräckligt kapital för att bedriva handel med landsbvgdsbc-

1 PRFSS 2:101, 26/9 1535.

2 PRFSS 2:155, maj 1544, Gustav Vasa till Uppsala; PRFSS 2:157, 2/8 1544, Gustav Vasa till Bir
ger Nilsson Grip (Västervik); PRFSS 3:35, 13/12 1563, Erik XIV till Anders Målare om Helsing
fors flyttning. Gustav Vasa hade 1543 för avsikt att helt lägga ned Västervik som en reaktion på 
stadens, men framfor allt den omkringliggande landsbygdens ställningstagande för Dacke. Näst- 
följande års beslut att staden skulle flyttas till Kapellbacken istället för till sin medeltida plats (vilket 
var Västerviksbornas vilja) var dock försvarsstrategiskt grundat: Kapellbacken hade en bättre ter
räng och där skulle staden lättare låta sig befästas. Platsen låg dessutom närmare slottet. Väster- 
viksborna fick till sist sin vilja igenom och staden placerades på den gamla medeltida platsen. Lind
berg 1933, s. 74-78.



tolkningen. I ett brev frän kansliet i Stockholm tackades ståthållaren i Öster
botten Enk 1 lare 1619 för att han så flitigt drivit in Älvsborgs lösen i området. 
Erik I lare hade tydligen meddelat att allmogen inte fick sina varor sålda i Vasa 
och Uleåborg, och att de därför ville segla till Stockholm. Detta, fär han nu 
veta går inte för sig; handelsordningen ska följas.1

Vigur 7: De svenska sladsçtpoidningama Iran 1îOO-la/els början till 1600-lalels wilt.

I Nystads privilegier från 1617 får man i ingressen en inblick i hur kronan 
ville att städerna skulle fungera för allmogen — och kronan, ’k., att efter vi gär
na se och vill, det detta värt arvrike mätte icke allenast med torpeställen och 
hemman utan ock med städer på lägliga orter bliva formerat, på det att våra 
undersåtar på landsbygden boendes må uti sådana städer bekomma till köps, 
vad de behöva, och äter kunna det föryttra, vad de hava till att sälja, och såle
des vår och kronans inkomst alltid formeras och tillväxa...”.1 2

Den enda period som på något sätt kan mäta sig med vasatidens stadstill växt 
är den fran 1100-talets slut till 1300-talets mitt dä antalet städer i riket mer än

1 RR jan—juni 1619 1/9 1619, t. 6v.
2 PRESS 5:122, 19/4 1617.



fyrdubbladcs.1 Men del är alt märka att denna expansion utgick frän en syn
nerligen låg nivå.

Birgitta Ericsson har skapat en kronologi för de anlagda städerna och urskil
jer tre perioder:

1. 1582-1611 inledningsskedet
2. 1619—1652 stadsgrundandets kulmen
3. 1659—1680 konsolideringsskedet
Huvudlinjerna under skede 1 och 2 var att skärpa kontrollen över perifera 

nksdclar, bergslag och transportvägar, medan konsolidenngsskedet känne
tecknades av att man ville skapa nya centra för lokalförvaltningen samt städer 
som skulle fungera som posteringar längs det utbredda stormaktsväldets nya 
gränser.1 2 För de finska städernas del menar Sven-Erik Åström att dessa bör 
betraktas som ”kolonialstäder avsedda att stöda ett handelssystem med Stock
holm som centrum”.3 Säväl Ericsson som Åström betonar alltså kontrollens 
stora betydelse. Perifera regioner skulle med de grundade städernas hjälp föras 
in under stadig kontroll. Sven Liljas undersökningar bekräftar Ericssons bild 
av skede 2 ovan som stadsgrundandets kulmen: Från 1610-talet till 1650-talet 
är stads tillväxten oöverträffad jämfört med övriga perioder under tiden 1570— 
1805. Under dessa fyra årtionden är tillväxten av folkmängden i städerna mer 
än dubbelt så hög som under nägon annan av de uppmätta perioderna; stä
derna ökade frän 76 till 101 och folkmängden i dessa från ca 60 000 till ca 
107 000.4 Det bör dock påpekas att Stockholm svarade för en stor del av den
na ökning.

Vid det här laget behöver det kanske inte tilläggas att kulmen på stadsgrund- 
ningama sammanföll med den mest intensiva perioden av konstruktionsarbe
tet på stapelstadssystemet. 1614, 1617 och 1636 års handelsordningar utgjorde 
i ekonomiskt avseende ritningar till de städer som på mer eller mindre ge
nomtänkta platser och bevekelsegrunder placerades ut för att bidra till kon
trollen över varuströmmarna i riket.

Det svårhanterade mångleriet
Mångleriet, eller den oorganiserade detaljhandeln, var vanligt förekommande 

i rikets städer under vasatiden. Månglare och månglerskor tillhörde oftast de 
fattigare skikten i samhället. Genom månglarnas verksamhet utsattes de bor
gerliga köpmännen för en svårkontrollerad konkurrens. Månglarna gick eller 
rodde ofta bönderna till mötes utanför staden och köpte upp deras varor i 
mindre partier. De mer etablerade handlarna var rasande på denna kommers

1 Lilja 1993 I, kap. ”Den medeltida urbaniseringsprocessen”. Observera dock att Lilja även räknar 
in de under 1600-talet erövrade provinserna i denna uppgift.
2 Ericsson 1977, s. 103-109.

3 Åström 1978, s. 83.

4 Lilja 1993 I, kap. ”Urbaniseringens kronologi och strukturer”. Även här ingår dock de före 1600- 
talets mitt danska städerna, vilket dock inte ändrar denna periods karaktär av kulmen för stads- 
grundningarna.



som man menace fördyrade varorna och satte käppar i hjulet pä den borgerli
ga handeln. Kar-Gustaf I lildcbrand tar upp problemet i sm historik över Fa
lun. Exempel finn 1660- och 70-talen visar mänglerskor som samlade sig i ho
par runt dem som hade spannmål till salu i staden, så att andra inte kunde 
komma åt att landla. För många fattiga var mänglandct ett livsvillkor och 
1 [ildebrand metar att man från myndigheternas sida var kluven till fenome
net.1 Månglenet: omfattning i Falun framgår av en längd från 1649, där antalet 
månglare tillsanmans med krögarna i den nyligen privilegierade staden upp
gick till 238 personer!1 2 3 Faluns folkmängd har beräknats till omkring 3 500 per
soner fördelade på bortemot 900 hushåll vid 1600-talets mitt,1 vilket betyder 
att en stor del a/ befolkningen var månglare eller krögare. Som en jämförelse 
kan nämnas atl Umeå 1651, nära tre decennier efter grundandet, hade 246 
mantalsskrivna nvånare, d v s åtta fler än vad det fanns registrerade månglare 
och krögare i Fäun.4

Som Flildebraid konstaterar visste inte kronan riktigt hur den skulle hantera 
månglarproblenet. Även i detta fall kan man dock spåra en förändring t myn
digheternas instillning mellan de båda undersökta seklerna, även om den i 
denna fråga intt är lika markant. Under 1500-talet var man mer kategorisk i 
sina förbud mo månglenet. Ett gott exempel är johan IIFs generalangrepp i 
elva omfattande punkter mot landsköpet och all annan olovlig handel i riket. 
När bönderna sca till torgdagarna säljer de ofta sina varor till mänglerskor pä 
vägen, påtalade tungen. Eller också säljer bönderna till varandra och drar där
efter hem innar de når torget, varigenom borgarna inte får den tillföring som 
de behöver, eller tvingas köpa dyrt med mänglerskor som mellanhänder. Inte 
heller borgarna; drängar ska tillåtas att köpa upp de varor som är pä väg in till 
staden så som nånglerskorna gör.5

Ett sådant föröud var återigen av det uddlösa slaget och vädjade snarast till 
undersåtarnas nttskänsla. Man kan tänka sig svårigheterna för en eventuell ni
tisk fogde att bevisa vilka varor som var på väg till staden och vilka som inte 
var det. Borgarcrängarna skulle alltså ha rätt att köpa in varor på landsbygden, 
men bara om d;t var till det egna hushållet och endast om varorna inte redan 
var på väg in til staden pä annat sätt. Bevisbördan i ett eventuellt rättsligt 
sammanhang hide minst sagt vant tung.

Månglarna vai utsatta för angrepp av olika slag. Ändå är fallet med dem som 
med de mer väkituerade utländska köpmännen: det förekommer knappast alls 
att de fälls för brott mot handelslagarna. I mänglarnas fall ligger förklaringen 
till detta snaras i den förståelse för företeelsen som kronan verkar ha haft. 
Men månglandct i städerna var enligt lag och stadgar förbjudet eftersom mi- 
nutförsäljning ’ar en borgerlig näring som borgerskapet betalade skatt och

1 Hildebrand 1946, ;. 383.
2 Hildebrand 1946, ;. .387.

3 Lilja 1994, grundnbeller.

4 Steckzén 1981, s. Ό-71.

5 PRFSS .3:237, 11/8 1580, p. 8.



gjorde vakt och vård för i städerna. Alltså följde kronan linjen att gäng efter 
annan förbjuda verksamheten, men utan att följa upp med sanktioner. 1613 
klagar t ex Stockholmsborgarna över att bätsmanshustrurna är månglcrskor 
som gör förköp på alla varor som förs till staden, varor som de sedan säljer sä 
dyrt de vill. En order gär ut till ståthållaren att hålla uppseende på att sådant 
icke sker.1 I lade uppmaningen resulterat i någon åtgärd borde detta på något 
sätt ha speglats i de bevarade tänkeböckerna, i vilka det dock är lika tyst som 
vanligt dä det gäller mänglarnas affärsverksamhet. Att stäthällaren skulle ta itu 
med problemet med hjälp av någon slags specialmrättad nämnd är uteslutet.

Från 1621 är ett av de fä exempel som jag påträffat dä myndigheternas kluv
na inställning visas öppet. I ett kungligt memorial till ståthållarna pä Stock
holms slott Gabriel Oxenstierna och Lars Skytte heter det att allt bönhaseri i 
staden ska upphöra tillsammans med alla andra borgerliga näringar bedrivna 
av andra än stadens borgare, men att undantag ska göras för det ”ringa mångle- 
ti” som sjöfolket t staden bedriver, ”men eljest och hos andra skall det alldeles 
avskaffas”.1 2

Bönhaseri var det oorganiserade hantverket i städerna, en verksamhet som 
vållade de skräanslutna hantverkarna minst samma huvudvärk som månglarna 
gav köpmännen. Även mot dessa bönhasar röts det ofta och gärna frän myn
digheterna, men liksom med månglarna hade man frän kronans sida en kluven 
inställning till företeelsen, och vissa hantverk som bedrevs utanför skråna av 
knektar, båtsmän och fattiga före detta hantverkare accepterades.3 Det ringa 
mängleri som åsyftas var det som besättningarna på de anländande skutorna 
och skeppen bedrev med sådant som de själva hade tagit med från andra 
hamnar. Att besättningarna på så sätt förde med sig små varuposter var mer 
regel än undantag, men detta kan påvisas först från 1630-talet, dä vi får ett 
källmaterial i form av tolagsräkenskaper frän främst Stockholm och Göteborg 
som är förda med sådan noggrannhet att denna verksamhet syns.4

Man kan fråga sig varför inte städernas magistrater ingrep hårdare mot 
månglenet själva istället för att klaga hos kungen. Man hade alla de fullmakter 
som krävdes för att ta i med hårdhandskarna mot månglarna. Förklaringen 
ligger antagligen i den fattigdom som uteslöt andra näringsfång än småförsälj
ning på gator och torg. Samtidigt som man ogärna säg gatorna fulla av diverse 
oorganiserade försäljare, var man nog mte välvilligare till att fylla städerna med 
fler tiggare.

Det fanns alltså en viss förståelse för den viktiga ekonomiska funktion som 
månglenet hade för de fattigare i samhället. Då det gäller månglenet i de vasa
tida städerna är det förmodligen mer berättigat än annars att dra paralleller till

1 PRFSS 5:40, 29/12 1613. Svar på Stockholms besvär.
2 PRIAS 6:41 p. 4,18/7 1621.
3 Lindberg 1964, s. 211-212.

4 Sandström 1990, s. 81-85 om Stockholms tolagsräkenskapers detaljrikedom och om källkritiska 
problem med dessa längder.



samma fenomen i dagens utvecklingsländer, där försäljning av cigaretter, tug
gummi och andra mindre artiklar för mänga är den enda födkroken.

Köttmånglarna
De mänglarc som hittills diskuterats var alltså oorganiserade. Det fanns ock

så en annan kategori, en som hade tillstånd att bedriva detaljhandel. Till denna 
räknades de för städernas försörjning så viktiga köttmånglarna. Denna yrkes
grupp ägde burskap och därtill ofta privilegier som inom handeln var ovanligt 
förmånliga. I privilegieutkastet till Falun 1624 slås fast att tre gillen ska inrättas 
i staden. Det tredje och minst förnäma av dessa inrymde hantverkarna. Bland 
de uppräknade hantverkarna finns köttmånglarc och bagare tillsammans med 
skomakare, murmästare, tunnbindare m fl.1 Köttmånglarna kan alltså inte utan 
vidare räknas till den kategori mänglare som diskuteras här, även om deras 
verksamhet i mycket liknade de vanliga månglarnas genom att de köpte upp 
sina varor utanför staden. Ändå förtjänar köttmånglarna att betraktas särskilt 
av andra anledningar än det gemensamma namnet med den stora gruppen 
månglare. jämfört med andra grupper mom näringslivet var köttmånglarna 
nämligen i det närmaste faderligt ompysslade av myndigheterna, trots att land
sköp mer eller mindre var en förutsättning för deras yrkesutövande. Rätten att 
bedriva detta landsköp, att köpa upp slaktdjur på landsbygden utan att behöva 
besöka vare sig städer eller marknader, slås gång på gäng fast. Denna rättighet 
fastställdes redan i stadslagen frän 1300-talets mitt, även om verksamheten då 
bara tilläts mellan påsk och pingst,1 2 d v s den tid på året då bristen på färskmat 
var som störst. 1530 framgår av ett kungligt brev att de ägde bodar i Stock
holm för vilka de betalade tomtören. I samma brev tillmötesgicks deras begä
ran att fä köpa upp slaktdjur på landsbygden i trakterna kring Uppsala och 
Nyköping - mot att de betalade lite mer talg i tomtöre.3 I 1643 års privilegier 
för köttmånglarna i det snabbt växande Stockholm sägs att köttet i köttbodar
na har svårt att räcka till åt alla människor som bor och reser igenom staden. 
Det tillförs inte sä mycket slaktboskap som behövs. Köttmånglarna ges därför 
rätten att utan åtskillnad köpa upp boskap av såväl bonden pä landet som 
borgaren i staden. För att inte andra ska blufta och säga att de är köttmanglare 
ska de utrustas med pass av överståthållaren pä slottet.4

Köttmånglarna tillhörde alltså under hela den undersökta perioden en grupp 
som tilläts spela utanför det hierarkiska försörjningssystemet. De var dock mte 
omöjliga att kontrollera. Något som kännetecknade köttmånglarnas verksam
het var att slakt och försäljning bedrevs i staden pä fasta platser och därmed 
automatiskt var lättare att kontrollera. Deras uppgift var att pä ett bekvämt 
sätt förse stadsbefolkningarna med kött utanför förrådshushållningens ramar. 
Denna uppgift gjorde att det inte fanns anledning för myndigheterna att befa

1 PRIéSS 6:88 p. 14, feb 1624.
2 Ml.iSf, KöpmäJabalkcn flock XVIII.

3 PRFSS 2:67, 27/3 1530.
4 Snemman Commerce II, 8/8 1643.



ra någon utbredd ekonomisk aktivitet på landsbygden utöver inköp av slakt
boskap. 1 staderna hade de sina bodar och där kunde de taxeras för sm verk
samhet. Vinsten kunde köttmånglaren först kassera in sedan han fört in djuren 
till staden och slaktat dem där. Mot andra kategorier månglare var det i prakti
ken svårare att ge lika lösa tyglar. Det ställde sig betydligt lättare att köpa ett 
lispund smör pä landsbygden än en nötstek av en oxe som ännu mte var slak
tad. 1622 försökte man visserligen strama upp även köttmånglarnas verksam
het genom att endast tillåta den i särskilda hus som skulle inrättas i städerna. 
Köttet skulle där säljas efter det att djuren slaktats av stadens slaktare i stadens 
slakthus. Efter varje reglementsenligt utförd slakt, besiktning och försäljning 
skulle köttmånglaren traska upp till den uppsymngsman som skulle tillsättas 
för ändamålet och betala den accis som medföljde ordningen.1

Försök att reglera mångleriet
Men man försökte organisera också andra kategorier efter köttmånglarnas 

mönster. Metoden känns igen: det var bättre att tillåta och beskatta något som 
egentligen inte hörde hemma i det ideala handelssystemet än att förbjuda det 
och se på hur det trots förbud florerade. I ännu ett angrepp av Johan III på 
det utbredda mångleriet i Stockholm konstateras att bonden säljer sina ätande 
varor (d v s livsmedel) antingen hemma hos sig eller på väg till staden. Till tor
get eller bryggan kommer just ingenting. Det som månglarna säljer säljs dyrt, 
och andra brygger, bakar och slaktar olovligt. Om det ska finnas några mång
lare ska dessa tillsättas av staden och dra borgerlig tunga.1 2

Sådana månglare licensierades också. 1603 fick sex personer i Stockholm till- 
låtelse att bedriva fiskmångleri. Dessa sex — och inga andra — skulle köpa upp 
levande fisk i skären, ej i staden eller på malmarna, för försäljning.3 Att man 
särskilt förbjöd upphandling av fisk i staden och på malmarna är intressant. 
Det betyder sannolikt att man framför sig såg hur man med dessa sex tillver
kade ett ekonomiskt överskikt bland månglarna som skulle kunna ha möjlighet 
att själva slippa göra de obekväma turerna ut i skärgården efter fisk, och istäl
let köpa upp fisken av olicensierade månglare, eller direkt från de anländande 
båtarna vid stadens kajer. Med en sådan utveckling skulle stadens licensieradc 
fiskmänglarc inte på något sätt ha någon sanerande verkan på det omfattande 
mångleriet. Det enda resultatet hade varit att ännu en mellanhand hade införts.

1623 prövas ett nytt grepp för att organisera mångleriet i rikets städer. I ”var 
stad över hela riket” skulle ett särskilt månglarhus uppföras med tre mm, ana
logt med vad som året innan hade bestämts för köttmånglare och slaktare. 1 
dc tre tummen skulle olika slags månglare delas upp efter vilka varor som de 
handlade med. De varor som anges är inhemska specerier och konsumtions
varor av vitt skilda slag, med undantag för trädgårdsprodukter, mjölk, ägg och 
charkuterier. Det varorna har gemensamt är att dc inte uppträder i någon stör

1 PRFSS 6:70 D, dec 1622 (månaden osäker).
2 PRFSS 3:403, p. 6, 5/3 1589. Johan III svar på Stockholms hesvär.
3 Stb 5, 1603-1604, 8/12 1603, s. 162.



re omfattning i utnkestullarnas längder, d v s att det var varor som inte tillhör
de exportsektorn. Antalet tnånglare i var stad bestäms denna gång inte i för
väg. Istället erkänns mångleriets betydelse för städernas försörjning: det ska 
vara sä många månglare i var stad ”som fogden samt med borgmästare och 
råd kunna pröva där nödiga vara och staden väl upphälla kunne”.1 Till dessa 
hus skulle bönder och andra som kom med de specificerade varorna till staden 
anlända. Det understryks pä förekommen anledning att inte heller några 
månglare fick köpa upp varor någon annanstans än i dessa hus. Om någon 
bröt mot förordningen -- som för övrigt trycktes för vidare spridning — skulle 
varorna vara förbrutna under hospitalet och därtill skulle 40 mark treskiftas 
mellan staden, kungen och målsägande efter gammalt mönster.

De månglare som hade specialiserat sig pä syltor och korvar skulle förlägga 
sina affärer till en sida av stadstorget, skilda från andra ”mänglerskor”. De 
skulle iaktta renlighet och inte sälja brännvin. Den som bröt mot ordningen 
skulle bota tjugo mark treskiftes om brottet gällde otillåtna varor och 10 mark 
om tillräcklig renlighet inte iakttogs.1 2 Skilda från sylte- och pölsemånglerskor- 
na pa en egen sida av stadstorget skulle de mänglerskor vara som handlade 
med trädgårdsprodukter som ”frukt, rötter, kål och gröna kryddor”. De som 
sålde andra varor - även här nämns särskilt brännvin - skulle böta 16 mark till 
treskiftes och sex mark om kärlen och korgarna var smutsiga.3

Tre grupper månglare urskildes alltså i ordningen 1623. Dessa tre grupper 
speglar sannolikt det faktum att mängleriet, trots myndigheternas förbudsiver, 
var en etablerad institution i rikets städer som inrymde ett brett socialt spekt
rum. Den första gruppen, som sålde allehanda specerier, skulle man inrätta 
hus ät. I ingressen talas om ”månglare och mänglerskor” och bötesbeloppen 
var högre än för de båda andra grupperna som anvisades plats på städernas 
torg. 1 ingressen till de tvä grupperna som sysslade med försäljning av korvar 
respektive trädgårdsprodukter nämns bara ”mänglerskor”, inte några män, och 
bötesbeloppen är lägre. Kvinnors strävan att förbättra familjens ekonomiska 
ställning i förindustriell tid riktade sig ofta mot den oreglerade sektorn av eko
nomin,4 men nu skulle alltså även en del av denna regleras.

Försäljningen av mjölk och ägg nämns däremot inte alls i ordningen. Att åt
minstone mjölkförsäljningen var omfattande i huvudstaden framgick av en 
razzia som utfördes mot mjölkförsäljarna i staden för att kontrollera måtten. 
31 försäljare beslogs med att använda för små mätt. 1 lur många som totalt 
sålde mjölk i staden framgår inte.5 Kvarlevorna efter razzian mot mjölkförsäl
jarna visar, ställd mot de till synes oerhört detaljreglerande handelsbcstämmcl- 
serna, något som det är lätt att glömma dä man undersöker ekonomiska före
teelser under stormaktstiden: att det fanns områden som var oreglerade. Detta

1 PRFSS 6:73 A p. I, 1623.
3 PRFSS 6:7.3 13, 1623.
3 PRFSS 6:7.3 C, 162.3.

4 Bladh 1991, s. 1.7.
3 Stb 14, 1624—1625, 12/1 1624, kamnarsrattens protokoll s. 451—152.



mäste hällas i minnet, tillsammans med det som här har upprepats sä mänga 
gånger, nämligen kommandoekonomins begränsningar både vad gällde myn
digheternas intentioner och undersåtarnas villighet att följa de olika ukaserna. 
Den bild man fär av ekonomin genom att enbart studera överhetens påbud 
blir inte fullständig. Detta beror till stor del på det faktum att det tidigmoderna 
Sveriges ekonomi var sä diversifierad och sä omfattande i sin lokala småska- 
lighct, att mänga människors ekonomiska vardag knappast påverkades av alla 
de beslut som togs rörande rikets näringar.

Tillbaka till 1623 års månglarordning: vad var syftet med den? Att fä månglc- 
riet under en sädan kontroll att det lät sig beskattas. Ordningen är samtidigt en 
pris- och accislista som anger vilka priser som skulle gälla och vilken accis som 
skulle utgå för de sålda varorna. Ordningen väckte missnöje hos den av skat
ter, utskrivningar och inkvarteringar tyngda befolkningen. 1 Stockholm ledde 
det t o m till upplopp riktat mot den man som sattes att administrera det hela, 
Hans Nilsson Benmck.1 Några mänglarhus verkar aldrig ha uppförts och av 
tänkeböckerna att döma fogade sig antingen månglarna ovanligt väl under den 
nya ordningen eller också — mer troligt — gavs mte implementeringen av den 
någon högre prioritet av städernas styrande. Inte heller efter denna av trycket 
avgångna och hetsigt mottagna ordning dyker det upp något större antal fall 
av bötfällda eller dömda mänglare.

1623 års försök att reformera mängleriet i rikets städer var det mest omfat
tande som prövades under den undersökta perioden. Att med säkerhet påstå 
vare sig det ena eller andra då det gäller en verksamhet som pågår i den eko
nomiska gråzonen som mängleriet gjorde är naturligtvis vanskligt. Men ingen
ting tyder pä att myndigheterna lyckades med att — i likhet med andra områ
den mom handeln — föra in mängleriet under det kontrollparaply som spändes 
upp under 1600-talets andra hälft. Att inga av de menhandelsmål som tas upp 
i rådstugurätten och kämnärsrätten i Stockholm 1624—1625 nämner eller har 
att göra med månglarordnmgen kan naturligtvis betyda att efterlevnaden var 
hundraprocentig.1 2 Troligare är dock att ordningen mte beaktades. I den långt
gående stadgan om handelsparteringen i riket 16.35 tas mängleriet upp igen. 
Återigen ska alla som ägnar sig ät mångleri låta uppteckna sig och en ålderman 
bland dem ska utses. Detta förhållande antyder att 1623 års månglarordning 
mte hade slagit igenom: hade den gjort det hade knappast någon ny uppteck
ning behövt göras. Här klagas återigen pä att mänglarnas landsköp driver upp 
priserna genom att så lite varor kommer fram till torgen. Därför ska mänglar
na nu endast tillåtas att göra sina uppköp på torget i god ordning. Dc ska hel
ler inte tillåtas att erbjuda mer pengar än vad andra vill ge, mte heller ska de fä 
göra nagra uppköp mellan morgontimmarna och klockan nio. Det som sedan 
är över kan mänglaren fä köpa upp. Ingen ska heller vara tilläten att springa 
runt i husen och sälja sina varor. De ska hällas pä de platser som blivit dem 
tilldelade ”pa torget eller var det kan vara”, lön viss taxa ska också upprättas av

1 I Ericson 1687 beskrivs detta upplopp ingående.

2 Stb 14, 1624-1625.



magistraten och åldermännen.1 Bara ett är senare visar en ny förordning om 
månglenet att foreteelsen inte var sä lätt att fä bukt med. Borgmästare och räd 
i Stockholm förbjuder det manglen av kött, bröd och öl som bedrivits en kort 
tid av personer utanför ämbetena, d v s de skrän som föregående är skulle ha 
ordnats. Denna handel har ”av åtskilliga orsaker” varit tillåten en tid, men för
bjuds nu alltså. De ämbeten vars medlemmar drar stadens tunga har dagligen 
klagat pa verksamheten. De som prövas tjänliga för verksamheten, och som 
betalar accisen korrekt, ska dock tillåtas i fortsättningen.1 2 1635 ärs bestämmel
ser som i stort var en upprepning av bestämmelserna i 1623 års mänglarord- 
ning höll alltså inte ens ett är i Stockholm och det är antagligen inte allt för 
djärvt att anta att det också efter 1636 ars bestämmelser gick alldeles utmärkt 
att handla sina livsmedel av icke auktoriserade månglare utanför torget. De 
scener trän Falun som Hildebrand målar upp med mänglerskor som agerar i 
flock runt dem som hade spannmål att sälja utspelade sig längt efter det att 
flera mänglarordnmgar hade haft chans att träda i kraft. Det är rimligt att anta 
att myndigheterna ansåg att månglenet var en verksamhet av stor betydelse för 
städernas försörjning men av i realiteten liten potential som skattckälla. Därför 
lät man det bero. Det kan vara av intresse att notera att man inte ens verkade 
komma någon vart med de förhållandevis mer lättkontrollcradc köttmänglarna 
och de slakthus kronan ville inrätta för dessa. I ett brev frän kronan till rikets 
landshövdingar erinras dessa om att de vid åtskilliga tillfällen blivit påminda 
om de slakthus som skulle ha inrättats i städerna - utan att någonting hade 
hänt.’

Torgdagar, marknader och köpingar
Det är en grov förenkling att påstå att handeln i riket antingen bedrevs i stä

derna eller pä landsbygden. Det var skillnad på handel och handel också mom 
dessa båda sfärer. Det fanns i praktiken sju olika slags platser för handelsupp- 
gö reiser.

1. I hemmen
2. Pä slumpmässiga platser utan kontinuitet
3. På spontant framvuxna marknadsplatser med varierande kontinuitet
4. På städernas torgdagar
5. Pä sanktionerade marknadsplatser i städerna och pä landsbygden
6. 1 köpingar
7. I städernas bodar och handelshus

Kronans strävan att göra marknaden beskattningsbar tog sig främst uttryck i 
att försöka förhindra, försvåra eller i vissa fall försöka beskatta den handel

1 Lagerström, Ordinantier, Ordning och stadga, huruledes köphandeln och hantverken rätt delas 
1635, p. XXXII.
2 Lagerström, Ordinantier, Stockholms magistrat om månglenet 11/8 1636.

1 Stiernman Commerce II, 31/8 1640.
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som rvmdes mom dc tre första punkterna. För de övriga punkterna gällde att 
inte bara koncentrera handeln elit, utan ocksä fä den att löpa i sådana banor 
att den sä längt som möjligt befann sig inom kronans synfält.

På landsbygden fanns det egentligen bara tvä sorters lovgiven handel: allmo
gens utbyte av den egna aveln, dvs den egna produktionen, och handeln pä 
landsbygdens lovgivna marknadsplatser.

Kronans maktambitioner gjorde alltså halt för den uråldriga rätten att handla 
med det som den egna gärden eller det egna fisket avkastade. Domböckerna 
frän rikets alla delar berättar om tvister om köp som pä något sätt slagit fel. 
Det kan gälla getter eller kor eller spannmål eller nästan vad som helst. Den 
här handeln kunde alltså ske helt öppet och utan krav pä ersättning eller av
gifter frän kronan. Annat blev det om flera bönder eller fiskare träffades vid 
något vägskäl eller i någon vik för att göra upp affärer med varandra. Dä räk
nades det som olovlig marknad som antingen fick upplösas av fogden eller sä 
fick kronan göra det bästa av situationen och sända dit några tjänstemän för 
att ta upp marknadsavgifter. Det sistnämnda verkar kronan av allt att döma ha 
försökt sig pä 1606, dä ståthållaren och befallmngshavaren på Stockholms 
slott, Hans von Masbach och Sven Månsson, tillkännagav att de på kungens 
order förordnat Erik Andersson jämte ännu en man att uppbära tull av han
deln i olaga hamnar omkring Stockholm, såsom Norrtälje, Edebovik och på 
andra ställen.1 Som bekant gick man i fallet Norrtälje halvannat decennium 
senare ett steg längre dä man av den gamla olovliga marknaden gjorde en stad.

Handelsplatserna i riket var otaliga om man till dessa räknar alla de platser 
där människor av någon anledning strålade samman, antingen med det ut
tryckliga uppsåtet att handla eller för att man i alla fall träffades på ett bestämt 
ställe på väg till eller ifrån någon stad eller marknad, som fallet ofta var i Mäla
rens och Stockholms skärgårds otaliga vikar, och säkert också efter stora delar 
av Bottenhavskusten, utanför Nyland, i S:t Annas skärgård och bland skären 
och klipporna utanför Göta älvs mynning — alldeles oavsett vilken furste som 
för tillfället hade formell överhöghet över dessa. Adolf Schiick har utifrån vad 
ortnamnen avslöjar kunnat konstatera att det redan vid medeltidens början 
fanns lokala handelsplatser överallt i Sverige.1 2 Schiick menar vidare att antalet 
marknader verkade ha ökat under senmedeltiden, och att det fanns fog för 
städernas klagomål 1531 att det fanns marknader överallt vilket man ansäg le
da till städernas fördärv.’

Torgdagar
Torgdagar eller vcckomarknader var något som genuint hörde samman med 

städerna — till skillnad frän de ärligen återkommande marknader som i princip 
kunde avhållas var som helst. Undantaget frän denna regel var egentligen bara 
Kopparberget, som ocksä vad gäller torghandeln påminde om en stad. I Kop-

1 PRFSS 4 bihang C, 30/8 1606. Tullen skulle, liksom i slottstullen, utgå med 1/16 av varuvärdet.

2 Schiick 1926, s. 174.
’ Schiick 1926, s. 195. 1531 ärs besvär var ett av de källställen som användes i inledningen, s. 7.



parbcrgsprivdegierna frän 1347 släs fast att handeln skulle ske pä två bestämda 
torgdagar i veckan. Kopparberget jämförs i privilegietexten med städer med 
Ina torg.1

Ursprungligen hade torg samma betydelse som köping och köpstad, d v s en 
lokal handelsplats. Detta urtorg var heller inte knutet till städerna.’ I flera land
skapslagar beskrivs torgen som platser i städerna där köpen var reglerade och 
under offentlig kontroll. För att stimulera handel var torgbesökarna tvungna 
att sta fast vid sina köp och torghandeln omgavs av torgfrid vilken stadgade 
hårdare straff för många förseelser om de begicks pä torget.1 2 3

Antalet torgdagar var i regel en eller två per vecka, oftast onsdag och lördag 
eller endast lördagen, men detta var varken något som var fastslaget i stadsla
gen eller ansags bindande genom nagon generell sedvänja. Gustav Vasa upp
manade t ex Västervik 1531 att hälla två valfria torgdagar i veckan.4 Bestäm
melser om antal torgdagar finns med i de flesta privilegiebrev till rikets städer. 
Kronans relation till dessa veckomarknader i städerna var i princip densamma 
som till de ärligen återkommande marknaderna. Så länge handel bedrevs på 
torgen var detta en garanti för att kronan hade viss kontrollmöjlighet över af
färerna. Under folkungatiden hade torgdagarna varit ett viktigt instrument för 
kronan i dess försök att bekämpa landsköpet.5 Detsamma kan väl i och för sig 
också påstås om vasatiden. I ett frän kronan utgående brev till rikets lands
hövdingar 1640 uppmanas dessa att inrätta fasta torgdagar i sina städer. Dessa 
torgdagar ska pa sikt ersätta de för städerna sä skadliga småmarknaderna pä 
landet. Att det inte enbart var städernas bästa man hade för ögonen hade 
kunnat misstänkas även utan den del av samma brev som uppmanar lands
hövdingarna att sätta upp tullhus på de marknadsplatser som trots allt var lov- 
givna.6 Men det måste nog ändå konstateras att torgdagarna inte var det för
nämsta vapnet som kronan ansåg sig förfoga över då det gällde att bekämpa 
landsköpet. Visst var meningen att uppköp skulle göras pä torget i närmaste 
stad och inte lite varstans på landsbygden. Hertig Karl skrev t ex 1573 i ett 
brev till Örebro att torgdagarna 1 staden var sä gott som avskaffade och att det 
istället var landsköpet som härskade.7 Men normalt var de varuvolymer som 
omsattes i riket under folkungatiden förmodligen mte jämförbara med de un
der vasatiden, varför torgdagarna blev ett trubbigt instrument. Under den tid 
som här undersöks krävde omständigheterna av kronan att istället för torgda
gar mer intressera sig för platser där större varuvolymer omsattes som ärs-

1 I [ildebrand 1946, s. 13.

2 Schlick 1926, s. 164-165.
3 Schlick 1926, s. 251-252. Adolf Schlick noterade att den äldre Västgötalagen beskriver hur torget 
omgavs ”av marknadsstånd (bodar), såsom än idag sker i många städer”.
4 Lindberg 1933, s. 137.
5 Schlick 1926, s. 293.

6 Stiernman Commerce II, .31/8 1640.
7 PRRSS .3:148, 28/8 1573.



marknader, köpingar och hela städer, och när det gällde städerna var torgda
garna bara en komponent bland flera för att bekämpa landsköpet.

Torghandelns stora betydelse lag främst i att förse städernas invånare med 
dagligvaror. Men denna betydelse ska inte överdrivas. Städernas invånare hade 
som vi tidigare sett i flera fall en egen produktion av sådana varor, och även 
om man inte hade det sä var förrådshushållningen utbredd också i städerna. 
De kompletteringar till de egna förråden som behövde göras var heller mtc 
tvunget bundna till torget pä onsdagen eller lördagen, utan kunde också klaras 
av hos de otaliga mänglare och månglerskor som vi redan stiftat bekantskap 
med. Dessa smäskaliga handlare fick, ville eller kunde inte betala den avgift 
som ofta krävdes för platsen pä torget. Det var heller ingen självklarhet att va
rorna frän städernas omland nådde fram till torget. 1 Stockholm klagade bor- 
gerskapet 1602 över att kronotjänare och ”en hop löst parti” seglade bönderna 
till mötes en halvmil eller mer utanför staden för att köpa upp böndernas va
ror innan dessa nådde staden.1 1 Vasa bottnade problemet med uteblivna leve
ranser till torget i att bönderna genom skuldförbindelser var uppbundna till 
bestämda köpmän. Från 1648 skulle landshövdingen tillse att varorna fördes 
till torget där köpen skulle göras upp i reda pengar. Detta påbud möttes dock 
lätt genom att överpris sattes på varorna. När så ingen ville betala de begärda 
priserna kunde varorna transporteras till borgenären utan att några formella fel 
begåtts.1 2

Torghandeln drog främst sina deltagare från städernas näromräden. Inte i 
några sammanhang har jag stött på att långväga besökare i olika städer hade 
just torgdagarna för ögonen när de gav sig av hemifrån. För att de längre re
sorna skulle löna sig var man tvungen att ta med större varulager, och torg
handelns minuthandel skaraktär var mte en lämplig handelsform för större va
rupartier. För sådana krävdes mer eller mindre inarbetade kontakter mellan 
säljare och köpare. Hildebrand konstaterar att livsmedelstillförseln till Kop
parberget var svår att passa in i det klassiska schemat med bl a torgdagar efter
som bönderna ofta kom mycket långväga ifrån.3

Marknader
Marknaderna, eller mer exakt de ärligen återkommande marknaderna var, vid 

sidan av städerna och köpingarna, de viktigaste verktygen som kronan förfo
gade över dä det gällde att tämja varuhandeln i riket. När de mänga stads- 
grundningarna under perioden inte klarade av att stävja landsköpet inrättades 
marknader av olika status; enskilda för en eller flera städer, eller frimarknader 
öppna för alla att besöka. 1 in av anledningarna till att städerna av egen kraft 
inte förmådde att stoppa landsköpet var att mänga var för små och fattiga för 
att omhänderta omlandets handel. Genom att inrätta marknader i området

1 Sandström 1990, s. 111.
- Luukko 1972, s. 249 och 253.
3 ! Iildebrand 1946, s. 136.



öppna för kapitalstarkare borgare från stapelstäder kunde handeln räddas utan 
att stapelstadssystcmet behövde brytas upp.1

Men vad avsågs med begreppet ”marknad’? Liksom idag kunde det under 
15(H)- och 1600-talen betyda nästan vad som helst av plats där fä eller mänga, 
ofta eller sällan träffades för att handla. Manga gånger fär man av samman
hanget utröna om det som avsägs var en torgdag, en spontan mötesplats eller 
en fri eller enskild årsmarknad. Med veckomarknader avsägs torgdagar i städer, 
som vanligen var en eller tvä i veckan till antalet. De större, säsongsbundna 
årsmarknaderna delades frän Clustav Vasas regering pä ett mer systematiskt 
sätt in i fria och enskilda marknader.1 2 De fria marknaderna var öppna för alla 
rikets inbyggare, medan de enskilda var avsedda för en stad med eller utan be
gränsning av det område frän vilket allmogen hade rätt att komma. Mellan en
skilda och fria marknader fanns också en kategori med en slags mellanställ
ning; det var marknader som var öppna för flera namngivna städer utan att 
for den skull vara frimarknader. Men ofta angavs inte uttryckligen om en in
stiftad marknad skulle vara enskild eller fri utan det får förstås av samman
hanget. Ibland kan det tom vara sä illa att man med fri marknad menade en
skild, men att man dä med fri ska förstå fri från andra släders köpmän. Så måste 
man t ex tolka det i annat fall obegripliga klagomål som framfördes av Växjös 
borgerskap 1586, dä de klagade på den olagliga handel som bedrevs av såväl 
främmande och inländska som handlade med varandra pä stadens marknader 
och torgdagar, varför man begärde att få några frimarknadeÅ Kungens svar an
vänder begreppet på samma märkliga sätt — visst, staden ska ha alla torgdagar 
och tvä marknader fria. Under dessa torg- och marknadsdagar ska ingen be
driva handel med de besökande utom växjöborgarna, heter det lyckligtvis för
tydligande.3 Dessa ”frimarknader” var alltså egentligen, enligt gängse språk
bruk nu saväl som dä, enskilda marknader under Växjö.

De större och mer etablerade marknaderna avhölls efter gammal sedvänja 
ofta pa helgondagar eller andra kyrkliga högtider, därav namn pä marknaderna 
som Larsmässa, Enksmässa, Pedersmässa, Olovsmässa, Tjugondedagsmässa 
o s v. Åtskilliga marknadsdagar hade - och har — hedniskt ursprung eftersom 
kyrkan ofta förläde firandet av sina högtider till sådana föregångare. Det var 
också naturligt att lägga riksdagar och tmgsförhandlingar av såväl lokal som 
central natur till marknaderna dit mänga i alla fall hade ärenden.4

Adolf Schück anser att marknader i landskap utan städer under medeltiden i 
regel avhölls vid någon större kyrka.5 Detta gäller också 1500- och 1600-talen, 
men med den skillnaden att kyrkbackarna ofta fick tjäna som marknadsplatser 
även om avståndet till närmaste stad inte var sä stort. Anledningen till detta

1 Sandström 1990, kapitel 2.

2 Hietala och Lilja 1994, s. 4.
3 PRFSS 3:339, 21/3 1586.
4 Om marknadernas funktion som fora för olika former av juridiska och politiska möten, se Staf 
193.5, om marknadsdagar pä gamla kultplatser särskilt s. 9.
5 Schück 1926, s. 195.



var det som tidigare har nämnts: en plats där folk av någon anledning träffa 
des blev ofta cn marknad. Kyrkan var naturligtvis en sådan plats. Då det var 
biskopsvisitation i Närs socken på Gotland och biskopen missbelåten kon
staterade att sockenborna spelade det urgamla och fortfarande utövade boll
sporten pärk pä kyrkogården, kan man utgå ifrän att detta inte gjordes i syfte 
att reta biskopen, utan därför att tillräckligt mänga träffades i samband med 
kyrkobesöket för att det skulle gä att fä ihop några bra lag.1 Konstigare än sä 
var det mtc med marknaderna heller: tillräckligt många träffades utanför kyr
kan pä söndagarna och på andra helgdagar för att det skulle vara intressant att 
ta med sig några varor att handla med. Detsamma gällde säkerligen också fol
den källfattiga tidiga medeltid som Adolf Schiick undersökte.

Man kan påstå att marknaderna var det mest dynamiska elementet i stapel- 
stadssystemet; den inrättning som tillät den största rörelsefriheten för männi
skor, varor och kapital. 1 marknadstider var det tillåtet för allmogen utanför 
rikets städer att besöka vilka marknader de ville. När johan III 1582 ville 
bringa ordning och reda 1 handeln i riket betonade han att bönderna i riket 
skulle fara med sina varor till närmaste köpstad — vilket ju är en grundförut
sättning för stapelstadssystemets funktion — men gjorde därefter, för undvi
kande av alla missförstånd, undantag för marknadstiderna, dä bonden skulle 
ha rätt att fara ”vart honom synes”.1 2 3 Samma budskap riktade hertig Karl till 
Strängnäs 1572: bönderna i häraderna närmast staden skulle hålla sig till 
Strängnäs med sina varor, men med tillägget emellan marknaderna.''

Reglerna för vilka som hade rätt att handla på marknaderna var mer varie
rande för borgare och utländska köpmän än för bönder och fiskare. Vissa 
marknader var fria för alla köpmän, utländska som inhemska, att besöka, som 
t ex frimarknaderna i Stockholm och Åbo som inrättades pä 1630-talet. Andra 
marknader, s k enskilda marknader var bara öppna för vissa städers borgare. 
Bestämmelser som syftade till att hindra t ex bönder från att handla med vissa 
städers borgare eller med utländska köpmän kunde utfärdas och utfärdades 
också, men efterlevnaden av dessa bestämmelser bör ha vant ytterligt svär att 
upprätthälla.

Att privilégieras med rätten att ha egna enskilda marknader eller att få rätt att 
besöka andra städers marknader var viktigt för städerna och därmed ett viktigt 
inslag i kronans stads- och handelspolitik. Inrättanden, avlysningar och flytt
ningar av marknader var ett mycket vanligt inslag i de kungliga breven till ri
kets städer. Erik XIV:s brev till Vadstena 1561 är ett gott exempel på hur kro
nans justeringar av marknadsmstitutionen kunde se ut. I brevets första punkt 
släs fast att frimarknaderna vid kyndelsmäss och Olofsmäss fortfarande ska 
vara fria. I den andra punken ges bekräftelse pä de enskilda marknaderna med 
traktens bönder vid pingst, midsommar och ”S. Bnjte dagh”, och den fjärde

1 I läglund 1975, s. 16. Exemplet ar tran 1707, men torde till sin natur vara av den tidlösa sorten.

2 Kommentarerna till PRESS 3:246, 5-6/2 1582, s. 417-18.

3 PRESS .3:110, 21/5 1572.



punkten bestämmer att marknaden t Hjo vid S:t Mattei som egentligen är en
skild under I Ijo, också ska vara öppen för Vadstena.1

Efter 161 ( l-talets skärpta handelspolitik kom marknaderna att användas mer 
aktivt än tidigare. De fungerade dä som ett slags jokrar i den politik som syfta
de till att ordna handeln i ett beskattningsbart system. En marknad kunde tjä
na flera syften. Den kunde inrättas för att hjälpa allmogen att avyttra sina va
ror när den egna uppstaden saknade resurser, utan att den behövde fara till 
utlandet eller till en stapelstad. Den kunde också ersätta en stad i de fall dä av
ståndet var orimligt långt till en sådan. Detta lyfts särskilt fram i 1619 ärs stad
ga om städernas administration: ”Och pä det allmogen, som långt borta och 
avsides bor, icke mä bliva strandsatt eller med lång resa besvärad, dä vele vi 
efterlata städerna vissa marknadsplatser att fritt driva sin handel med allmo
gen...”.1 2 3 Men en marknad kunde också inrättas för att hjälpa en ekonomiskt 
svag stad till handel. De som inte var villiga att besöka den fattiga staden kun
de fara till marknaden under förutsättning att denna inte var enskild under den 
svaga staden, utan var öppen också för mer kapitalstarka borgare. Denna 
metod prövades i det bottniska området frän 1610-talet då de norrländska stä
derna inledningsvis inte förmådde att omhänderta handeln i området. Det 
vällovliga syftet med denna politik slog dock ofta fel eftersom de resurssvaga 
uppstadsborgarna blev lika mycket utan handel pä sådana marknader som de 
hade blivit om de stannat hemma och förgäves väntat pä besök av områdets 
allmoge (mer om detta i kapitlet Uppstadsborgareri).

Efter 1614 ars handelsordinantia märks tydligt hur inrättande av nya mark
nader och korrigeringar av redan befintliga ökar i omfattning. Man var från 
kronans sida inte längre lika villig att göra undantag från bestämmelserna i 
handelsordningen utan hjälpte hellre upp ett områdes eller en stads svaga han
del med hjälp av en marknad.1 Denna politik lär inte ha ändrats eller dämpats 
under återstoden av den undersökta perioden eller ens under 1600-talet i sm 
helhet. Mot slutet at- 1700-talet ansågs det att marknaderna i städerna hade 
blivit sä mänga att de drog handeln frän städerna och 1788 avskaffades därför 
städernas enskilda marknader. Däremot ansåg man det inte vara möjligt att 
göra något åt landsbygdens marknader där avstånden mellan städerna var 
stort.4 Detta förhållande är intressant, särskilt om man jämför med Gustav 
Vasas utbrott över de olagliga marknaderna nästan tre sekler tidigare (se s. 7). 
Man skulle kunna tolka utvecklingen sä, att statsmakten pä denna punkt hade 
tvingats att ga marknadens aktörer till mötes. De många marknader som av

1 PRESS 3:16, 13/2 1561.
1 PRESS 5:160 p. 26, december 1619. 1619 ars stadga om städernas administration var ett utkast till 
en allmän ordning för rikets städer tiv Axel Oxenstierna, med utförliga kommentarer i form av 
marginalanteckningar av Gustav II Adolf. Stadgan, som vad gäller handel och varuförsörjning i 
stora drag hänvisar till stadslagen och handelsordningarna, genomdrevs aldrig. Den som utförligast 
behandlar stadgan, Lindberg 1937, menar att krigen kom i vägen för genomdrivandet av den (s. 
16)

3 Sandström 1991), s. 55-57.
4 Nilsson 1989, s. 26-27.



hölls vid kyrkvallar och vägskäl hte varstans i landet entitles väl inte av legalt in
rättade marknader, men kompletterades av dessa. Köparna och säljarna träffades 
alltså fortfarande utanför städerna även om fler och fler av dessa möten till
drog sig under myndigheternas kontroll.

l in viktig aspekt av de årliga marknaderna är dessas sociala funktioner. Detta 
ämne ligger egentligen utanför denna undersöknings ramar, och tråkigt nog 
verkar det också hamna utanför de flesta arbeten där marknadsinstitutionen 
under tidigmodern tid berörs. Detta är att beklaga eftersom marknaderna av 
allt att döma var mycket viktiga mötesplatser också för människor med andra 
syften än att bedriva handel. Ein undersökning av de årliga marknadernas soci
ala funktioner under tidigmodern tid skulle vara mycket välkommen. Den bild 
som de sparsamt bevarade uppbördslängderna efter bodhyror och andra lik
nande avgifter frän dessa marknader ger blir långt ifrän fullständig. Till mark
naderna måste åtskilligt fler än bara de som skulle köpa och sälja stora varu
partier ha sökt sig. 1 lär bör ha funnits gott om sko)are, gycklare, tjuvar, horor, 
krögare, gårkök (snabbmatställen) etc. I ett memorial 1640 till inspektören 
över lilla tullen och accisen i Västergötland, Närke och Värmland, Petter Myg
ge, släs fast att det skulle vara landshövdingens skyldighet att se till att det vid 
marknadsplatsernas tullportar (även marknadsplatserna skulle ju inhägnas av 
staket för att möjliggöra uppbörd av den lilla tullen) skulle finnas sex soldater 
och en officer för att förebygga allt oskick vid marknadsplatserna.1

Om man idag besöker några av de marknader som överlevt och fortfarande 
hälls årligen kanske man får intrycket av att dessa har fjärmat sig kraftigt frän 
sina äldre förebilder. Detta är dock inte alls sä säkert. Vi vet helt enkelt inte 
om det var en majoritet av besökarna som i första hand kom för att handla 
sädant som inte med lika stor fördel kunde köpas på annan plats och mte för 
folklivets skull. Litteraturen kan bjuda på kortare ögonblicksbilder från mark
naderna: Gorm tar i sm Arbogamonografi läsaren med pä den populära och 
livliga Persmässomarknaden under 1600-talet.1 2 Gustaf Boger beskriver några 
dramatiska händelser pä Annemässemarknaden 1678 i Ulricehamn som de 
återges i stadens dombok.3 Marjatta Hietala och Sven Lilja betonar i en forsk
ningsrapport marknadernas sociala funktioner, men undersöker dem inte 
närmare.4 Något samlat grepp om marknaderna ur denna synvinkel finns dock 
inte. Det material som en sådan undersökning skulle vara hänvisad till är för
modligen olika sorters rättsliga handlingar. Länsräkenskaper och annat kame
ralt material har väldigt lite att erbjuda i detta ämne. 1 in av de mer målande 
beskrivningarna om hur det kunde ga till pa en marknad är dock i all sm kort
huggenhet landshövdingen i Östergötland johan Rosenhanes dagboksanteck
ning frän hösten 1655:

1 Stiernman Commerce II, 10/6 1640.
2 Conn 1978, s. 384—388.
3 Boger 1951, s. 78-79.

4 I lietala ocii Lilja 1994, särskilt s. 18.



”Begyntes marknaden, före predikan vilket inte hade bort, dock kom här in
tet till köps, utan bönderna kom in och druckt) sig fulla. Klart väder”.1

Marknaderna var populära. I Stockholm var det inte ovanligt att man inställ
de de lagstadgade rädstugumötena dä det var marknader i andra städer för att 
magistraten skulle kunna besöka dem.1 2 Staf, som fortfarande är den som un
dersökt marknadsdagarna mest ingående, konstaterar allmänt att ”när någon 
större marknad hölls i grannskapet stod staden stundom helt tom och övergi
ven”.3

För att återknyta till en av undersökningens huvudsakliga uppgifter, jakten 
pa den svenska modellen av den europeiska urbana ekonomin, kan det utan 
vidare sias fast att marknaden var en synnerligen viktig del av denna. Det är 
sannolikt ingen överdrift att hävda att marknaderna var det kapital fattiga 
svenska stadsväsendets kryckor. Till marknaderna färdades man dä det sakna
des varor eller pengar i den stad som kronan ville att man skulle anse som sm, 
och till marknaden korn man dä det var för långt till närmaste stad — men man 
for också till marknaden för att man där kunde roa sig bättre än i den egna 
staden.

Köpingar
Köping hade ursprungligen betydelsen ”äng där köp gjorts”. Under medelti

dens lopp gled innebörden över till ”ort där handelsplats finns”. Termen kö
ping hörde därmed tidigt till samma kategori ord som torg och köpstad, ge
nom att de pekade ut lokala handelsplatser.4 Adolf Schiick antar att det var 
först pä 1600-talet som ”köping” blev en administrativ term pä en ort utan 
stadsprivilegier där invånarna tilläts bedriva handel och hantverk.5 Antagandet 
kanske kan preciseras ytterligare med tillägget att ”köping” verkar ha fått sm 
administrativa och juridiska innebörd under åren omkring 1620. 1600- 
talsköpmgarna brukar ibland benämnas lydköpingar för att särskilja dem frän 
de mer självständiga och stadslika köpingar som blev vanligt förekommande 
under 1700-talet.6 Det är dessa fria köpingar som förklarar varför vi idag gärna 
vill definiera köpingen som en ”liten stad”.

Köpingen i 1600-talstappning var en slags hybrid mellan stad, marknad och 
torg; stad genom att det förväntades att köpingen till skillnad frän marknaden 
skulle inrymma ett bofast borgerskap, marknad pga att köpingarna ofta in
stiftades efter liknande grunder och att handeln i mycket påminde om mark
nadernas, med undantag för köpingarnas permanens. Likheterna med städer

1 Rosenhane 29/9 1 699 Marknaderna skulle alltid invigas med en predikan, vilket ar förklaringen 
till Rosenhanes inledande anmärkning.
2 Hncson 1988, s. 175.
3 Stat 1935, s. 252.
4 Schiick 1926, s. 145—146 och 164.

5 Schuck 1926, s. 146.

6 Nilsson 1989, s. 18-19.



nas torg kan sägas vara den att köpingen i mänga avseenden var ett utflyttat 
stadstorg runt vilket bodar och stånd stod uppställda. 1600-talsköpingen ver
kar ofta heller mtc ha varit mycket större än detta torg.

Köpingarna var under 1600-talet mte tänkta att bli alltför självständiga plat
ser. Betydelsen mindre stad, som vi i modern tid har lagt t begreppet köping, 
var som redan nämnts mte den ursprungliga. En köping privilegierades inte till 
sin ställning. Däremot kunde en stad i sina privilegier utrustas med en eller fle
ra köpingar under sig. De som valde att bosätta sig i köpingen skulle svära sm 
borgared i den stad som köpingen i fråga var privilegierad under.

Varför blev dä köpingen en så populär inrättning kring 1620? Vi kan låta 
Björn Holmfrid svara pä den frågan: denna nya form av handelsplatser inrät
tades mot landsköpet.1 I Ielmfrid intresserar sig särskilt för Hällestads köping 
under Norrköping. Denna hade vant en marknadsplats som legat nere en tid 
då den 1584 nyupprättades som en årlig marknad. 1620 ersätts marknaden av 
en köping, som dock fick lika stora problem som Norrköping att slåss mot 
landsköpet och då särskilt mot kommersen vid Finspångs bruksmagasm. Ock
så lanthantverket berördes: hantverkare inom fyra mil från Hällestad ålades att 
flytta m till köpingen — efter att ha skrivit in sig i ämbetet i Norrköping. Vid en 
kartering som utfördes 1639 av Hällestad framgår att den varken hade tull
plank, torg eller handelsbodar. Från 1634 fram till seklets mitt varierade antalet 
borgare skrivna — men därför nödvändigtvis inte boende — i Hällestad till 
mellan tre och sex.1 2

Norrköping var inte ensam om att få köping under sig 1620. Ett flertal kö
pingar instiftades detta är: Västervik fick t ex fyra stycken och Kalmar fem.3

Tanken bakom inrättandet av köpingarna är lätt att se. Landsköpet lät sig 
mte utrotas genom inrättandet av vanliga marknader och mte heller genom att 
hävda städernas torgdagar. Marknaderna inföll allt för sällan för att fånga upp 
det vardagliga landsköpet och för att besöka torgdagarna måste allmogen ta 
sig in till städerna. Köpingarna tycktes antagligen vara den genialiska lösningen 
pä dessa problem: en torgdag närmare allmogen och en marknad som alltid 
var aktiv till skillnad frän de årliga marknaderna under de olika helgonens be
skydd. Konceptet hade sannolikt gjort större succé om man hade undantagit 
köpingarna frän det som var huvudanledningen till inrättandet av dem, att

1 Helmfrid 1963, s. .337.

2 Om I lällestad, I Ielmfrid 1963 s. 236 och .337-347.
3 För Västervik Lindberg 1933, s. 266-267; För Kalmar PRFSS 5:133, p. 28. Jansson 1982 
(”Kalmar och omlandet under 1600-talet”), s. 16 anger antalet köpingar under Kalmar till tvä. 1 
1620 års privilegier namnges dock fem köpingar under staden. I Ielmfrid 1963, s. 337 påstår att det 
av de städer som detta år tick privilegier endast var Arboga som inte utrustades med köping. Jag 
har svart art se att detta kan stämma eftersom flera andra städer, som Brätte och Gamlakarleby, inte 
heller tick köpingar - såvida man inte tolkar de donerade marknadsplatserna som köpingar, vilket 
är tveksamt för att inte säga felaktigt. Nilsson 1989, s. 12-1.3 påpekar att det även på detta område 
var luddiga gränser mellan begreppen marknadsplats och köping. Men det faktum att man på 1600- 
talet ofta inte var lika noga med begrepp som vi är idag gör der naturligtvis inte fritt fram att kalla 
alla marknader for köpingar. Den sistnämnde författaren understryker pä samma ställe att den tidi
ga köpingen i regel låg i Smaland eller Östergötland.



kunna beskatta handeln. Vid inrättandet av den lilla tullen i riket 1622 gjordes 
inget undantag för köpingarna dä det gällde vare sig tulltaxa eller inplanknmg 
av områdena. Återigen bör man erinra sig vad tidens beslutsfattare tenderade 
att glömma, nämligen att undersåtarna inte bedrev landsköp för att jäklas med 
överheten utan därför att det ofta ställde sig både billigare och mer praktiskt 
än att handla pä lovgivna platser.

Landsköpet kom inte att upphöra genom inrättandet av alla köpingar i riket. 
Inte heller de nya årliga marknaderna eller de nya städerna klarade av detta. 
Men de smä köpingarna var i alla fall en liten del av den politik som faktiskt 
förmådde att ersätta 1500-talets svärregcrliga marknad med en som kronan 
mtc kontrollerade fullständigt, men i alla fall långt bättre än vad de tidiga vasa- 
regenterna hade gjort.

Städernas handelsområden
Bonden och fiskaren var alltså nyckelpersoner i det ekonomiska livet och i 

striderna om deras varor deltog såväl uppstäder som stapelstäder. Teoretiskt 
sett skulle inte nägra konflikter behöva uppstå genom att frän varandra av
gränsade handelsomland tilldelades städerna. I Finland och Norrland fanns 
ambitionen att verkligen dra upp bestämda gränser mellan städernas handels- 
omräden. När Norrlandsstäderna planerades blev uppdelningen av regionen i 
handelsområden aktuell. I ett brev till fogden Karl Nilsson i Västerbotten om 
städerna i landskapet, dras riktlinjerna upp för vilka socknar som ska ligga un 
der de olika städerna. I första hand gällde det att bestämma vilka städer som 
de olika socknarnas landsköpmän skulle flytta till, men uppdelningen lär också 
ha skett med de olika handelsområdena i tankarna. Av de tre städer i Väster
botten som vid detta tillfälle var under planering, skulle en finnas för Umcä, 
Bvgdeä och Lövångers socknar (där privilegier redan hade utgått till Umeå), cn 
i Piteä för Piteå, Skellefteå och Luleå socknar och en i Torneå för Kalix, Tor- 
neå och Kemi socknar.1

Gränserna mellan handelsområdena var dock inte heliga, eller ens svära att 
flvtta. Om det av någon anledning befanns praktiskt var det lätt att med några 
pennstreck lägga cn socken under en annan stad. 1573 var t ex Viborg i ett 
dåligt skick efter att ha härjats och bränts, därför lades ”Hollola, Syssne och 
jempse socknar” under staden ”med deras handel och köpenskap”.1 2 Att sedan 
fä de nya gränserna respekterade var betydligt svårare.

Da Gustav Vasa 1539 mottog klagomål från Gävle om svårigheter med för
sörjningen, gavs staden rätten att handla for uppehället kring Älvkarleby och i 
norra Roden (det vi i dag kallar Roslagen).3 Det är väl att märka att en sådan 
rättighet var betydligt enklare att ge en stad än att ta ifrän den. Så fick t ex Jo
han III 1576 svara för ett av faderns givna löften, när de fattiga Helsing-

1 PRINS 3:399, 3/2 1589.
2 PRFSS 3:146, 30/7 157.3, Johan III rill Anders Nilsson (Sabelfana), ståthållare i Viborg.

5 PRFSS 2:124, 9/11 1539.



forsborgarna klagade på landsköpet och bad att få behålla rätten att besöka 
marknaderna i Sibbo, Pyttis och Borgå socknar, eftersom dessa var tillåtna 
under faderns regeringstid. Johan svarade att de väl fick fortsätta att besöka 
dessa marknader, men att de inte kunde få detta formellt stadfäst, eftersom 
han ville fundera pa vilken ordning som skulle gälla i framtiden.1 Några måna
der senare avslöjade kungen i ett brev till Viborg att det bakom den allmänt 
hållna antydan fanns en ambition att göra upp en ordning för Finland om vil
ka områden som skulle ligga under vilka städer. 1 samma brev meddelas också 
att samma planerade ordning också skulle göra slut på landsköpet, en uppgift 
som gott och väl var lika omöjlig att förverkliga som att dra upp bestående 
handelsgränscr mellan städerna.1 2

Det behov som johan kände av att ordna upp gränserna mellan städernas 
handelsområdcn, liksom rättigheterna att besöka olika marknader, delade han 
med både tidigare och senare regeringar. Men varje gång verkar man ha förlo
rat sig i moras av motstridiga privilegier, ekonomiska realiteter och väl etable
rade handelsförbindelser, som verkade omöjliga att upplösa. Gustav Vasa för
sökte 1553 att djärvt dela upp handeln länsvis mellan Åbo, Viborg och Hel
singfors, men även denne man med smak för stora och djärva lösningar läm
nade öppet för att ändringar i ordningen kunde komma att behövas genom att 
en del socknar fick föras över till lämpligare belägna städer.3

Det som hittills sagts om gränsdragningarna mellan städernas handelsområ- 
den gällde alltså Norrland och Finland. I den senare delen av riket var erfa
renheterna av sådana indelningar sä nedslående att man inte brydde sig om att 
dela upp landet i handelsområden efter 1638, dä en ny stadsgrundningsom- 
gäng sköt fart i Finland.4 I Svealand och Götaland har inte ens de många 
gånger överambitiösa vasaregenngarna försökt sig på några mer omfattande 
gränsdragnmgsprojekt. Det bör ha varit uppenbart att detta inte hade låtit sig 
göras. Folke Lindberg menar att kronan mte gärna ville ge städerna en sådan 
maktposition gentemot bönderna som fixerade handelsområden skulle ha in
neburit.5 Det är möjligt att den aspekten kan ha vägts in vid något tillfälle, 
men annars är det troligare att det var de praktiska begränsningarna snarare än 
ömsinne mot bonden som hindrade kronan att dra skarpa gränser mellan stä
derna. Lindberg lyfter själv i samma bok fram en av svårigheterna med att 
upprätthålla bestämda handelsområden: städernas köpmän var kreditorer till 
många bönder. När betalningen kärvade hade köpmännen att resa runt pä 
landsbygden och försöka kräva in skulderna. Med gäldindnvnmg som föregi
ven anledning kunde köpmännen också besöka andra städers enskilda mark
nader.6 Samtidigt var det lite som hindrade att rent landsköp bedrevs. Att

1 PRFSS 3:181, .30/8 1576.

2PRKSS 3:182, 12/11 1576.
3 PRKSS 2:230, 17/6 1553, Gustav Vasa till städerna i Finland.
4 Ranta 1987, s. 60.
6 Lindberg 1975, s. 78.

6 Lindberg 1975, s. 6.3.



kontrollera att kringresande kreditorer endast ägnade sig ät skulders indrivande 
var ett problem som kronan aldrig lyckades att lösa. Att helt förbjuda skuldin- 
drivrang pä landsbygden, eller att låta bli att se mellan fingrarna när förbud 
mot kringresande skuldmdnvning överträddes, hade fått orimliga konsekven
ser c ch inneburit ett allvarligt slag mot handelsverksamheten, som i stor ut
sträckning byggde pä krediter. Men det var inte bara den föregivna anledning
en att skuld skulle drivas in på landsbygden som gick bra att använda som för
klaring till köpmännens verksamhet där. Kronan verkar sällan på allvar ha rea
gerat pä smäskaliga inköp pä landsbygden till de egna hushållen i städerna, 
även om sådan handel formellt sett var förbjuden.1 I mänga fall bör det ha va
rit omöjligt att leda i bevis varifrån ett visst parti kom, om det var varor frän 
släktingar eller frän en egen gard eller om det var köpt, och om det var köpta 
varor, om dessa var tänkta att säljas på marknaden och inte konsumeras. Det 
lär nog ofta ha varit sä att tnte ens köpmannen själv visste hur det uppköpta 
partiet skulle användas, bara att det skulle komma till användning pä något 
sätt.

Att nägra skarpa handelsgränser inte existerade mellan städerna i Svealand 
och Götaland innebar inte att alla fick handla med alla. Snarare var det så att 
man lät sedvänjan vara mer styrande än vad som annars var brukligt i 1500- 
och 1600-talets ekonomiska värld. Att så mänga konflikter i detta ämne upp
stod far tolkas som att sedvänjan upplevdes olika beroende pä var man bodde 
och var man ville handla. Sedvänjans styrka framträder tydligt i ett besvär från 
allmogen i Vedens härad i Västergötland 1620. Veden var det härad där Borås 
snart skulle växa fram. Allmogen besvärade sig oblygt över att man hindrades 
av städerna i sitt landsköp i Västergötland och Småland, där man hade för va
na att ”draga omkring landet”. Nils Forssell, författaren till Borås historia, 
konstaterar att landsköpmännen betraktade ”dessa bygder som sitt självfallna 
handelsområde”. Lika märkligt som att man sorglöst medger att man bedriver 
landsköp kan regeringens svar tyckas. Där heter det att man fick fortsätta med 
sitt näringsfång, men bara till midsommar, därefter fick de endast fortsätta om 
de grundade en stad och blev borgare.1 2 Grundproblemet med landsköpet, sett 
frän kronans horisont, var inte att det bröt mot någon helig princip utan att 
det inte lät sig beskattas sä lätt. Då de kringvandrande landsköpmännen från 
Vedens härad blev borgare i Borås accepterades deras verksamhet — även om 
denna fortfarande var att betrakta som landsköp dä den i stor utsträckning

1 I flera fall ägde städerna uttrycklig rätt till sådan handel, sc t ex Lindberg 1933, s. 136 för Väster
vik. laluborgarna fick sä sent som 1649 rätten att köpa upp livsmedel på den omkringliggande 
landsbygden, dock utan att bedriva handel där, dvs köpa in varor på ett ställe på landet och sälja 
dessa pä ett annat, Stiernman Commerce 11, 20/4 1649, Mandat angående fri tillförsel av viktualier 
till Stora Kopparberget, s. 580. Nu var försörjningen av Falun speciell och av yttersta vikt för 
gruvproduktionen och kan därför knappast hällas fram som ett exempel pä kronans inställning till 
samtliga städer. Jag menar ända att kronan av praktiskt nödtvång hade att betrakta det smäskaliga 
landsköp som utgick från städerna pä liknande sätt som fallet var med Falun. Sc också s. 107.
2 Forssell 1952, s. 38—39.



fortsatte att bygga på uppsökande verksamhet pä landsbygden och inte på ett 
passivt väntande på allmogen i den egna staden.

Sedvänjan vad gäller de olika städernas handelsområden i Svealand och Gö
taland upplevdes alltså i flera fall av aktörerna själva som lika bindande som 
någon lagstiftning. För Västerviks del var borgerskapets uppfattning om vad 
som var stadens handelsomland sä stark att också bönderna i detta område 
uppfattade sig som tvingade att fara till staden med sina varor, något som 
emellertid inte hindrade att det i alla fall förekom strider med grannstäderna 
om handel sområdena.1

Den här känslan som fanns för gränserna mellan de olika städernas handels
områden kom till uttryck 1587, när Gävle gavs rätten att köpa upp spannmål 
pa landsbygden. Risken var stor att konflikt skulle uppstå med andra städer 
som med större eller mindre rätt kunde betrakta borgarna från Gävle som in
kräktare pä de egna handelsområdena. Därför fastslogs att spannmålshandlar
na frän Gävle inte fick komma närmare Uppsala än tre mil, Enköping två mil 
och Västerås fyra mil.1 2 3 Denna uppdelning vilade inte på någon formell grund, 
utan bör snarare ses som en skattning av vad som var rimligt för de tre stä
derna pä grundval av deras ungefärliga ekonomiska styrka och storlek. För att 
läna cn term från centralortsteorm kan man kanske säga att kronan gjorde en 
avvägning mellan vad som kunde betraktas som städernas rimliga och faktiska 
influensfält.

Den beskrivna situationen, där inga geografiska gränser mellan städernas 
handelsområden fanns formellt preciserade, gjorde det upplagt för konflikter. 
Hertig Karl visar med ett av sina brev till Strängnäs hur vägen för en tolk
ningsstrid kunde beredas. När det var marknad i Strängnäs skulle bönderna 
närmast staden föra dit vad man hade på lager, och inte till ”Stockholm, Ar
boga eller Västerås, som en osed här till vant haver”. Men vilka som befann 
sig ”närmast staden” förklarades inte.’ Tio är senare utgick liknande brev från 
|ohan III till åtminstone åtta städer i riket. Det öppna brevet skulle gälla tills 
representanter för städerna kunde samlas för att reda ut de tvisteämnen som 
fanns dem emellan.4 Något sådant möte där konflikterna mellan städerna bila
des säg aldrig dagens ljus.

Bråk om handelsområden mellan städer hör till de stående konfliktämnen 
som mte saknas i någon stadshistorik. Det gällde att skaffa den egna staden så 
långtgående ensamrätter som möjligt samtidigt som det gällde att utestänga 
andra städers borgerskap frän så mänga ekonomiska områden som möjligt. 
Det gällde att förvandla egna frimarknader till enskilda marknader och att för
vandla andra städers enskilda marknader till frimarknader, så öppna som bara 
var möjligt. Det gällde att frigöra allmogen i andra städers handelsomland sä 
att de blev fria att besöka den egna staden eller stadens marknader, samtidigt

1 Lindberg 1933, s. 335—3.36.
2 PRFSS 3:362 och 36.3 22/2 1587.

3 PRFSS 3:110, 21/5 1572.

4 PRFSS 3:246 5-6/2 1582, som återger brevet till Vadstena, samt kommentarerna s. 417-418.



som man ville binda det egna handelsområdets allmoge att endast besöka den 
egna staden. I detta avseende var det mgen skillnad mellan ele olika landsän
darna i riket. I Norrland och Finland kunde striden om bondens varor bli väl 
så hard som i Svealand och Götaland, där handelsområdenas gränser var mer 
oskarpa. Sven-Iörik Åström konstaterar t ex att handclsdistnktcn under 1600- 
och 1700-talcn var ”speciellt i Österbotten legalt preciserade, därav de oändliga 
tvisterna mellan städerna om socknar och handclsbönder” (min kursiv).1 
Åströms antagande bör kanske kompletteras med päståendet att man bråkade 
om socknar och handclsbönder med eller utan legalt preciserade handelsom- 
räden.

Det system av handelsområden som bonden skulle anpassa sig till hade ock
så sin motsvarighet for uppstadsborgaren. Liksom då det gällde den lägre ni
vän (den undre produktions/avnämamivän enligt Figur 1, s. 26), finner man 
en skillnad i handelsområdenas natur mellan ä ena sidan Svealand och Göta
land, och a andra sidan Norrland och Finland. Undantag härifrän är Mälarstä
derna och södra Finland. När Mälarstäderna under 1600-talets första årtion
den knöts upp till Stockholm, kan detta betraktas närmast som ett traditions
brott. Det förefaller som om man normalt valde att dra de tydligaste gränserna 
mellan handelsområden där ekonomierna var mindre utvecklade och där del
tagarna var färre. Sä kunde man t ex hälla hårt pä det bottniska handelstvånget 
som gällande för Norrland och västra Finland, men man lade inte Nyland och 
Karelen under denna eftersom dessa landskap redan var delaktiga i ett slags 
ekonomiskt system runt Finska viken — även om man frän kronans sida hade 
synpunkter pä hur detta system borde se ut.- Jag säger avsiktligt ”något slags 
system” eftersom alla realiteter, förhoppningar och olika makters politiska och 
militära verksamheter gör det svårt att hitta något stabilt mönster över tiden 
runt Finska viken, utom då möjligtvis pä allmogenivå.1 2 3

Skillnaden mellan dc olika regionerna i riket framgår tydligt när man jämför 
Stockholms förhållandevis väldefinierade handelsomland i Norrland och Fin
land med t ex Norrköpings eller Göteborgs. Norrköpmgsborgarna verkar ha 
känt sig lika hemma i Bottenviken som pä Vadstenaslätten eller i de egna fis
kebåtarna runt Gotland, men dc opererade i dessa områden med långt mindre 
självklarhet än vad huvudstadskollegorna gjorde uppe i norr: Norrköpingsbor-

1 Åström 1977, s. 16(1-161.

2 Se s. 31-33 om kronans kamp att lägga den ryska marknaden under sig genom att försöka etable
ra en svenskkontrollerad stapel i Finska viken.
3 Sven-Erik Åström laborerar med olika centralortssystem i Finland. Det är symtomatiskt att områ
dena efter Bottenhavets kust relativt smidigt låter sig infogas i ett centralortssystem, eftersom sta- 
pelstadssystemet i sig ju redan kan betraktas som ett slags centralortssystem - och k-.uiskc därför 
inte behöver läsas in i ett annat. Däremot är det betydligt mer komplicerat att placera in området 
runt Finska viken pä ett naturligt sätt. 1 lär möter en komplicerad verklighet som i mycket påminner 
om förhållandena i t ex Småland eller Östergötland. Åström föredrar att uttrycka saken sä, att det 
”vihorgska centralortssvstemet” ”visar en stark dynamik med städer som stiger och sjunker”. 
Åström 1977, s. 146 Måltända var den dynamiken i själva verket ett uttryck för ett handelssystem 
innehållande långt fler dimensioner än vad centralorts teorin förmår att återge?



garnns verksamhet var ständigt ifrågasatt av konkurrerande städer.1 När köp
män från Göteborg med regeringens goda minne reste runt i Västergötland, 
Värmland och Dal, väckte detta förtvivlan hos uppstädernas borgare. Att i 
dessa områden försöka att dra upp gränser mellan handelsomland eller ansvar
sområden fanns det mget intresse för hos kronan, förmodligen för att man in
såg det omöjliga i att upprätthålla sådana.1 2 3 Också Stockholms borgerskap 
bredde ut sig över omlandet, men deras juridiska position i Norrland och Fin
land var stabilare och mer välgrundad än vad Norrköpings var utanför Vad
stena eller Göteborgs utanför Karlstad. När danskarna 1624 klagade över att 
sä fä städer i Sverige var öppna för handel - mot de över hundra som var fria 
för svenska köpmän att besöka i Danmark, kunde de svenska förhandlings- 
ombuden för Norrlands del svara med hänvisning till den gamla stadslagen: 
”... ty han sätter med uttryckliga ord stapeln för all handel från Hälsingland, 
därunder alle Norlanden är inbegripna, Roslagen och Finland i Stockholm”.’ 
Det ur ekonomisk synvinkel sä tragiska för Mälardalens städer var att Stock
holm där gavs en ställning som liknade den i Norrland. Mälardalen och Berg
slagen var ett gammalt urbaniserat och ekonomiskt utvecklat område som 
”norrlandiserades”.

Man borde kanske förvänta sig att stapelstäderna skulle kämpa lika härt för 
att tvinga m uppstadsborgaren i de egna handelsomlanden som uppstadsbor- 
garna kämpade om bonden. Så var nu inte fallet, men det berodde ingalunda 
på att systemet pä denna nivå var harmoniskt eller stabilt. Förklaringen ligger 
istället i att det inte fanns tillräckligt många expansiva staplar med förmåga att 
hälla sig med egna uppstäder. Vi kommer här tillbaka till exemplet på s. 27, 
där vi fick följa en bonde — inte en uppstadsborgare — till stapelstaden. När det 
stort uppslagna stapelstadssystemet mötte verkligheten fick ofta bonden tjäna 
som ersättning för uppstadsborgaren.

Men försörjningsproblemen kvarstod också pä denna högre nivå i systemet. 
I mänga fall var de gemensamma med den lägre nivån. För ölännmgarna var 
Kalmar den uppstad som man ville hävda sig mot, för ålänningarna fyllde 
Stockholm uppstadsfunktion, och för de bönder i Göteborgs närhet som hell
re ville söka sig till Norge med sina varor, var Göteborg den besvärliga upp
staden. Stapelstäderna var i samtliga dessa fall funktionsmässigt att betrakta 
som uppstäder.

Försörjningsproblemen mellan uppstäder och stapelstäder läg inte främst i 
uppstädernas missnöje med placeringen i ett visst handelsområde. Dc åter
finns snarare i det faktum att fä uppstäder ägde den ekonomiska styrka som 
krävdes för att fungera som mellanhänder mellan allmogen och stapelstäderna.

1 Holmfrid 1963, Norrköpingborgarnas manövrer för att utvidga sina handelsrättigheter och han
delsomland är ett av monografins genomgående teman. Om Bottenviken s. 229; om Gotland s. 
101-102; Norrköpings (och Söderköpings) infekterade förhållande till dc östgötska inlandsstäderna 
diskuteras i avsnittet 1 gränslandet mellan stapelstad och uppstad.
2 Almquist 1929, s. 603.
3 AOSB förra avdelningen, band II. Brev 1606—1624, brev 390, p. 3, 14/6 1624.



När uppstädernas förmåga att uppfylla sina plikter sviktade tillämpades en 
speciell metod: stapelstädernas kapital släpptes friare pä uppstädernas mark
nader (se s. 119).

Tullorganisation och varubeskattning
Städer, köpingar och marknader var inga självändamål. Frän dessa skulle 

kronan beskatta handeln i riket och det främsta verktyget för detta var tullvä
sendet.

Centralmakten uppvisade en växande förslagenhet och uppfinningsrikedom 
da det gällde att profitera pa varuhandeln i riket. 15U0- och 1600-talcn uppvi
sar en rik provkarta av metoder, frän den åldriga förköpsrätten, som innebar 
att fursten förbehöll sig rätten att före alla andra välja varor ur transporter pa 
väg till stad eller marknad, till tvangs försträckningar som var sä handgripliga 
att de skulle ha betraktats som ren stöld om de hade inkrävts av någon annan 
än kronan. Till den sistnämnda kategorin hör t ex den desperata kampanj som 
1592 avsåg att förse kronan med kläde till de sedan länge utestående lönerna 
till krigsfolket. Den tillgick sa att man vid Vaxholm genom riksamiralen Klas 
Flemings försorg helt enkelt lättade de mkommande handelsfartygens laster på 
det kläde som behövdes till armén.1 När skeppen sa anlände till bryggorna i 
Stockholm fick de väntande Stockholmsköpmännen sannolikt kronans osäkra 
skuldsedlar istället for varor. Betala för det beslagtagna godset lär de förtvivla
de köpmännen i alla fall ha varit tvungna att göra enligt de överenskommelser 
man hade med sina affärsförbindelser. Det ska dock sägas att konfiskering 
hörde till ovanligheten, och detta av skäl som mte kan gottskrivas de olika re- 
genternas återhållsamma egenskaper, utan snarare marknadens natur. Länder 
och hamnar som blev kända för konfiskatoriska rutiner skyddes snart av 
köpmännen.

Om än tullarna långt lträn var de enda avgifterna pä den svenska handel- 
sekonomin, sa var de det direkta verktyget tör att dra nytta av olika former av 
handelsutbyte. Till detta nyttiggörande av rikets handel kan ocksä räknas fö
reteelser som växel och acciser. Växeln innebar i korta drag att köpmännen 
ålades att till underkurs växla en summa pengar som stod i proportion till det 
skeppade godsets värde. Accisen var da liksom nu en omsättningsskatt som 
under den äldre vasatiden i första hand drabbade importerade drycker av olika 
slag. Tullorganisationen genomgår under 1500- och 1600-talcn också en ut
veckling som inte star de omvälvande förändringarna mom handels- och 
stadspolitiken efter. Den tulladministration som möter vid 1600-talets mitt 
påminner föga om sin föregångare under Gustav Vasas tid. Tullväsendet hade 
byggts ut kraftigt och arbetade ofta efter andra principer än tidigare. Mest 
övergripande var förskjutningarna frän direkt beskattning till indirekt, och fran 
en r ammässig orientering till en penningmässig. För att kort sammanfatta 
denna välundersökta utveckling kan sägas att den innebar att man från att * 9

1 Sandström 1990, s. 64.
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skatta den anländande köpmannens varot, allt mer fördrog att beskatta köp
mannen — och i allt högre grad även konsumenten — genom tullar och acciser 
erlagda i gångbart mynt.

Förhållandevis lite är emellertid gjort inom forskningen kring rikets tullar. Vi 
äger t ex ingen motsvarighet till det stora verket om det danska tullväsendets 
historia.1 De mest omfattande översiktsarbetena är fortfarande William Smiths 
båda böcker om den svenska tullens historia, där den första sträcker sig frän 
äldsta tid till Gustav Vasas regering. Det andra arbetet, som når fram till tiden 
kring frihetstidens början, var avsett att utgöra första delen av ett mer omfat
tande översiktsverk, som dock aldrig färdigställdes.1 2 Smiths verk är langt ifrän 
oanvändbara, men ändå inte av den kvaliteten och omfånget att en modernare 
undersökning inte skulle kännas välkommen.3

1 landein var i sig själv en viktig källa för beskattning, men den hade också en 
allt siktigare indirekt funktion som en måttstock och ett underlag för andra 
skatter som kunde utkrävas. Tullböckerna användes som underlag för att 
kontrollera borgarnas skatteförmäga. Sä gjorde t ex Gustav Vasa 1555, då han 
efter att ha sett över mantalsregister och tullböcker för Stockholm konstatera
de att de som bedrev stor handel inte bar större tunga än de som bedrev en 
liten, ”vilket oss icke synes vara skäl eller rätt”. Kungen bestämde att för var 
tusende mark i handelsomsättmng skulle borgarna hälla en knekt, och efter 
handelns storlek skulle all annan skatt också utgå.4 Richard Matz har i en un
dersökning konstaterat att skottet, eller personskatten i städerna, sannolikt ut
gick bl a efter de olika köpmännens handelsomsättmng.3 I de äldre tulljourna
lerna med deras fragmenterade uppställning var det antagligen ett snängt ar
bete att sammanställa de enskilda köpmännens handelsomsättmng. Det är 
sannolikt av detta skäl som man då tolagen (som var en tilläggstull till stora 
sjötullen) infördes 1636 påbörjade ett betydligt mer översiktligt system med 
tydliga personregister där de olika handlarnas namn omedelbart i registerdelen

1 Den här behandlade tiden täcks av två stora volymer, Venge 1087 och Becker-Christensen 1988.
2 Smith 1934 och 1950.

3 Till svagheterna i Smiths bilda undersökningar hör att allt för stor vikt har lagts vid rikets stora 
sjötullar, att utvecklingen i Finland endast undantagsvis berörs, och att många områden behandlas 
väl hastigt och översiktligt. Därtill kommer att Smith har dragit en snäv gräns kring alla sådana 
verksamheter som direkt kan klassificeras som hörande hemma inom tullväsendet, d v s inom den 
organisation som fungerade som portvakt vid rikets städer och marknader. Denna fixering motsva
rades många gånger inte av verkligheten eftersom varuhandeln kunde beskattas på en rad olika sätt 
också utanför tullorganisationen och dess föregångare. Sä togs t ex skatten på handeln före lilla 
tullens införande ofta upp i torm av bodhyror vid marknadsplatserna och genom att den kungligt 
förköpsrätten utnyttjades. Den ekonomiska belastningen pä handeln behövde för den sakens skull 
inte bli mindre än om regelrätt tull upptogs av alla marknadsförda varor. Skillnaden är framför allt 
organisatorisk: hade man inte en bevakningapparat som var tillräcklig var der inte praktiskt möjligt 
att ta upp tull överallt där man önskade.
4 PRRSS 2:242, 21/5 1555.

3 Matz 1966. Uppsatsen ägnas i sin helhet denna skatt före 1620. Se också Sandberg 1991, s. 283- 
285.



följs av det totala värdet av arets import och export.1 För uppbörden av själva 
tolagen måste denna uppgift Ha varit ointressant; tolagen skulle som andra 
tullar erläggas i samband med de olika skeppningarna och sådana krediter som 
det hade varit fråga om genom att låta de handlande betala i klump efter ett år 
beviljades näppeligen. Tolagens summeringar kan inte vara någonting annat än 
ännu ett instrument för att lättare och effektivare kunna taxera undersåtarnas 
skatte förmäga.

Under de första åren av Gustav Vasas regering togs överhuvudtaget ingen 
reguljär utnkestull upp p g a den lybska tullfriheten i riket. När denna tullfrihet 
drogs m våren 1533 börjar också den serie tullräkenskaper som visar att ett 
tullväsen började växa fram.’ Tullstationerna i landet var sålunda lätträknade 
under 1500-talets första hälft. På den svenska sidan fanns omkring tio 
”stationer” fördelade pä kuststäderna från Nylödösc till Gävle.1 2 3 Till dessa skall 
ett fätal pä den finska sidan läggas. Dessa tullplatser, som säkerligen inte var 
allt för imponerande anläggningar, utgjorde det svenska tullväsendets stomme 
och dess personal kan i flertalet fall sannolikt inte ens under högsäsong ha 
betraktats som heltidssysselsatta. Under 1500-talet är också regelverket kring 
utrikestullarna jämförelsevis stabila. Under perioderna 1600—1622 och 1636— 
1648 utkom däremot inte mindre än 15 tullordningar som mer eller mindre 
dramatiskt förändrade tullsatser och beräkningsgrunder för utrikeshandeln.4 
Detta kan tyckas ha vant en anmärkningsvärd ryckighet i politiken gentemot 
utrikeshandeln, men man bör hellre betrakta utvecklingen så att kronan prö
vade sig fram mot en optimal nivå på tullsatserna. Det gällde att finna den ni
vå och den metod som gav de största inkomsterna utan att skrämma handeln 
från riket. Hand i hand med utvecklingen av tulluppbörden gick uppbyggandet 
av den kontrollapparat som skulle slå till mot smuggling och annan olaga han
del. Runt stapelstäderna och i synnerhet runt Stockholm byggdes från 1630- 
talet och framåt en omfattande organisation upp med olika forsvarslinjer som 
de inkommande skeppen fick passera i en viss ordning innan de fick angöra 
städerna.5

Att kronan upptagit avgifter pä olika marknader, av oxdrifter och av andra 
mer eller mindre tillfälliga affärer står klart; stadslagens köpmälabalk slär i den 
tjugoandra flocken fast att handelsmän fick fara runt i Norrland och besöka 
marknaderna först sedan konungens skatt hade betalats. Ämnet är dåligt ut

1 Om tolagen och dess längder, se Sandström 1990, s. 81-85.

2 BoH, s. XVII.
3 Smith 1950, s. 163.

4 Sandström 1990, s. 79. 1622-1634 var tullarna i riket utarrenderade, ett försök som inte föll val 
ut vare sig för kronan eller för dem som bedrev handel eftersom arrendatorerna ofta visade sig 
överenergiska då det gällde art förränta den arrendeavgift som man hade erlagt till kronan. I Sand
ström 1990 undersöks i kapitel 5 exporttullarnas utveckling 1600-1650. 1 Sandberg 1991, s. 342— 
355 finns en mer detaljerad genomgång över tullarnas utveckling under åren 1599—1620. 1 båda 
fallen är det förhållandena i Stockholm som har undersökts, men de tullordningar som reglerade 
verksamheten i Stockholm var också riksgällande.
5 Sandström I960, s. 114-117 med där anförd litteratur.



rett, men elet torde sta klart att nägon väldefinierad tullorganisation för dessa 
avgifter pa handeln ännu mte existerade under det tidiga 1500-talet.1 Överhu
vudtaget var de svenska mnkestullarna före lilla tullens tillkomst 1622 med eu
ropeiska mätt mätt dåligt utbyggda.1 2 Någon motsvarighet till de tätt liggande 
tyska flodtullarna fanns t ex mte. Uppbörden av de förekommande inre tullar
na lär i de allra flesta fall ha ombesörjts av samma personer som handhade 
jordskatterna, dvs fogdarna. Dessa hade enligt 1555 och 1583 ärs fogdem- 
struktioner i uppgift att bära upp förekommande utnkestullar av handel utan
för städerna.3 Det bör också ha ställt sig naturligt att använda de befintliga 
uppbördsvägarna när tullväsendet var så dåligt utbyggt. Smith noterar t ex att 
det var fogden över Gästrikland som 1542—51 levererade uppbörden av utri
kes tullen frän Gävle stad.4

Mot slutet av Gustav Vasas regering finns tecken till att man försökte bredda 
tullunderlaget och mer rationellt utnyttja de inrikes varuströmmarna för be
skattning. 1556 inrättade Gustav Vasa slottstullen i Stockholm för förtullmng 
av de inkommande varorna frän stora delar av det finskbottniska området. Till 
en början utgjorde tullsatsen 1/5 av värdet på de varor som infördes. 1560 
stabiliserades tullsatsen till 1/16 för alla farkoster anländande norr- och östen- 
frän med undantag för de från Roslagen och västra Åland, vilka efter det 
första verksamhetsåret var undantagna från tullen.5 * Denna tullsats gällde sedan 
ända till dess att slottstullen upphörde vid 1620-talets början, då den ersattes 
av lilla tullen.

Norrlandstullen var slottstullens motsvarighet pä gods utgående öster- och 
normt. Denna, tull tillkom under 1605 och i ett ”öppet brev om tullen” den 5 
juni detta år, heter det: ”... så skall ock givas tull av det gods, som föres hädan 
ifrån Sverige och åt Finland och Norrbotten”.''1 Av de bevarade längderna 
framgår att tullsatsen även här har varit 1/16 av varuvärdet. Liksom slottstul- 
lcn ersätts Norrlandstullen 1622 av lilla tullen. Gustav Vasa hade vid slottstul
lens tillkomst 1556 uppenbarligen haft för avsikt att införa motsvarande tull 
över hela det finskbottniska området, i såväl socknar som städer.7 Flera tullar 
inrättades också efter Stockholms mönster. Vi vet att man bunt upp en lik
nande tull i Norrköping genom ett brev av johan III som 1586 upphäver

1 Smiths intresse för andra tullar än de större sjötullarna är tämligen svalt. 1 Smith 1934, s. 98 på
står t ex författaren att nägon tull alls ej omnämns i stadslagen, vilket betyder att ”konungens skatt” 
t köpmälabalken för köpmän som handlar t Norrland antingen förbisetts av Smith, eller kanske tro
ligare, att denna skatt inte definieras som en tull av Smith.
2 Myrdal och Söderberg 1991, s, 457-458; Sandberg 1991, s. .342.
3 Smith 1950, s. 74.

4 Smith 19.34, s. 27.3 not 12.
1 Sandström 1990, s. 65 med not 7.

(1 PRFSS 4:200, pl. Redan i mars samma ar hade Karl IX pa handelsdagen i Stockholm föreslagit 
en sadan tull for att kompensera kronan för slopandet av importtullen vid stora sjötullen. Sandberg 
1991, s. .342 not 6.
7 Kommentarerna till PRFSS 2:255, 1.3/12 1556.



denna.1 Ulcâborg var redan vid grundandet i början av 1600-talet utrustad med 
någon slags tullstation för inrikeshandeln. Detsamma gällde Korsholms slott 
redan före staden Vasas tillkomst. Från 1602 finns bland räkenskaperna från 
slottstullen i Stockholm några kvittenser från tullen vid Korsholm som visar 
att slottstullen redan hade erlagts vid slottet i Österbotten.1 2 3 1608 avslöjas i ett 
brev från Karl IX till ståthållaren pä Älvsborg, Söfring Jönsson, att mrikestul- 
lar togs upp vid såväl Nylödöse som i Göteborg av allmogen som anlänt med 
färskmat och fisk.’ Denna tull är sannolikt motsvarigheten till den ”lilla 
bättull” som under några ar under 1600-talets första årtionde upptogs i Stock
holm av den närmast boende allmogens varor.4 5 Denna tull, som antagligen 
inte heller i Västsverige blev särskilt långlivad, kan genom sitt breda tullunder
lag sägas ha varit en föregångare till lilla tullen.

l -.tt visst tulluttag av inrikeshandeln förekom alltså också före etableringen ax- 
lilla tullen 1622, vid sidan av bodhyror och olika marknads avgifter. Men det 
rörde sig dä om tullar som till sin natur påminde mycket om utrikestullarna 
genom att de bara drabbade den sjöburna långväga handeln, medan handeln 
mellan städerna och dessas närområden i regel lämnades orörd oavsett trans
portmedel.

Under 1500-talet ansågs tydligen att Stockholms skärgård, Roslagen och 
västra Aland hörde till huvudstadens närområde varför båtar från dessa områ
den lämnades i fred för tullarnas visitationer. Man kan bara spekulera kring 
varför man utformade bestämmelserna på detta sätt. Förmodligen ansåg man 
att det låg i allas intresse att försörjningen av städerna från närområdena mte 
stördes. I lade man för Stockholms del bestämt sig för att förtulla alla varor 
som kom till staden över vattnet hade det inbjudit till avlastning utanför sta
den för vidaretransport landvägen. Eftersom staden låg och ligger i skär
gårdsmiljö måste man acceptera att många av de närmast belägna bönderna 
och fiskarna kom sjövägen till staden. Men hur man resonerade då man ålade 
vissa åländska socknar att betala tull i Stockholm och andra inte är svårt att 
säga, liksom det är dä det gäller beslutet från någon gång kring 1608 att hela 
Aland plötsligt skulle vara tullpliktigt i slottstullen.4

Det kan tyckas märkligt att man mte under Johan 111 : s penninghungrande 
regering fick upp ögonen för de potentiella inkomster som inrikeshandeln ha
de att erbjuda utöver det ganska måttliga uttaget av den finskbottniska han
deln. Den enda rimliga förklaringen till detta bör vara att man insåg att varu
utbytet mellan stad och land inte tålde den belastning som mnkestullar skulle 
innebära. Det är mindre troligt att man inte kände till möjligheten eftersom 
det under 1500-talet knappast var möjligt att företa en resa nere på kontinen
ten utan att stifta bekantskap med olika slags inrikes tullar. Det är heller mte

1 PRFSS 3:348, p. 2, 27/10 1586.
2 Sandström 1990, s. 65—66 och 71.

3 PRFSS 4:250, 5/10 1608.
4 Sandström 1990, s. 69-70.

5 Sandström 1990, s. 187-188.



särskilt sannolikt att man avskräcktes av den stora kontrollapparat som mäste 
till för att organisera ett sådant tullväsende. Vidlyftigare planer än så hade 
lämnat det kungliga kansliet för att stöta sig med den brutala verkligheten.

I tullhistonska sammanhang är Karl IX en underskattad regent. Han var den 
av vasasönerna som var mest intresserad av rikets tullar. Från dennes rege
ringstid stammar som redan antytts en rad nya initiativ, av vilka några realise
rades medan andra stannade på skrivbordet. På flera områden föregrep han 
utvecklingen både vad gällde uppbördsmetoderna och kontrollapparaten. Det 
som främst skilde Karl från senare regeringars tullpolitik var att han mte för
mådde att uthålligt backa upp sina idéer med en effektiv bevakning av kom
mers och uppbörd. Han insåg t ex redan 1604 att smugglingen kunde stävjas 
genom utskjuten bevakning långt från rikets hamnar. Om detta vittnar en av
skrift t riksregistraturet av en fullmakt in blanco för en befälhavare att med ett 
skepp ligga vid Älvsnabben frän islossning till lsläggnmg, för att bevaka de 
främmande skeppen innan de kom in i Stockholms skärgård.1 Karls tulljakt 
skulle komma att förverkligas först efter 1640, då beslut togs att ta två tulljak
ter i bruk, en utanför Kalmar och en som skulle patrullera utanför Dalarö, mte 
långt från den plats som Karl hade föreslagit.1 2 *

Karl hann också med att inrätta något som närmast påminner om den sena
re strandridarinstitutionen. 1608 uttryckte kungen i ett brev till ståthållaren 
över lappmarken Baltzar Bäck sitt gillande över att tullnärer hade tillsatts i 
varje socken i Västerbotten och han ville veta hur mycket dessa tullar kunde 
inbringa.5 Att döma av den tystnad som såväl litteratur som källmaterial iakttar 
kring dessa tullnärer blev inte heller dessa tjänster särskilt långlivade. Utan att 
känna till mer om dessa sockentullnärer än vad notisen i registraturet berättar, 
kan man ändå sluta sig till att det måste ha rört sig om tjänster påminnande 
om de senare strandndarnas. Dessa hade till uppgift att uppspåra olovlig han
del i kustområdena, och kunde även tjänstgöra som uppbördsmän. När 
strandndare i begränsad omfattning började att användas efter 1638 placera
des två sådana ut med den inte allt för avundsvärda uppgiften att patrullera de 
25 milen mellan Bråviken och den danska gränsen söder om Kalmar.4

Att tullverksamheten mte var något teoretiskt intresse för kungen framgår 
med stor tydlighet i riksregistraturet, där det under Karl IX:s regeringstid in
fördes ett stort antal anteckningar om att förfrågningar och befallningar gått 
ut till rikets tullnärer. Notiserna berättar om den kluvna inställning som Karl 
hade till tullarna; dels fann han det, som regenterna före honom, praktiskt att 
utnyttja tullen som en lätt tillgänglig resurs där såväl pengar som varor när 
som helst kunde hämtas; dels skymtar viljan till att bringa en bättre stadga i 
uppbörden och utgiften från rikets tullar, något som knappast kunde infinna 
sig om personer med krav på kronan ständigt kom springande med

1 RR 28/4 1604, f. 148 r.
2 Smith 1950, s. 193.
5 PRFSS 4:246, 27/6 1608.

4 Smith 1950, s. 192.



”mvisningar” till tullnärerna. 1 flera brev till rikets tullar utgick därför förma
ningar om att uppbörden inte fick betalas ut till vilka som helst utan skulle gä 
till kronan direkt eller till av kronan bestämda utgifter, särskilt dä till avlöning 
av knektar.1

Det kan knappast påstås att Karl lyckades med sina intentioner att få stadga i 
tullens uppbördssystem. Under såväl 1600-talets första årtionde som det efter
följande decenniet av nyordning återfinns rubriken ”utgiften” i rikets tullrä
kenskaper som vittnar om att uppbörden även fortsättningsvis pytsades ut i 
småportioner, för att täcka de kostnader som ansågs mest akuta.

Inte heller Karl lyckades införa några långlivade tullar på inrikeshandeln. 
Men en nyordning var på väg, och då en genomgripande sådan. 1 ett slag ut
sattes inrikeshandeln för en kraftig omvälvning. Dels inrättades med lilla tullen 
1622 en för de allra flesta undersåtar helt ny slags avgift pä handeln, dels ar
renderades dessa tullar ut till personer som snabbt gjorde sig kända för att inte 
tveka då det gällde att förränta den arrendeavgift som de hade erlagt.
Ula tullen vilade pä en radikal helhetssyn pä beskattningen av inrikeshan

deln. I stället för att som tidigare välja ut vissa varuslag, geografiska områden 
eller kategorier av handelsidkare som föremål för beskattning, bestämdes att så 
gott som allt som fördes till städer, marknader och torg skulle förtullas. Initialt 
definierades de tullpliktiga varorna som, ”ätliga, slitliga och förnödiga varor, 
som föras till torgs och marknad, eller föras till köpstad, där att förtäras, läggas 
och utgivas”. Tullen skulle erläggas enligt en utförlig taxa och för sådana varor 
som inte fanns listade i denna skulle 1/32 av värdet tas i tull.1 2 * De varor som 
belastats med tull i stora sjötullen gick inledningsvis fria frän lilla tullen. 1638 
utgjorde dock den ökande metallexporten en oemotståndlig frestelse för den 
ständigt penmnghungrande kronan. 1 den taxa som detta år utfärdades blev 
tydligen också metallerna ätliga, slitliga eller lörnötliga eftersom de då belasta
des med — visserligen försiktiga — avgifter också i lilla tullen.’

Gustav II Adolf hade antagligen hämtat inspiration till lilla tullen från Tysk
land. Om det var frän den resa som kungen gjorde inkognito genom ett fyr
tiotal städer 1620, och som också innefattade ett besök i ett tullhus tillhörande 
fursten av Anhalt, ska vara osagt.4 Men att förebilderna bör ha funnits i Tysk
land får betraktas som sannolikt.

Kronan spände bågen rejält då lilla tullen inrättades. Man bör ha ansett att 
man vid 1620-talets början hade kopplat ett sådant grepp om handeln i riket 
att den väldiga organisationen var möjlig att genomföra. Införandet av lilla 
tullen i riket innebar att tullstaket skulle sättas upp runt städer och marknads 
platser. 1 tullstaketens öppningar skulle tullen bäras upp. Det var ett gigantiskt 
projekt som gott och väl hade varit Gustav Vasa värdigt. Den nya tullen möt
tes av ett kompakt motstånd som stundtals hotade att slå över i regelrätta upp-

1 Se f ex RR 5/2 1601, t. 69v och RR 27/7 1601, f. 170 r.

2 Bodell 1970, s. 69-78.
’ Sandström 1990, s. 288.

4 Bodell 1970, s. 66.



ror. Men lilla tullen med dess omfattande kontroll apparat genomfördes i stor 
utsträckning och tullstaketen och portarna vari funktion till 1810. I leckscher 
säg pa tullstaketen som ytterligare ett tecken pä ”stadsmonopolismens miss
lyckande” genom att dessa försvårade för stad och land att nä varandra.' Om 
frihandel är all ekonomisk politiks mening och mäl sä får man väl ge I Iecks 
cher rätt. Men detta kan knappast sägas ha varit fallet under 1600-talet. Sett i 
det perspektiv som här har anlagts skulle man hellre säga att tullstaketen var 
ett tecken pa att den statliga näringspolitiken hade lyckats pä detta område: 
folket hatade tullarna och var otroligt uppfinningsrika dä det gällde att lura 
tullbetjäningen, dä man inte brände ned staketen eller vägrade att reparera och 
underhålla dem. Men pengar drogs pä detta sätt trots allt in till statskassan och 
minnena från lilla tullens nära tvä sekel länga verksamhetstid lever alltjämt 
kvar i byggnader och i namnen pa gator, vägar och torg: när detta skrivs har 
jag som ett exempel pa detta det gamla tullhuset innanför Norderport i Visby 
utanför mitt fönster.

Sammanfattning och avslutande synpunkter
1500-talets Vasaregenter utfardade gärna långtgående ordningar sotn skulle 

styra relationerna mellan stad och land. De projekt som lanserades var ofta 
djärva skapelser där förutsättningarna för städer, regioner och produktionsom
råden drastiskt hade förändrats om projekten hade förverkligats. Med ett 
pennstreck kunde städer läggas ned och dess invånare flyttas till andra städer — 
som vid tidpunkten för beslutet bara bestod av urskog eller kala bergknallar. I 
en del fall kunde de nya centralt utfärdade förordningarna vara formulerade sä 
att flera tolkningsalternativ var möjliga eller sä att kronans intentioner kunde 
feltolkas — med eller utan vilja. I andra fall feltolkades inte kronans nyordning
ar, de ignorerades eller fick rinna ut i sanden. Åtskilliga av de förordningar 
som säg dagens ljus under 1500-talet var av sadan natur att de mte var möjliga 
att genomföra eller ätlyda pga ekonomiska realiteter, andra var sädana att den 
svagt utbyggda statliga kontrollapparatcn hindrade genomförandet. Under 
1600-talets början skiftar denna politiska idealism till en mer pragmatiskt förd 
politik. Huvudsyftet med den pragmatiskt förda politiken var att den skulle le
da till nya eller ökade inkomster för kronan, hur dessa medel sedan flöt in var 
inte lika viktigt som att de pä nagot sätt materialiserades i kammaren. I flera 
fall kan 1610-talet ses som ett vägskäl mellan dessa bäda politiska angrepps
sätt, men åtskilliga undantag finns också; vid flera tillfällen skymtar en förstå
else hos de äldre vasaregenterna för de ekonomiska realiteter som undersåtar
na hade att leva med, liksom det mte saknas tillfällen då man också efter 1610- 
talet kunde visa pä smak för storslagna lösningar utan fastare förankring i 
verkligheten.

Det är naturligtvis en självklarhet att påstå att kronan var beroende av sm 
personal för genomförandet av den ekonomiska politiken. Men denna perso- 1

1 I Icckscher 1938, s. 91.



nais egenintressen utgjorde ofta stora problem för kronan. Kronotjänarnas 
ställning t ar komplicerad med flera motstridiga lojaliteter: de förväntades vara 
lojala mot arbetsgivaren kronan, mot lokalsamhället och mot det egna hus
hållet. Kombinerat med en ofta underdimensionerad kontrollapparat utgör 
dessa skilda lojaliteter en viktig förklaring till att det var så ovanligt att land
sköp och annan olaglig handel på landsbygden beivrades. Risken att ertappas 
med sädan verksamhet var betydligt större i städerna, även om det inte heller i 
dessa någonsin omöjliggjordes. Plötsliga ökningar av beivrandefrekvensen i 
tings eller rädstuguprotokoll kunde bero pä att någon ny nitisk kronotjänare 
hade tagit grepp om den olovliga handeln, eller att man av någon annan an
ledning ansåg sig tvingad att ta itu med en viss sorts brottslighet. För den ni
tiske tjänstemannen lär dock tillvaron i lokalsamhället inte ha ställt sig lätt. 
Men kronans huvudsakliga problem var sannerligen inte för nitiska tjänste
män, snarare att sädana var alltför lätträknade. Kronotjänare som bedrev egen 
handel och därigenom frestades att missbruka sina positioner var ett problem 
som verkar ha varit lika vanligt pä 1520-talet som vid 1600-talets mitt. Ett an
nat område där det inte går att spåra någon större förändring i politiken är den 
gentemot det omfattande mångleriet i städerna. Denna småskaliga och oregle
rade försäljning ansågs inte höra hemma i den nya beskattningsbara ekonomi 
som växte fram under 1600-talets första hälft. Försök gjordes att komma till 
rätta med det, att begränsa och beskatta verksamheten, men i praktiken hände 
ingenting. Mångleriet var ett levebröd för så mänga fattiga att ett allvarligt me
nat försök att begränsa det hade lett till en motsvarande ökning av tiggeriet i 
städerna eller andra oönskade effekter.

Sverige var ett glest befolkat rike och det visade sig snart att problemen med 
att låta en större del av varuutbytet ske i städerna var mycket stora. 1 den situ
ationen blev marknaden och köpingen den lösning man tog till då städerna låg 
för langt bort från allmogen eller om städernas borgerskap var för fattiga för 
att omhänderta handeln. Marknaden och köpingen skulle ur denna synvinkel 
kunna kallas för en svensk fattigmansstad, ett slags substitut för de betydligt 
mer resurskrävande städerna. Där kunde allmogen träffa mer kapitalstarka 
köpmän än vad den egna staden kunde uppvisa. Självfallet var kronan repre
senterad pä marknaderna och i köpingarna; dessa började i likhet med städer
na från 1620-talet att plankas in och den ”lilla tullen” togs upp i staketens in
gångar.

Ambitionen att ordna in landsbygdens producenter i handelsområden under 
rikets städer fanns hela tiden hos kronan, särskilt i de sent urbaniserade områ
dena. I regioner med mer etablerade städer som Götaland och Svealand fann 
kronan det sällan ens lönt att försöka sig på sådana gränsdragningar, men i 
dessa regioner kunde däremot sedvänjan skilja ut var gränserna för de olika 
städernas omland gick - om sedan dessa gillades eller ogillades av kronan 
kunde variera. På vilken grund som handelsområdenas gränser än var upp
dragna, formellt eller genom sedvänja, var dessa ständigt upphov till irritatio
ner mellan städer, kronan och landsbygdens allmoge i olika konstellationer.



Kronan strävade i dessa kamper efter att värna om sina inkomstkällor, medan 
städerna och bönderna försökte att minimeta de andra marknadsaktörernas 
rörelse- och handlingsfrihet samtidigt som den egna maximerades. Kronan 
kunde dock inte gå sä härt fram mot bonden att dennes produktion hotades. 
Några liknande betänkligheter behövdes inte hysas inför mellanhänderna i 
uppstäderna.

Tullen var ett av de viktigaste instrumenten som kronan hade till sitt förfo
gande när väl handeln hade koncentrerats till det fåtalet platser som eftersträ
vades. Det var inte bara inrikestullarna som reformerades och förstärktes un
der 1600-talets första hälft. Också utnkestullarna eller ”stora sjötullen” refor
merades och utrustades med ett betydligt mer fmmaskigt kontrollnät än tidiga
re.

Skiftet frän en idealistiskt förd politik till en mer pragmatisk bör ses som ett 
led i den process som syftade till att mobilisera rikets tillgångar för att finansie
ra den kraftigt växande centralmaktens allt mer resurskrävande politik. Då det 
kom till att underhålla regementen, bygga befästningar och leja tyska och 
skotska legoknektar nyttade inte de handelsprojekt som bara såg tjusiga ut på 
kansliet. Vad som räknades var det som flöt in i statskassan. Det recept på 
framgång som man tyckte sig ha funnit under Gustav Adolfs och Kristinas re
geringar var en urban politik efter kontinentalt mönster men anpassad efter 
svenska förhållanden. Verkligheten hade hunnit i kapp den ekonomiska politi
ken.

Det var först från 1610-talet som kronan började känna igen och lära sig 
handskas med de styrsystem som kunde ge resultat. Även om resultaten sällan 
blev så glänsande som de som 1500-talsprojekten syftade till så gav de til! 
skillnad frän dessa i alla fall viss utdelning. Kontrollapparaten utvecklades om 
man så vill från ett grovmaskigt läckande såll till ett mer fmmaskigt. Härnäst 
ska undersökas hur marknaden reagerade och anpassade sig till den förda po
litiken.



4. Marknadens reaktion och anpassning
De regler som kronan försökte att ordna marknaden efter under vasatiden 

innebar för det mesta inte några radtkala avvikelser från tidigare rättsliga för
hållanden. Det mesta, utom de allra mest spektakulära projekten, gick att kän
na igen frän den medeltida lagstiftningen. Men det hade kommit att tillhöra 
normal ordning att flera av marknadens aktörer agerade utanför de riktlinjer 
som lagen drog upp, utan att detta ledde till efterräkningar. Det nya var snara
re att kronan pä flera omraden frän ungefär 1610-talet — ibland tidigare, ibland 
senare — med större bestämdhet krävde åtlydnad.

I det förra kapitlet undersöktes de medel som kronan kunde använda sig av 
för att skapa den ordning pä marknaden som man eftersträvade. I detta ska 
undersökas hur kronans krav varierade mellan de olika nivåerna i stapelstads- 
systemct samt hur marknadens aktörer reagerade pä och anpassade sig till de 
roller som tilldelades dem. Den uppdelning som görs i kapitlet mellan blinder, 
uppstadsborgare, stapelstadsborgare och utländska köpmän är inte problemfri. 
Eftersom vi har att göra med ett system där aktörerna kunde och ville tränga 
in pä varandras ansvarsområden är det ofta svårt att säkert säga på vilken nivä 
i stapelstadssystemet som de olika företeelserna hör hemma. Den uppläggning 
som jag har valt är el/ sätt att angripa ämnet.

Bonden och fiskaren
Som framgick av avsnittet Städernas försörjning hade de vasatida städerna fler 

försörjningskällor än handelsutbytet med den omgivande landsbygdens pro
ducenter. I de städer där jordbruk, boskapsskötsel eller fiske var huvudnäring
ar fanns inga behov av något utvecklat handelsutbyte med bönder och fiskare. 
Men sädana städer blev aldrig några större metropoler. De städer som hade 
nägra ambitioner att leva upp till kronans målsättning att fungera som köpstä
der var beroende av handel med den jordbrukande eller fiskande allmogen, 
antingen att utbytet skedde i den egna staden eller pä lovliga eller olovliga 
marknadsplatser. Ingen stad i riket blev någonsin under den undersökta perio
den en så stor handelsstad att den hade råd att vända ryggen åt den bonde- 
burna småskaliga handeln till förmän för den mer statustyngda utrikeshandeln.

Det har tidigare påpekats att man frän tiden omkring 1600-talets andra de
cennium kan spåra en mer pragmatisk inställning då det gällde att reglera de 
ekonomiska relationerna mellan städer och landsbygd pä ett sådant sätt att 
kronan hade bättre utbyte av det. Denna pragmatism innebar att man tog be
slut under mindre påverkan av sedvanor och gamla lagar. Men då kronan där
emot ansåg sig ha hittat rätt formel för hur handeln eller försörjningen för nå
gon stad eller landsända skulle ordnas, då var man — till skillnad mot tidigare — 
outtröttlig att hålla fast vid de uppsatta målen. Några exempel för att illustrera 
denna nya anda under 1600-talets första hälft ska i det följande ställas mot de



tidigare presenterade storslagna men snabbt avsigkomna projekten under 
1500-talet.

Stockholm, som under både 1500-talet och 1600-talet var nkets i särklass 
mest betydelsefulla handelsstad, både vad gällde utrikes- och mnkeshandel, 
försörjdes till stor del av livsmedel i form av fisk frän skärgårdsbefolkningen 
öster om staden och med spannmål frän slätterna nordväst om staden. Mänga 
av de båtlaster som fördes mot Mälarmynningen fran öster och väster passe
rade emellertid huvudstaden för att ankra upp i någon Mälarvik eller i lä av 
någon ö i Stockholms eller Åbolands skärgård, långt frän varje stadsbrygga.1 
Stockholm var i många fall den mest förmånliga platsen att besöka för att be
driva handel, men inte om det istället var möjligt att slippa såväl tullknektar 
som mellanhänder. 1 leckscher antar att bönder och fiskare hellre valde Stock
holm än de mindre städerna därför att risken för ”uppskörtning” i huvudsta
den var mindre pä grund av konkurrensen.1 2 Många gånger var dock risken för 
uppskörtning större i huvudstaden pga avsaknaden av konkurrens — inte mel
lan Stockholmsborgare, men väl med andra städers köpmän. Stockholmsbor- 
garna var inte sena att utnyttja det faktum att många inte hade något annat val 
än att fara till Stockholm med sina varor. När det på 1640-talet bestämdes att 
skärgärdsbönderna inte längre skulle få segla upp i Mälaren med sm fisk, utan 
stanna i Stockholm för att där byta till sig spannmål, blev resultatet att Stock- 
holmsborgarna gick in som mellanhänder mellan de spannmålsproducerande 
bönderna i Mälardalen och fiskarna öster om staden. Stockholmarna köpte 
upp spannmål pä rot i Uppland vilket gjorde att endast små mängder hittade 
ut på marknaden, förbi Stockholms köpmän. Därför kunde också stockhol
marna sätta högt pris pä den spannmål man kontrollerade men lågt pris på 
den fisk som kom till staden för att bytas mot spannmål.3 4 Detta var ett allvar
ligt ingrepp i ett gammalt och etablerat handelsutbyte mellan fiskebönder - 
eller skärkarlar — och spannmålsbönder. Efterlevnaden var i detta fall lättare 
att kontrollera än många andra företeelser mom handelsområdet eftersom in
loppet till Mälaren gick genom Söderström, som dessutom utrustades med 
sluss pä 1640-talet. Förbudet var inte heller någon dagslända av 1500-talssnitt: 
trots klagomål på ordningen som Nils Erik Villstrand karaktäriserar som an
märkningsvärt framhärdande, ändras ingenting. 1696 upprepas istället den 
fastslagna ordningen i ett nytt plakatd

Striden mellan Öland och Kalmar
Ölännmgarna hade också bondeseglation som en av sina specialiteter. Trots 

att Ölandsbönderna bara hade en kort roddtur över till den gamla handelssta
den Kalmar förefaller det som om de föredrog snart sagt vilken annan plats pä 
jorden som helst för sm handel. Kalmarborgarnas och de driftiga Ölandsbön-

1 Friberg 1969; Sandström 1990, kapitlet ”Skärkarlarnas mälarhandel”.
2 Heckscher 1935, s. 181.

3 Ramsdahl 1988, s. 185; Sandström 1990, s. 184.

4 Villstrand 1993, s. 34.



demas dragkamp om handelsrättigheterna till dns produkter löper som en 
följetång genom källmaterialet fran 1520-talet till 1600-talets mitt.

Ölänmngarna kunde och ville handla direkt med dc tyska hamnarna. Dessa 
öbor hade vid den nya tidens ingäng en rik handelstradition att se tillbaka pä. 1 
en av Lübecks äldsta tulltaxor frän 1220-talet uppges ölänmngarna vara befri
ade från tull.1 Det var främst specialiteten ”Ölandssten” som under 1500- och 
1600-talen exporterades, en beteckning som gällde trappstenar, gravvårdar, 
golvsten m m. För stapelstaden Kalmar var det naturligtvis outhärdligt att så 
nära inpa stadsmurarna ha bönder som bedrev den handel som rätteligen bor
de tillhöra den egna stadens borgare. Gustav Vasa var såtillvida redo att möta 
Kalmarborgarnas besvär att han 1527 förbjöd ön att ta emot utländska han
delsfartyg. Vidare begränsades antalet öländska handelsskepp med rätt att be
driva utrikeshandel till åtta.1 2 Kronans syn pa Öland som nagon slags hybrid 
mellan stad och land i handelsrättsligt hänseende, framgår av ett brev till 
Skännmge tvä ar senare. I detta ges Skännmgeborgarna rätten att fara med sitt 
uppköpta järn och stål till Kalmar — och Öland.3 * De redan uppretade Kalmar- 
borgarna fick inte bara se hur de utsattes för i grunden olaglig konkurrens pä 
utrikeshandelns område, utan också då det gällde att ta emot besök från andra 
mrikes orter fanns Öland där som ett irritationsmoment och en konkurrent. 
Klagomålen mot de driftiga ölänningarna fortsätter att strömma in till rege
ringen under det följande seklet, och många bestämmelser ändras: ölänningar
na får bara ha sex skepp för utrikeshandel, de får bara segla med vissa varor, 
det är bara vissa socknar som får bedriva utrikeshandel, men hela tiden är ak
tiv utrikeshandel i någon form i praktiken tillåten: Ända till 1636, då Ölands- 
bornas scglation regleras genom ett patent. Nu skulle det bli slut med den 
olovliga utrikesseglationen som var Kalmar till sådan skada. Vid tiden för 
denna förmyndarregeringens skrivelse var det några socknar på norra Öland 
som hade tillstånd att med sten och trälast segla utrikes, och de ska få fortsätta 
med detta, heter det, men först sedan de med sina skepp ankrat på redden 
utanför Kalmar och erbjudit Kalmarborgarna lasten för skäligt pris. Kommer 
man mte överens får man erlägga tull och därefter segla utrikes. För säkerhets 
skull förbjuds än en gang alla utländska fartyg att anlöpa hamnar utanför 
Kalmar. Brevet upprepas sedan den 13/4 1637.4 Patentet kan liknas vid den

1 Scluick 1926, s. 47.

2 PRKSS 2:38, 2l)/6 1527, Gustav Vasa till Ivalmar. Att rätten gällde utrikcsseglation framgår av 
senare brev.
‘ i1 RIAS 2:65, 5/') 1529, Gustav Vasa till Skännmge.

LSticrnman, Commerce Π, 10/12 1636, patent om Ölandsbornas scglation. Inskränkningen i ölän- 
nmgarnas scglation efter detta recept hade redan skett i 1616 ars privilegtebrev för Kalmar {Jansson 
1982, uppsatsen ”Kalmar och omlandet under 1600-talet”, s. 17). Av den fortsatta utvecklingen att 
döma verkar dock detta pnvilegiebrev ha varit verkningslöst pä ölänningarnas handel. 1616 års pri
vilegier har interimkaraktär; i brevets ingress anges att man inre haft tid att ga igenom privilegiefrä- 
gan sa grundligt som man önskar, men att man ända tills vidare lät staden få de efterföljande privi
legierna. I de mer detaljerade 1620 ars privilegier, som följde den mall som stakats ut i den aldrig 
utfärdade allmänna ordningen för rikets städer av 1619, återfinns inre tvånget för Ölandsbönderna. 
De häda privilegiebreven i PR.FSS 5:111, p. 6 och PRFSS 5:188.



första raka spiken i den öländska utrikeshandelns kista. Öland skulle tvingas in 
i det stapclstadssystem som man med en sä märklig framgång lyckats hålla sig 
borta från. Att patentets föreskrifter var orimliga borde regeringen kunnat för
sta utan allt för stor ansträngning: hade ölänmngarna kunnat sälja lasten till 
Kalmar för ett skäligt pris, hade de heller inte behövt göra sig besväret med en 
kostsam och riskabel utnkesseglats.

I ett brev till landshövdingen Conrad Falkenberg 1640 kan man mellan ra
derna läsa hur den nya ordningen fungerat. Ölänningarnas u trike s segl ation 
skulle avlysas under hösten och varorna skulle bjudas ut i Kalmar. Kalmarbor- 
na skulle dock se till att de klarade av att lösa varorna frän ölänningarna, och 
att dessa inte skulle ges anledning att klaga över ”ond och långsam betalning”. 
Samma dag gick ett brev ut till Öland om förbudet. De tilläts bara att till hös
ten bedriva sin seglation, men inte ens då utrikes utan till andra svenska stapel
städer, därefter endast till Kalmar.1 Samma höst får vi reda pä hur säsongen 
förlöpt med ölänningarnas nya handel. Förmyndarregeringen tar ölänningarna 
i upptuktelse för att de har missbrukat den frist de fått för att segla på andra 
svenska städer än Kalmar, till att i stället segla på utlandet. Samtidigt trängs 
Ölandsborna in ännu ett steg in i den härt reglerade ekonomin: de ölännmgar 
som har stenhuggerier ska flytta med dessa till Kalmar och ska där omfattas av 
”laga ordning och skrå”.1 2 Nu stannade det inte längre vid att den handel som 
egentligen borde höra en stad till skulle flyttas till Kalmar, nu skulle också 
produktionen av de varor som man handlade med flyttas dit. Flandeln skulle 
in i stapelstadssystemet och stenhuggeriet i skråväsendet. Det skulle bli ord- 
ning.

Resultatet av denna politik blev inte framgångsrik: Enligt ett besvär från 
Högby och Böda socknar sjönk försäljningen av sten och stenhuggarna hade 
problem med att kräva in betalning av kalmarborgarna. Därför gick regeringen 
med på deras begäran att återigen slippa Kalmar. De fick visserligen inte själva 
skicka stenen utrikes, men de båda socknarna tilläts segla till andra stapelstäder 
i riket med stenprodukter.3 1652 utvidgades rätten — med vissa reservationer — 
att besöka andra stapelstäder än Kalmar till att gälla hela ön. Denna ordning 
kom att gälla in pä 1700-talet.4

Ölands inordnande i stapelstadssystemet fullbordades efter en mer än sekel
lång kamp. När Kalmar inte var stad nog att ta hand om ölänningarnas pro
dukter kallades andra stapelstäder in till hjälp. Någon öländsk utrikeshandel 
fanns det inte utrymme för i 1600-talets handelspolitik. Helmfrid konstaterar

1 Stiemman Commerce II, 12/3 1640, till landshövding Conrad Falkenberg orn den öländska seg- 
lationen.
2Stiemman Commerce II, 14/9 1640, brev till Ölandsborna om deras seglats pä Kalmar.

3 Stiemman Commerce 11, 21/11 1649, öppet brev för två socknar att föra sten till alla sjöstäder i 
Sverige.
4 Jansson 1982, uppsatsen ”Kalmar och omlandet under 1600-talet”, s. 17-18.



t ex för Norrköping att staden från åtminstone slutet av 1630-talet handlade 
med Ölandssten, som skeppades till i första hand Holland.1

Ölännmgarnas självsvåldiga förbigående av inte en, utan två nivåer i den hie
rarki som stapelstadssystemet utgjorde verkar till slut ha ståckts av kronan. 
När inte de principiellt renläriga men i praktiken orealistiska åtgärderna med 
totalförbud och flyttning av hela näringar hjälpte, stannade man för en kom
promiss. Det viktiga verkar ha varit att Ölands verksamhet blev beskattnings
bar. Av den anledningen fick den nya ordningen en sädan utformning att det 
öländska näringslivet som hade förmatt att omhänderta produktion av efter
frågade varor och distribution av dessa till utlandet inte slogs sönder.

Grundandet av Umeå
Umeå grundades egentligen tva gånger: 1588 och 1622. Men efter första 

grundnmgen tynade staden sakta bort. Redan är 1600 uttalade sig hertig Karl 
pä ett sätt sotn visar att han ansåg att det inte fanns något som kunde betrak
tas som stad i L'mea socken.- 1622 t ar det så dags för andra gången för Umeå 
socken att fä en stad pa sitt område, och den här gången var kronan mer tål
modig och uthållig.

Problemen för den nya staden var dock stora. Den skulle omhänderta den 
handel som västerbottnmgarna själva, liksom ölänningarna, tidigare ombesörjt 
utan inblandning. Till skillnad frän det redan befintliga Kalmar skulle Umeå 
formeras av de landsköpmän och hantverkare som fanns i området. Dessa 
skulle helt plötsligt iklädas rollen av mellanhänder till sina tidigare kollegor. Att 
det var öppet för konflikter behöver väl inte tilläggas, 'fill en början struntade 
bönderna i området att föra sina varor till staden. De fortsatte att sälja till 
landsköpmännen eller förde själva varorna till Stockholm. ”Handeln gick i stor 
utsträckning staden förbi, friskt pulserande utanför de merkantilistiska dog
mernas råmärken”, som stadens historieskrivare Stcckzén så träffande uttryck
er det.1 2 3 Västerbottningamas mottagande av staden pä 1620-talet skilde sig an
tagligen obetydligt frän det som varit mot slutet av 1580-talet. Man tog gärna 
emot några frihetsår; men bedriva handel, det ville man göra som man alltid 
hade gjort utan att någon lade sig i. En viktig skillnad vid den senare stads- 
grundningcn mot den tidigare var att kronan nu framhärdade i sm vilja att en 
stad skulle ligga i Umeå socken och att den inte skulle nonchaleras. 1639 kla
gade allmogen i området på staden, som man menade inte förmådde försörja 
dem med vare sig varor eller pengar. De ville att staden skulle avskaffas och 
lovade att betala lika mycket skatt som staden utgjort sä att mte kronan skulle 
förlora på det hela.4 Att ”avskaffa” staden hade 1639 inte behövt betyda några

1 Helmfrid 1963, s. 469-471.
2 PRINS 4:127, 11/4 1600. Minnessedel for mäster Dirich nin vad han i Västerbotten beställa skall.

3 Stcckzén 1981, s. 55.

4 Stcckzén 1981, s. 60.



våldsammare åtgärder mot en stad som tvä år senare hade vuxit till 45 hushåll, 
det hade räckt med ett pennstrcck över privilegiebrevet.1

Staden var liten och hade problem, allmogen i närområdet ville bli av med 
den, staden fick halta sig fram, men överleva skulle den. Tittar man pä 
tullängdemas uppgifter verkar det t o m som om den klarade sig förvånansvärt 
bra. Umeå och de andra västerbottniska städerna verkar ha ersatt den för 
landskapet sä viktiga Stockholmshandeln som allmogen svarat för under sa 
lång tid, och det med frakter på allt tyngre tonnage under det halvsekel som 
följde efter stadsgrundningarna.1 2 Också vad gäller befolkningsutvecklingen vi
sar siffrorna att den inte var på väg att tyna bort som efter första grundmngen: 
drygt 120 hushåll pä 1690-talet räckte mte till för att den skulle räknas till de 
större städernas skara ens i Sverige, men det var i alla fall fler hushåll än de 
dryga 70 som bebodde staden på 1650-talet.3 Steckzén bjuder på en träffande 
skildring av hur de tidiga Umeåborgarna till en början satt garderade med ena 
foten pä hemmanet ute på landsbygden och med den andra i den lilla staden, 
men hur utvecklingen under de följande årtiondena stadigt gick mot att ban
den med landsbygden blev lösare.4 Lika tyst och stilla som 1588 ars stad tyna
de bort, lika obemärkt minskade det agrara inslaget i 1622 års stad. Minskade är 
riktigare än ßrsvann\ det var knappast nagon metropol som växte fram. Men 
även om Umeå pä 1670-talet säkert pä mänga sätt säg ut som en stor bondby, 
så hade dess befolkning mer och mer övertagit de funktioner som förväntades 
av stadsborgare.

Handelsregleringar och stadsgrundnmgar innebar stora ingrepp i det nä
ringsliv som den jordbrukande och fiskande allmogen i Sverige under läng tid 
byggt upp. Efter 1610-talets stadgelagstiftmng pä området hårdnade visserli
gen villkoren för allmogen genom att färre andningshål utanför den beskatt
ningsbara sfären av ekonomin tilläts. Men samtidigt var man mån om att gå 
bonden till mötes så långt som behövdes för att denne inte skulle slås ut från 
marknaden. Även om villkoren försämrades sä öppnades nya vägar till att kö
pa salt, fisk och spannmål — och till att dra m pengar till skatterna. Detta till
mötesgående skedde på ett sätt som visar att det inte i första hand var den hie
rarkiska strukturen pä marknaden som var det primära, utan kontrollerbarhe
ten och den medföljande beskattnmgsmöjligheten. Utvecklingen gick mot att 
tillåta allt fler kontakter förbi den kategori i handelssystemet som skulle vara 
bondens egentliga handelspartner, uppstadsborgaren. I det handelssystem som 
under perioden växte fram anpassade sig efterhand bonden och kronan till

1 Att antalet hushåll enligt mantalsiängden var 45 betyder inte att alla dessa var permanent bofasta i 
staden. 17 hade fortfarande hemman pa landet. Denna grupp blev dock allt mindre. Steckzén 10X1, 
s. 67.
2 Sandström 1990, s. 237-240. bor den medeltida handeln, se Friberg 198.7, vars metoder att dra 
slutsatser pa grundval av tänkeboksnotiser visserligen inte är problemfria, men som att döma av 
den grova överensstämmelsen med senare tiders tullängder kanske ändå ger en uppfattning om den 
medeltida handeln mellan Stockholm och det fmskbottniska området.
3 Lilja 1994, grundtabeller.
4 Steckzén 1981, s. 67 och 487—489.



varandras krav, men de gjorde det pä ett sätt som gick ut över nästa nivå i hie
rarkin, den som inrymde stapelstadssystemets verkliga strykbarn, uppstadsbor- 
garen.

Uppstadsborgaren
Den uppgift som kronan tilldelade uppstadsborgaren var att uppåt och nedåt 

i den hierarki som stapelstadssystemet utgjorde leverera och ta emot varor. 
I lan skulle vara mellanhanden mellan stapelstaden och landsbygden. Denna 
position förutsatte tillgäng till kapital och/eller kreditvärdighet. För att över
huvudtaget bli delaktig i handelsverksamhet krävdes att han förmådde göra sm 
affärsverksamhet sä attraktiv att bonden besökte honom i staden med sina va
ror eller att bonden vid de olika marknaderna valde att göra sina affärer med 
honom. Att detta ofta inte lyckades har vi redan sett (avsnittet Landsbygdens för
säljning, bonden skydde uppstaden och dess köpmän därför att intressanta 
priser eller varor mänga gånger inte kunde erbjudas, och samma sak gällde 
också somliga stapelstäder, som visades i avsnittet om förhållandet mellan 
Öland och Kalmar. Men den hindrande fattigdomen var inte det enda pro
blemet. Kronans politik gentemot uppstäderna utgjorde också en faktor som i 
praktiken hindrade uppstadsborgaren att utveckla sm handelsverksamhet.

Stapelstadssystemets förlorare
I 1614 års handelsordmantia föreskrevs en stram uppdelning av städernas 

ekonomiska ansvarsområden. Uppstäderna hade här en viktig roll reserverad 
för sig. Stapelstäderna förbjöds att handla i Bergslagen; den rättigheten skulle 
endast tillkomma borgarna frän regionens uppstäder. Stapelstadsborgarna 
skulle inte heller äga rätten att handla med allmogen pä uppstädernas frimark
nader. 1 Protesterna lät mte vänta pä sig: Stockholms tänkcböcker vittnar om 
den motvilja som Stockholmsborgarna kände inför restnktionema, en motvilja 
som bland annat tog sig uttryck i innehållna och försenade utbetalningar av 
skatter och bevillningar till kronan som ett sätt att visa vilken fattigdom som 
bredde ut sig over köpstadens borgerskap.- 

Kronan var i denna fråga klämd frän två håll: frän allmogen som mte var 
nöjd med handeln med uppstäderna och från stapelstadsborgarna vars handel 
inte var av den omfattningen att man hade råd att avvara handeln med bönder 
och bergsmän. Kronan försökte förklara den besvärliga situationen efter en 
påstötning frän Stockholmsborgarna om att släppa den gamla handeln i om
landet fri. Om detta skedde

”... dä måste hela ordinan tian 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 emellan (blir) sam- 1

1 PRKSS 5:44, p. 8-9.
- Sandström 1990, s. 47.
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manblandade, och den ene hindrar den andre i sm näring, som här till skett 
är”. 1

Dessutom erinrar man om att en sädan frigivning skulle tillåta andra stapel
städer än Stockholm att handla med allmogen. Den sammanblandning av stä
dernas handel som det varnas för i brevet var den som handelsordningen ju 
syftade till att reda upp och vinna kontroll över.

Pressen på kronan blev dock för stark och de höga ambitionerna måste ges 
upp, men man var därför inte villig att låta handelsordningen ”falla”: målet 
stod fast men medlen för att nä detta var föremål för pragmatiska bedöm
ningar. Den metod som valdes var att frige uppstädernas frimarknader för 
stapelstäderna, men utan att släppa till uppstädernas utnkesseglation som man 
hade varnat för skulle bli nödvändigt. Kapital från stapelstäderna var det 
smörjmedel som användes till att olja det gnisslande handelssystem som var sä 
svårt att fa att fungera efter planerna. Detta skedde i 1617 års handelsordinan- 
tia. En liten instucken mening förändrade i ett slag situationen. Det heter där 
att uppstädernas frimarknader som brukas av sjöstädernas borgare ”må bliva 
vid makt”, d v s att sjöstädernas borgare ska få fortsätta att bruka dessa.1 2

Förordningar och stadgar frän det kungliga kansliet av det här slaget var ing
en nyhet för dem som bedrev handel. De tidigare regenterna var, som vi redan 
sett exempel pä, ocksä de flitiga då det gällde att reglera handeln. Den stora 
skillnaden mot tidigare var att man mte tillät att 1610-talets lagstiftning non
chalerades. Vad vi ser här kan betraktas som en manifestation av maktstatens 
framväxt. Vittnesmål om att lagstiftningen nu togs på allvar saknas mte; åtskil
liga besvär strömmar in till kronan under de följande årtiondena. Det är nu 
uppstadsborgarna som ger uttryck för sitt missnöje: pä frimarknaderna får 
man stå och se på hur stapelstadsborgarna gör upp med allmogen framför nä
san pä dem. Uppstadsborgarna kan ju knappast erbjuda bättre villkor än sta
pelstadsborgarna när man som enda möjlighet hade att sälja varorna vidare till 
de stapelstadsborgare som redan finns på marknaden. Stockholmarna gavs 
tillgäng till marknaderna i Bergslagen och det finskbottniska området.3 För det 
nygrundade Göteborg gavs rättigheterna att handla pä frimarknaderna i Brätte, 
Åmål, Karlstad och Ullasjö, och Axel Oxenstierna ville att de skulle få rätten 
till alla platser pä Dal som de pekade på, vilket de dock mte fick. Liksom fallet 
var med stockholmarna skaffade sig göteborgarna fiender överallt och blev illa 
sedda av uppstadsborgarna.4

Likheterna mellan Göteborg och Stockholm är i detta avseende slående. Det 
var inte bara pä frimarknaderna som de båda stapelstädernas inflytande stärk
tes; liksom Stockholmsborgarna tog ett fast grepp om Bergslagen i Uppland 
och Västmanland, gjorde deras kollegor i Göteborg detsamma i Värmlands

1 PR.FSS 5:67 p. 2, 22/12 1614. Svar pä Stockholms besvär.

2 PRFSS 5:128 p. 11.
3 Sandström 1990, s. 49-50 och 55-57.

4 Almquist 1929, s. 258.



bergslag.1 Pä samma sätt som uppstäderna i Stockholms närhet krävde att fä 
rätt till utrikesscglation för att slippa vara utelämnade ät stockholmarnas god
tycke, krävde också uppstäderna under Göteborg detsamma.1 2 3

Man bör heller inte glömma bort att det vid sidan av de av kronan tillåtna 
aktiviteterna pa de marknader som uppstäderna ansäg vara sina egna, ocksä 
förekom landsköp bedrivna av stapelstädernas borgare. Inte heller Stockholms 
handlande borgerskap ansag sig för fina för denna verksamhet. I ett svar på 
Stockholms besvär 1573 gär |ohan 111 till motoffensiv med egna klagomål och 
menar att det landsköp som Stockholmsköpmännen ”är beryktade för”, och 
som de bedriver genom sina drängar, ska upphöra.1 Stockholmare och andra 
stapelstadsborgare hade dock andra och lagliga metoder att bedriva landsköp. 
De många förbuden mot bulvanhandel gällde mtc inhemska köpmän och ville 
man inte utsätta sig för den minimala risken att ertappas med landsköp kunde 
man sända uppstadsborgare ut i bygderna för att bedriva handel. Så hade en
ligt en notis i Stockholms tänkeböcker 1619 nägra borgare i staden gjort men 
sedan ångrat sig eftersom de ståndsbröder i Uleäborg som hade tagit emot 
penningar av dem inte hört av sig vare sig med mynt eller varor.4 Det kan 
tyckas att denna metod var ett sätt att kringgå handelsordningarnas andeme
ning om landsköp, men dä glömmer man bort att såväl andemening som bok- 
stavsmening 1619 hade förskjutits mot ett kraftigt gynnande av stapelstäderna 
för att den beskattningsbara marknaden inte skulle falla samman.

1642 års riksdag var bara ett av de otaliga tillfällen dä uppstäderna besvärade 
sig över sina trängda positioner. Nu hade handelsordningarna hunnit sätta sig 
och uppstädernas borgare försökte anpassa sig så gott som möjligt, men de 
undlät inte att peka ut orättvisorna och inkonsekvenserna i handelslagstift
ningen. Vid denna riksdag begärde uppstäderna bl a att ingen sjöstadsbo skulle 
tillåtas att driva handel, hamrar eller bruk ”ovan uppstäderna i Bergslagen eller 
ä landet” med mindre än att de sökte burskap i nägon uppstad. Förmyndarre
geringen menade som svar pä denna begäran att dessa bruk och hamrar hade 
tagits upp med sä stora omkostnader av utlänningar och sjöstadsborgare att 
dessa knappast kan köras bort frän dem. Istället uppmanas uppstadsborgarna 
att själva investera i hamrar och bruk.5 Det senare bör ha mottagits med bit
terhet av åtskilliga uppstadsborgare; vilken laglig verksamhet skulle generera 
det kapital som investeringar i hamrar och bruk krävde?6 Vidare begärde upp
städernas sändebud att eftersom utrikesseglationen hade tagits ifrån dem, bor-

1 Almquist 1929, s. 606-607.
2 Almquist 1929, s. 603.

3 PRFSS 3:137 p. 1, 24/2 1573.
4 Stb 11, 1619, 1/9 1619, s. 115, p. 6

5 Stiernman, Riksdagsbeslut II, 25/2 1642. resolution pä städernas besvär, p. 7.

6 Riksrådet ocb bergskollegiets president Erik Fleming intog 1660 en rakare attityd gentemot Väs- 
teras, Arbogas och Köpings utsända då dessa besvärade sig över att bruken hade kommit i främ
mande händer. Fleming undrade retoriskt om det fanns någon i uppstäderna som hade förstånd att 
driva sådana verk. Conn 1978, s. 357.



dc dc ha ensamrätten till uppköpen av bergs- och lantmannavaror pä sina fri
marknader, alternativt fä ”fritt och öppet” handla med de främmande pä sta
pelstädernas frimarknader. Inte ens om det frän uppstädernas sida självklara 
yrkandet att skärgårdsbefolkningen, ”skärkarlarna”, skulle begränsa sig till 
handel med borgerskapet när de seglade m i Mälaren med sin fisk för att byta 
den mot spannmål mottogs med någon större förståelse. Svaret blir att han
deln tills vidare ska bedrivas som den alltid har gjort, men att handelsordinan- 
tian snart ska överses. Svaret är märkligt på så sätt att man faktiskt sanktione
rar landsköp, om än tillfälligt. Man bemödar sig inte ens att dra den vanliga 
ramsan mot landsköp, som ju inte hade kostat något.1 Översynen av han- 
delsordmantian vad gällde skärkarlarnas handel kom verkligen till stånd sam
ma är. För uppstädernas borgare innebar revisionen att skärkarlarnas fisklaster 
hejdades framför den nybyggda slussen i Stockholm. Man behövde inte längre 
bekymra sig om att allmogen i Mälarområdet lade beslag på skärgårdsbönder- 
nas fisklaster; det gjorde nu istället Stockholmsborgarna.1 2 3

De under 1600-talet allt fler bruken och manufakturerna med sina varubodar 
blev också de i mänga fall svåra konkurrenter till uppstäderna. Borgmästaren i 
Västerås beklagade sig 1660 inför bergskollegiet och hävdade att befolkningen 
i socknar som låg granne med något bmk aldrig köpte en tunna salt från sta
den.’ Nu spetsade väl Västeråsborgmästaren till sitt klagomål en del för att öka 
dess effekt, men det innehöll utan tvivel en hel del substans. Bruksmagasmen 
drog allmogen till sig och bakom bruken fanns stapclstadskapital, ofta från 
Stockholm, Göteborg eller Norrköping. I bergslagen runt Norrköping kon
trollerades omkring 1600-talets mitt 13 bmk frän stapelstaden, några enstaka 
bruk hade adliga ägare och en sju—åtta småhamrar ägdes av bergsmän. Holm
frid antar också att det för de bmk som mte hade borgerliga ägare ändå existe
rade beroendeband till Norrköpings köpmän.4

Politiken mot Mälarstäderna var till sitt resultat ogynnsamt för de berörda 
städerna, men det var ingalunda kronans avsikt att ta ifrån dem också upp- 
stadsfunktionen. Det ofördelaktiga för Mälarstäderna var att kronan mte upp
rätthöll uppstädernas monopol på det sätt som stapelstadssystemet egentligen 
fömtsatte. Man bjöd både uppåt och nedåt av den handel som borde ha varit 
förbehållen uppstadsborgarna. Men fortfarande var uppstäderna uppstäder. 
De degraderades inte till köpingar, marknadsplatser eller blev av med sina pri
vilegier.

I gränslandet mellan stapelstad och uppstad
Flera städer i riket under 1500-talet bedrev sådana ekonomiska verksamheter 

att det är svårt att karaktärisera dem som uppstäder eller stapelstäder. För des

1 Stiemman, Riksdagsbeslut II, 25/2 1642, resolution på städernas besvär: p. 8 om fnmarknaderna, 
p. 9 om skärkarlarnas handel.
2 Ramsdahl 1988, s. 185; Sandström 1990, s. 183-185.

3 Corin 1978, s. 357.

4 Helmfrid 1963, s. 335.



sa spelade utrikeshandeln, sa länge de ägde rätt till denna, ingen framskjuten 
roll; verkligt betydelsefull blev den i samma ögonblick som den förlorades. 
När detta inträffade hamnade en stor del av ekonomin i händerna pä stapel
städernas borgare, som kunde anpassa villkoren i handeln efter uppstädernas 
begränsade handlingsutrymme.

Linköping hade sedan medeltiden ägt rättigheter till utrikeshandel och fram 
till 1618 kan stadens smäskaliga utrikeshandel avläsas ur tullmaterialet frän Sö
derköping och Norrköping. Linköping hade bäde aktiv och passiv seglations- 
rätt i de östgötska sjöstäderna fram till 1609, en rätt som staden också utnytt
jade.1 I hertig Johans Östergötland föregreps nämligen utvecklingen pä riks
planet genom att handeln 1609 reglerades pä ett sätt som liknade 1617 års för 
hela riket gällande handelsordning (som alltså även kom att gälla för hertig- 
dömena). 1 lertigdömct Östergötlands inlandsstädcr berövades då rätten till 
passiv utrikeshandel via sjöstäderna och sjöstädernas verksamheter pä uppstä
dernas marknader inskränktes.1 2 3

Samma rättigheter som Linköping ägde också Vadstena och Skännmge. 
Vadstena gavs 1572 t o m rätten - eller fick denna bekräftad — att handla som 
gäst med gäst i sjöstäderna i Östergötland, Västergötland och Småland med 
motiveringen att detta var dem tillåtet under Gustav Vasas regering.2 Att gäst 
handlade med gäst tillhörde annars de mer tabubelagda handelsverksamheter- 
na under medeltid och vasatid.

1580 reglerades rätten till handel med de utländska köpmännen till att gälla 
först fjorton dagar efter det att de utländska skeppen angjort Norrköping eller 
Söderköping. Ett sådant förbud kan sägas ha vant av det verkningslösa slaget 
eftersom det var svårt att kontrollera efterlevandet av det. Folke Lindberg me
nar att det var först efter 1621 som Linköpings utrikeshandel helt förbjöds 
och han antar att utrikeshandeln efter detta är också i stort upphörde.4 Det 
brev som 1621 reglerade denna handel omfattade också Skännmge och Vad
stena. Förbudet bör ses som en efterdyning till och inskärpnmg av bestämmel
serna i 1614 och 1617 års handelsordinantier. Liksom i dessa reglerades inte 
bara uppstädernas utrikeshandel i stapelstäderna, utan även stapelstädernas 
omfattande handel med allmogen pä landsstädernas frimarknader och torgda
gar. Det är i vanlig ordning landsstädernas borgare som besvärat sig över fö
reteelsen, vilken kronan med detta brev förbjuder.5

Den brevväxling som förekom mellan de östgötska sjöstädernas och lands
städernas magistrater ger en inblick i hur infekterad stämningen mellan dessa 
städer var. Man påtalar med tidens sirliga formspråk vilka förbud som gäller i

1 Lindberg 1975, s. 51-52.
2 Lindberg 1975, s. 60-66.
3 PRLSS 3:120, 1/12 1572, Johan III till Vadstena.

4 Lindberg 1975, s. 68.

5 PRLSS 6:8, 28/4 1621.



den egna staden, förbud som man sina ”goda vänner vänligen icke förtiga 
vill”.1

Man kan förv änta sig att konflikter särskilt lätt bör ha uppstått mellan städer 
som låg varandra funktionsmässigt nära i stapelstadssystcmct. Så var också 
fallet med städerna i Östergötland. I anslutning till Östersjön låg stapelstäder
na Norrköping och Söderköping, och inne i landet Linköping, Vadstena och 
Skänninge. Norrköping gick under perioden starkt framåt, inte minst genom 
De Geerverkens kraftutveckling under 1620-, 30- och 40-talen, medan Söder
köping under 1600-talet däremot hade sin storhetstid bakom sig. Dessa båda 
stapelstäders inställning till kollegorna inne i landet är mte svär att ana; de 
borde vara uppstäder med leveransskyldighet till de egna, mer fullvärdiga sta
pelstäderna. Därmed inte sagt att man själv ville avstå frän den egna omfat
tande ekonomiska verksamheten i det som borde vara de föregivna uppstä
dernas handelsområden mnc i landet.

Av de östgötska landsstäderna var Linköping den mer betydelsefulla. Vad
stena hade genomlevt skiftande öden. År 1400 gav drottning Margareta staden 
köpstadsrättigheter,1 2 men genom reformationen och klostrets successiva de
gradering, fram till den slutliga upplösningen 1595, försvann också stadens 
viktigaste grund, och det verkar inte som om detta kompenserades av det sto
ra slottsbyggnadsprojekt som i forcerad takt påbörjades 1545.

Skänninge uppges i ett brev 1570 ha varit nedlagd, men johan uttryckte en 
optimism om att orten skulle återuppstå i köpstadsform och gav den därför 
generösa privilegier.3 Någon större uppryckning verkar dock inte ha skett.

Kring sekelskiftet 1600 ägde de tre landsstäderna fortfarande rätten att be
driva utrikeshandel i sjöstäderna. Folke Lindberg konstaterar för Linköpings 
del att det endast var ett tiotal personer från staden som var inblandade i den
na handel, att det rörde sig om små belopp samt att det mte gick att urskilja 
något stabilt mönster i handeln. Han antar ändå att denna handel ägde stor 
betydelse för Linköping, trots sm litenhet.4

Vad som sker under det halvsekel som följer är att de östgötska landsstäder
na, som i princip lika gärna hade kunnat befordrats uppåt i stapelstadssyste- 
met, till städer med rätt till utrikeshandel, istället degraderas till uppstäder. 
1609 var ett händelserikt år för de östgötska städerna. Hertig Johan av Öster
götland tog detta är tag i de inbördes handelsproblemen i hertigdömet. Linkö
ping förlorade den passiva seglationsrätten, men fick enligt Folke Lindberg

1 Brevväxlingen är tryckt till PRI 'SS 6:8, 28/4 1621. Citatet är trän Linköpings, Vadstenas och 
Skänninges långa och ampra brev till Söderköping. Brevet låter sig mycket kort refereras: Handla 
inte med migra andra än våra städers köpmän på den kommande Persmässomarknaden!
2 PRI'SS 1:63, 8/12 1400. Anledningen till att göra Vadstena till köpstad bör stå att finna i klostrets 
placering där. Man kan anta att köpstadsprivilegiet egentligen var en slags donation till klostret. I 
ett brev till klostret 1404 doneras nämligen alla kronans inkomster i staden till kyrkornas och klost
rets byggning och underhåll (”all then raet, som wi hafwa i Watzstenaby”), PRFSS 1:65, 12/11 
1404.
3 PRFSS 3:89, 5/4 1570. Johan III:s privilegier till Skänninge.
4 Lindberg 1975, s. 51-52.



behålla den aktiva.1 Men det var ändå en stympad handel som tilldelades sta
den, en som begränsades till vad man kunde föra ut pä egna eller i varje fall 
inhemska kölar. Men frän kommersiella kontakter med de främmande var 
man avskuren genom att man förlorade den viktiga rätten att handla gäst med 
gäst, utan inblandning från Norrköpings och Söderköpings köpmän. Vadstena 
meddelades ungefär samtidigt samma sak.1 2 Det är förmodligen ingen lucka i 
källmaterialet som ligger bakom tystnaden kring Skänninge i denna fråga; man 
hade sannolikt till sist insett att den tid var förbi då det fanns anledning att 
reglera någon utrikeshandel frän den staden. Samtidigt som landsstäderna, 
som successivt under 1600-talets första decennier börjar göra skäl för beteck
ningen uppstäder, avskars frän direkta kontakter med de utländska köpmän
nen i sjöstäderna, avskars sjöstäderna från den viktiga handeln med allmogen 
pä landsbygden och pä uppstädernas frimarknader.3 Samma förbud frän kro
nan utgick för rikets samtliga stapelstäder genom 1614 års handelsordmantia, 
även om denna bestämmelse till uppstädernas stora besvikelse upphävdes tre 
är senare i en ny ordinantia.

De lokala tullräkenskaperna ger oss vissa möjligheter att fä inblick i hur de 
östgötska landsstädernas utrikeshandel via staplarna vid kusten såg ut. Käll
materialet måste betraktas som svårbearbetat. Det är dock inte sä illa som 
Folke Lindberg påstår, nämligen att det importerade godset uteslutande skulle 
ha registrerats under de utländska köpmännens namn.4 Somliga volymer inne
håller utförliga längder över utlänningarnas införsel, och under dessas rubriker 
finns naturligtvis även varor registrerade som var avsedda för svenska borgare 
frän olika städer. Men vid sidan av dessa längder finns flera som också inne
håller svenska borgares import. Inte desto mindre visar sig tullängderna vid ett 
närmare betraktande vara förda efter växlande principer och med varierande 
ambitionsnivå. Många volymer anger t ex inte utnkeshandlarnas hemstäder, 
eller gör det inte konsekvent, vilket i detta sammanhang gör dem oanvändba
ra. Norrköpmgsmaterialet är bättre bevarat än det från Söderköping, men den 
sistnämnda staden har betydligt fler registrerade borgare från landsstäderna. 
Figur 8 visar ett försök att avlocka tullängderna en tendens vad gäller antal 
deltagare i utrikeshandeln frän andra städer via Söderköping samt denna kate
goris smörexport, da smör var en av de viktigare exportvarorna från landsstä
derna. Figur 9 visar andelen importörer och exportörer fördelat pä de olika 
städerna i denna handel 1554 och 1559, mätt i antal deltagare.

Diagrammen visar att Vadstena och Linköping är de städer som är mest ak
tiva i utrikeshandeln pa 1550-talet: Skänninge, som ofta uppträder i sällskap

1 Lindberg 1975, s. 60-62.

2 I Iertig Johan av Östergötland till Linköping: PRJFSS 4:271, 9/6 1609, Hertig Johan till Vadstena: 
PRFSS 4:270, 8/6 1609.
31 .indberg 1975, s. 66.
4 Lindberg 1975, s. 52.



med dessa bada städer i kungliga brev finns inte med alls.1 I Ijos närvaro visar 
med tydlighet att utrikeshandel under 1500-talet inte var någon exklusiv syssla 
för borgare frän stora s|östäder.

Tunnor smör 
r Antal importörer 
Antal exportörer

Figur 8\ Utrikeshandeln i Söderköping bedriven av andra städers borgare under jern år
1554-1615.

Källor. LTrSköp vol. 464AAI, 465:111, 471:1, 474:1 V, 475:1V.

Figur 0: Fördelningen av handeln i Söderköping räknat på antalet importörer och exportö
rer enligt Figur 8 under åren 1 554 och 1559. "Övriga städer” är Arboga, I Österås, lön- 
köping, Nyköping och Gävle.

Källor LTrSköp vol. 464:VJI, 465:111. 1

1 Skänninge saknas inre helr i materialer men förekommer sällan. 1 1575 ars införsellängd för Sö
derköping (LTr Sköp vol. 467:X, f. 29v) finner man r ex arr Joen Persson i Skänninge importerade 
10 tunnor öl med skeppare Jöns Mattsson.



Nedslagen är fä, men även om det inte är lätt att dra långa statistiksener ur 
det heterogent uppbyggda materialet sä ger en genomgång av såväl de redovi
sade som övriga volymer samma intryck: landsstädernas utrikeshandel i Söder
köping har minskat kraftigt kring sekelskiftet 1600. Tullängderna frän Norr
köping berättar att det inte är frågan om någon överflyttning av handeln till 
den staden. Under 1500-talet är de andra städernas aktivitet i Söderköping 
som redan nämnts större än i Norrköping, men även i den senare staden kan 
man följa hur denna verksamhet avklingar; 1615 finns mte någon annan stad 
registrerad för import medan Jönköping uppvisar tre exportörer tillsammans 
med några adliga eller pä annat sätt prominenta exportörer (Bl a Axel Oxen
stierna och Olaus Burcus, se s. 62). 1618 återfinns en enda främmande borgare 
i längderna, en importör frän Linköping.1 Lindbergs antagande att Linköpings 
utrikeshandel upphörde efter 1621 är fullt rimligt — om det nu var så mycket 
som återstod av den. Förbudet för landsstäderna att bedriva egen utrikeshan
del gick inte att negligera på liknande sätt som hade vant möjligt vad gäller 
andra bestämmelser under de tidigare vasaregenterna: dels hade myndigheter
nas attityd till efterlevnaden av handelsbestemmelser hårdnat, dels utgjorde det 
aktuella förbudet en solid bas för intressegemenskap för myndigheterna och 
de stapelstäder frän vars hamnar landsstädernas gods skulle ha förts ut.

Trots källmaterialets bräcklighet kan ett mönster utläsas ur tullängderna från 
Norrköping och Söderköping: landsstädernas utrikeshandel minskade, och 
den gjorde det redan före de stora regleringarna av handeln, som för dessa 
städer inföll några år tidigare än för övriga städer i riket. Förklaringen till detta 
kan för Skänninges del vara så enkel som att staden fortsatt den kräftgång 
som påbörjades redan under medeltiden. Vadstena hade hamnat i en liknande 
utveckling under 1500-talets andra hälft. Men även för dessa båda städer, och 
för Linköping, kan stapelstädernas agerande i de egna omlanden och den 
”egna” allmogens direkta kontakter med stapelstäderna, ha haft betydelse.

Tvisten mellan kuststäderna och landsstäderna gällde i lika hög grad de för
ras rätt att bedriva handel i landsstädernas omland som landsstädernas utri
keshandel. Norrköpingsborgarna verkar ha varit särdeles aktiva pä landsbyg
den inne i landet att döma av alla klagomål. Dessa borgare hade förmodligen 
en kapitalstyrka som landsstädernas borgare inte kunde mäta sig med, vilket 
bör ha bidragit till att ytterligare dra handeln från Vadstenas och Linköpings 
borgerskap. Annu en bidragande faktor kan ha utgjorts av ordningen att land
skapets bönder ofta hade att leverera sina skattepersedlar till Söderköping och 
Norrköping. Detta var särskilt vanlig under hertig Johans regeringstid. I en 
inlaga fran Vadstena 1609 klagas över att borgarna i sjöstäderna passade pä att 
bevilja de bonder som av denna anledning befann sig i städerna krediter för 
olika varor.1 2

Landsstäderna kan alltså mycket väl ha trängts undan pä många områden av 
borgerskapet i sjöstäderna redan före regleringarna. Detta förtog dock sanno

1 I .Tr Norrk vol. 463:1 (1615) och 463:541 (1618).

2 Lindberg 1975, s. 64.



likt inte effekterna av utestängningen från direkthandeln med de utländska 
köpmännen. Som det skulle visa sig för uppstäderna i Stockholms omland, var 
själva möjligheten att handla direkt med utlandet värdefull, även om den inte ut
nyttjades särskilt flitigt. När denna rättighet förlorades saknades alternativ till 
sjöstädernas borgerskap, som inte var omedvetet om detta och satte priserna 
därefter.1

Om det för 1500-talets del kunde vara svärt att klassificera städer som de 
östgötska landsstäderna efter deras handelsfunktion, sä blev det desto lättare 
mot 1600-talets mitt, dä handelsordningarna hade slagit igenom, Enligt en stä
dernas rangordning 1647 är samtliga rikets stapelstäder placerade pä platserna 
1 till och med 11, Stockholm var självskriven etta och sist pä stapelstädernas 
lista placerades det nytillkomna och pä fornstora dar vilande Visby. På tionde 
plats placerades en stapelstad som hade fallit långt ned i systemet; Gävle. I ef- 
tertexten till ranglistan bestäms att alla stapelstäder som eventuellt tillkommer 
ska placeras efter den viktiga gruvstaden Falun, som upptar tolfteplatsen. Ef
ter Falun följer så den uppstad som betraktades som viktigast, Västerås, där
efter Arboga, Örebro, Jönköping o s v, ned till Mariefred på allra sista och 
s)uttioandra plats. Skännmge och Vadstena återfinns på säkert avstånd från 
stapelstäderna, på plats 44 respektive 47, efter städer som Sigtuna och Asker- 
sund. Linköping hade dä klarat sig bättre pä sm tjugofjärdeplats.1 2

Sven Lilja har för Kalmar undersökt andra städers utrikeshandel över staden 
1578—1610. Han konstaterar att andra städers utrikeshandel över staden ut
gjorde en mycket liten del av den totala. Eksjö var den stad som hade en nå
gorlunda regelbunden utrikeshandel över Kalmar, men inte heller den var sär
skilt omfattande. Under de dryga tre decennierna finns 34 importfrakter och 
30 exportfrakter registrerade. Ändå gjorde Kalmarborgarna åtskilliga försök att 
strypa Eksjös handel över den egna staden. Lilja menar att ”det kan förefalla 
något svärt att begripa Kalmarborgarnas kraftiga motstånd mot en till synes så 
marginell företeelse som grannstadens utrikeshandel”. Han antar dock att man 
hade velat stämma i bäcken eftersom Eksjö hade förutsättningar att utvecklas 
till en besvärande konkurrent till Kalmar.3 I det perspektiv som har diskuterats 
här blir Kalmarborgarnas agerande inte alls svärt att förstå och behövde heller 
inte ha någonting att göra med att kväva en växande konkurrent i sin linda. 
Att hindra Eksjöborgarna från egen kommersiell kontakt, eller till och med 
bara möjligheten till egen kommersiell kontakt — med utlandet var att kraftigt 
förändra den inbördes balansen mellan de båda städernas borgerskap, från en 
forhandlingsposition där möjligheten att kringgå Kalmars borgerskap fanns, 
till ett beroendeförhållande. Denna kvalitativa förändring är mte utläsbar ur 
material frän utrikeshandeln eftersom den inrymmer de optioner som den 
mindre staden hade men inte nödvändigtvis behövde utnyttja.

1 Sandström 1990, s. 50, där Västeråsborgarna 1618 klagar över att stockholmarna erbjuder dem så 
låga priser därför att de vet att de inte får handla med några andra.
2 Stiernman Commerce II, 26/1 1647, ordningen mellan städerna i riket.

3 Lilja 1983, s. 69-70.



I L,n genomgång av de två understa nivåerna i stapelstadssystemet har visat att 
dera organisation av handeln som den förda politiken utmynnade i innebar en 
kraftsamling av resurserna i hierarkins topp, kring stapelstäderna i riket. Många 
var cc bönder och uppstadsborgare som förlorade på kronans strävan att 
bringa ordning i handeln. Av dessa bäda grupper var det uppstäderna som var 
de stira förlorarna. Bonden kunde inte behandlas hur som helst därför att det 
inte fanns någon annan i systemet som kunde göra dennes arbete. Uppstäder
na låg däremot betydligt sämre till. Kronan förlorade ingenting på att låta sta- 
pefstidsborgaren sköta uppstadsborgarens arbete. Marknadens hierarkiska 
strulcur var inte något självändamål. 1-'ungerade den inte efter ritningarna 
kunde ett led hoppas över, bara inte skatt, tullar och acciser samtidigt föll bort.

Dei forda politiken gentemot uppstäderna var så härd att det känns motive
rat alt ställa sig frågan hur städerna trots allt överlevde in i vära dagar som stä
der. Aägan inställer sig särskilt efter genomläsning av Carl-Frednk Conns ut
märkta monografi över Arboga. Staden klämdes ät från snart sagt alla häll; 
frän kronan, Stockholm, Köping, Nora och Lindesberg, och från de framväx
ande bruken. Man fär lätt intrycket att Arbogaborna efter alla motgångar var 
tvingade att bygga sin ekonomiska tillvaro pä stadens populära Persmässo- 
marknad och på jordbruket.1 Och kanske var det så verkligheten såg ut för 
många uppstäder. Man fick syssla med smuggling och annan menhandel och 
med hantverk, (ordbruk och fiske. Kanhända lyckades somliga uppstadsköp- 
män binda upp allmogeleverantörer genom det som i Finland gick under be
teckningen ”majmiseri”, dvs att köpmannen höll sm klient med husrum mot 
att denne gjorde sina affärer med sm värd. Montelius noterar att denna han- 
dclsf >rm förekom i Västerås.- I Vasa verkar majmiseriet ha varit en mycket 
vanlig handelsform: en förteckning från 1678 visar att 41 köpmän i staden ha
de handelsförbindelser med 759 bönder, varav de allra flesta angivit att de ha
de möjlighet att få logi hos de förtecknade köpmännen i Vasa, vilket i sm tur 
alltså betydde att dessa bönders handel var undandragen torget eller andra in
tresserade köpmän i staden.5 I Björneborg, som tillhörde de uppstäder som 
kom hårdast i kläm under 1600-talet, var det jordbruket som räddade situatio
nen. J.W. Ruuth menar att lantmannanäringarna var de enda som hade fram
gång under merkantilismens tid och att stadens jordar ständigt växte fram till 
tider, för Stora nordiska krigets slut med ett utsäde som under 1600-talet hade 
fördubblats.1 * 3 4

Stapelstadsborgaren
Även om rikets stapelstäder normalt mte slogs om uppstäderna — som upp

städerna konkurrerade om bönderna — sa saknades inte konflikter mellan ri
kets staplar. Inte heller saknades problem för stapelstadsborgarna då det gällde

1 Conn 1978.

- Montelius 1993, s. 224.
3 Luukkos 1972, s. 259-261.

4 Ruuth 1897, s. 121-122.



att axla det ansvar som kronan lade pä dem — att svara för att den inhemska 
produktionen letade sig ut pä den internationella marknaden, och att import
varor hittade sm avsättning hos konsumenterna ute i landet. I Iuvudsyftet med 
att anlägga eller att upprätthålla en stapel i ett område var att styra handeln dit. 
Vi har redan stött pä vilka allmänna svårigheter som reste sig när man för
sökte styra varuströmmar. Det var som att försöka dämma upp en vårbäck 
med foten; varorna kilade lika obesvärat som vatten vidare i nya banor.

I några områden i landet innehöll dessa problem ytterligare en dimension. 
I lär önskade kronan inte bara att de inhemska varuströmmarna skulle om
händertas, utan också varor frän andra länder. I lär kan måhända invändas att 
det lag i en stapels natur att omhänderta varor frän andra länder. Men det var 
av stor betydelse vem som satte villkoren för handelsutbytet. Det var knappast 
Stockholm, betraktad som svensk stad, som under medeltiden och 1500-talet 
tog hand om den dominerande tyska handeln i staden, inte heller kan Göte
borg pa samma sätt sägas ha tagit hand om den holländska handeln i den egna 
staden pä 1600-talet. Dessa båda städer var snarare att betrakta som smä 
brickor med i huvudsak passiva uppgifter i de större handelsmakternas eko
nomier.

Spelet med staplarna kring Finska viken
Ett omräde där kronans ambition var att ta initiativet i det internationella 

handelsutbytet var det kring Finska viken.1 Målsättningen kan måhända for
muleras så, att den svenska kronan ville undvika att integreras i det domine
rande rysk-tyska handelssystemet i området, utan istället integrera detta i ett 
svenskt handelssystem av något slag. Med ”rysk-tyska” avser jag den handel 
som i främst tysk regi omhändertog varor från de ryska och baltiska produk
tionsområdena med dessas strategiska varor som lin, hampa, skeppsbyggnads- 
virke, men också päls- och skinnvaror, humle m m.1 2 Ett utslag av denna kamp 
om varuströmmarna har vi redan stiftat bekantskap med i de misslyckade för
söken att göra Helsingfors och Viborg till de primära staplarna i området (se s. 
31—33). Vi skymtade också som hastigast hur de faktiska problemen för de

1 Det är inte oomstritt att det var handcLsekonomiska intressen som var den primära drivkraften bak
om den svenska politiken i vare sig Finska viken eller i Östersjöregionen i sin helhet. Michael Ro
berts är den som hårdast driver resen att det var säkerhetspolitiska intressen som övervägde. Roberts 
resonemang leder i praktiken fram till att det svenska Östersjöväldet byggdes upp av en serie pre
ventivkrig. Roberts 1980, se särskilt kartorna med hotbilderna mot Sverige i det inledande kapitlet 
Stormaktsväldet skapas. Det är kanske föga fruktbart att leta efter ensamma eller helt dominerande 
historiska förklaringar. Naturligtvis fanns en hel räcka med bakomliggande orsaker till den svenska 
Östersjöpolitiken, orsaker av r ex ideologisk, religiös, ekonomisk och militär natur. Personligen an
ser jag dock att Artur Atttnans ekonomiskt betingade förklaringar till Östersjöväldets uppbyggnad 
är mer övertygande än Michael Roberts säkerhetspolitiska.
2 Var produktionsområdena för dessa varor lag och hur kampen om dessa varor fördes har Artur 
Attman redogjort för i ert flertal arbeten. I-lär kan hans fortfarande aktuella avhandling från 1944 
nämnas. Den sträcker sig fram till freden i Teusina 1595, medan Attman 1979 utsträcker den un
dersökta perioden till aren omkring freden i Stolbova 1617. För den som önskar en mer lättsmält 
översikt rekommenderas Attman 1973.



tänkt; staplarna såg ut — man kunde inte ens locka dit traktens bönder, långt 
minde några ryska och tyska köpmän. Av just denna anledning ska nu detta 
område ägnas särskild uppmärksamhet. Man kan anta att dynamiken — eller 
bris tei pä dynamik - i den förda politiken avslöjas i en situation då den bjuds 
ett reält motstånd. Och om det var något område där stapelstadspolitiken 
opereade under stress, sa var det i kustområdet mellan Åbo och Dagö. Inte 
nägorstans i nket låg staplarna sä tätt som där.

Åbo hade under hela den undersökta perioden fullständiga stapelrättigheter, 
även im staden inte saknade problem då det gällde att i praktiken hävda des
sa. E'aenäs går inte direkt genom sitt privilegiebrev från 1546 att klassa som 
stapektad eller uppstad. I înligt privilegierna fick staden mte skeppa ut för
bjudm varor till utlandet, d v s sådana som av en eller annan anledning för till
fället var belagda med exportförbud.1 Detta förbud gällde dock lika mycket 
vilker fullvärdig stapel som helst, såvida inte särskilda av kronan utfärdade li
cense' kunde visas upp. Att tanken fanns att göra Ekenäs till en viktig stapel 
står kart: samma är som privilegierna utfärdades hade Åbo drabbats av en 
våldsam, brand. Gustav Vasa avslöjar i ett brev detta år till fogden på Åbo slott 
att har känner sig osäker pä om Åbo verkligen är den lämpligaste platsen för 
en stid i området. Kungen medger en smula irriterat att han visserligen bara 
varit en gäng i Åbo, men att den gången tydligen räckte för att övertyga om att 
platsen inte var den bästa för en köpstad. I lan uppmanar fogden att samråda 
med link Fleming och andra ”goda män” av adeln om var en bättre plats 
kunde tänkas finnas, i Raseborgs län eller på andra platser efter sjösidan. Man 
ska också komma på ett sätt att slå samman borgarna från Åbo, Raumo och 
Ulvsky till en enda befäst och god köpstad.1 2 Det är sannolikt att Ekenäs var 
tänkt att bli denna befästa och goda köpstad,3 och att inhemska köpmän däri
från .‘kulle förmå att ta upp konkurrensen med det ekonomiskt mäktiga Re
val.4 5 6

Knappa tio mil fågclvägen öster om Ekenäs återfinns Helsingfors, staden till 
vilker så stora förväntningar var knutna. Staden började anläggas kring 1550- 
talets början men fick inga egentliga privilegier i omedelbart samband med att 
de första byggena satte igång. När den nya stadens borgerskap 1553 begärde 
att fä sina privilegier bekräftade, undrade Gustav Vasa hur han skulle kunna 
göra det, dä de inte visat upp vilka privilegier de åtnjutit i sina gamla städer.3 
Också det tidiga 1 lelsmgfors är svårt att klassificera som stapelstad eller upp
stad. Ingrid Hammarström har visat att föga tvivel råder om att staden plane
rades som en stapel, och en viktig sådan med uppgft att ta upp konkurrensen 
med Reval om den ryska handeln/’ Det är meningslöst att ta fasta på det fak

1 PRFSS 2:184, 15/12 1546, Ekenäs privilegier.

2 PRESS 2:177, 30/4 1546,

3 Detta samband antas i kommentarerna till Ekenäs privilegier 1546, PRFSS 2:184, s. 269.
4 Gardberg 1987, s. 35.
5 PRESS 2:228, 12/6 1553, Gustav Vasa till Helsingfors.
6 1 lamnarstrom 1947, passim.



tum att staden tär stapelrättigheter först 1569. Det primära syftet med stadens 
grundläggning var att fä den att göra det jobb som Viborg inte hade mäktat 
(se s. 31), men tanken att lägga staden i ett omräde med livaktig bondesegla- 
tion var säkerligen ingen tillfällighet, även om det i I Ielsingfors fall mte i första 
hand var fräga om en stadsgrundmng av norrländskt snitt i syfte att samla 
ihop och skaffa kontroll över bondeseglationen i området. Om staden hade 
utvecklats till den vitala stapel som eftersträvades, hade detta automatiskt 
uppnätts som en sekundär effekt.1 Vid varje bedömning av utfärdade stapel- 
privilegier under Gustav Vasa måste det faktum vägas in att kungen var en iv
rig förespråkare av passivhandel. Att en stapel inte fick någon uttrycklig rätt till 
utnkesseglation, betydde inte utebliven stapelrätt, bara att kungen ville se den 
som en stapel som mottog främmande köpmän, mte en som själv skickade 
köpmän på egna skepp utomlands.

Femtio kilometer öster om Helsingfors ligger det medeltida Borgå. Pnvilcgie- 
brevet från 1546 är av traditionell utformning och ger staden ”fullkomliga 
stadsfnhetcr och privilegier”. Utrikeshandel med undantag för förbjudna varor 
tillåts, men en särskild tonvikt kan märkas på mrikeshandeln; Stockholm 
nämns särskilt.1 2 Något existerande handelsutbyte mellan Borgå och Stockholm 
av någon särskild omfattning lär dock inte ha förekommit,3 så önskemålet ska 
nog snarare ses som ett uttryck för de handlingsplaner som vid denna tid bör
jade formas i kungens huvud enligt vilka områdets handel skulle avlänkas från 
den tyska ekonomin som dominerade på andra sidan Finska viken, och kopp
las till den svenska på andra sidan Östersjön (se s. 31—33). Snart ändrades 
dock planerna för Borgås del och stadens borgerskap fick order om att packa 
ihop sina ägodelar och flytta till det nyanlagda Flelsingfors. Borgås tillvaro 
kommer under det följande seklet att fortsätta att präglas av detta kronans 
vankelmod då det gällde stadens vara eller icke vara. Staden återfår sina privi
legier för att åter bli av med dem, man förlorar stapelrätten för att snart vinna 
den åter i en eller annan form. För att riktigt understryka stadens osäkra tillva
ro såg ryssarna till att bränna ned den vid ett flertal tillfällen, sista gången

1 Frågan om syftet med I Ielsingfors grundläggning diskuteras av Ingrid Hammarström och Gunvor 
Kerkkonen i Historisk tidskrift för Finland. Kerkkonen 1933, Hammarström 1947 och Kerkkonen 
1947. Kerkkonen är av den uppfattningen att stadens tillblivelse är att betrakta som ett försök att få 
bondeseglationen under kontroll, medan Hammarström menar att skapandet av en internationell 
stapel var det primära, men att goda handelsförbindelser med upplandet också var viktiga 
(Hammarström 1947, s. 29). Suolahti 1950 ser Helsingfors grundande som en fortsättning på den 
internationellt inriktade handelspolitik som hade prövats och misslyckats i Viborg (s. 118). Plan 
menar dock — som Hammarström också är medveten om - att grundandet också ska ses i ljuset av 
att området hade en aktiv bondeseglation (s. 121—123).
2 PRFSS 2:183, 3/12 1546, Borgås privilegier.

3 Någon utvecklad handel mellan detta område och Stockholm kan inte konstateras för vare sig 
1500-talets mitt eller 1600-talets första hälft. Se Friberg 1983 och Sandström 1990. Mäntylä 1994, 
s. 102 menar att Stockholmsseglationen blev ”betydligt livligare” mot slutet av 1600-talet. Några 
större handelsvolymer verkar det trots allt inte ha rört sig om då heller.



1590.1 Lika lite som I lelsingfors förmådde Borgå att bli någon stapel värd 
namnet.1 2 Men man förmådde desto mer framgångsrikt att konkurrera med 
Helsingfors om den lokala och regionala handeln. Materialet från lilla tullen är 
en av de fåtaliga bevarade mätarna på denna verksamhet. 1623 bars 95 daler 8 
öre upp i Helsingfors lilla tull. Vid Borgås motsvarighet uppbars dryga 200 
daler. Statistiken över lilla tullen och accisen i Helsingfors visar på ytterligare 
nedgang under 1630-talet enligt Suolahti, som menar att Helsingfors under 
1620- och 30-talcn blev allt fattigare och halkade efter Borgå, men också 
Björneborg och Raumo.3 Man kan utgå från att den ihärdighet som Helsing- 
forsborgarna verkar ha uppvisat dä det gällde att få Borgå nedlagt och dess 
borgerskap flyttat till den egna staden, inte gällde konkurrensen om stapel- 
stadsfunktionen, utan om den lokala och regionala bondehandeln. Hertig Karl 
uttrycker i Borgås privilegier frän 1602 — som samtidigt tjänar som svar pä ett 
av I lelsingfors besvär — att det nog finns plats för de båda städerna om man 
bara förstår sig pä att bedriva handel på ett riktigt sätt. Han ger Borgå fulla 
privilegier för såväl inrikes- som utrikeshandel.4 Inte några pnvilegiebrev i 
världen verkade dock kunna ge vare sig Borgå eller Helsingfors några fram
gångar som handelsstäder. För att rädda försörjningssituationen i området var 
riksrådet 1631 tvunget att tillåta bondeseglationen i området på Stockholm 
samt alla hamnar i Estland och Ingermanland. De båda stapelstäderna för
mådde alltså inte ens att bära uppstads funktionen: ”Finlands nya stapelstäder, 
Helsingfors och Borgå, hade fått sitt anseende oerhört försvagat”, konstaterar 
Suolahti. Från 1639 förlorade Borgå sm stapelrätt och året därpå utgick order 
om att Helsingfors äter skulle flyttas. I det nya 1 lelsingfors skulle Borgås bor- 
gerskap göra sällskap med de likaledes tvångs förflyttade borgarna från det 
gamla Helsingfors vid Vanda å.5 * Borgås invånare vägrade dock att röra på sig, 
och historien upprepar sig än en gång: det nya I lelsingfors klarade lika lite 
som det gamla att försörja landsändan. Borgå ges därför 1646 rätt till seglatio- 
nen pä Reval. 1651 utökas den till att gälla hela den livländska kusten.'1 Den ut
rikeshandel som trots allt förekom i Helsingfors och Borgå var av det blyg
samma slaget, också efter finska förhållanden. 1637 och 1639 hade Borgå en 
handelsomsättmng som i runda tal var en tiondel av Åbos (som i sin tur höll 
ungefär samma avstånd till Stockholmshandelns nivå). Flclsingfors utrikes
handel var 1637 av ungefär samma storleksordning som Borgås, men 1639 
mindre än en tredjedel av den förras handel.7 Uttryckt på ett annat sätt och för

1 Om branden; Mäntylä 1994, s. 13. 1 Samme författares arbete beskrivs också dessa stadens med- 
och motgångar under 1600-talet.
2 Mäntylä 1994,s 23—25 redovisar en blygsam utrikeshandel under 1610-talet. 1610 registrerades 
t ex fyra utländska fartyg i hamnen och lika mänga 1614.
3 Suolahti 1950, s. 227. Om konkurrensen med Helsingfors, se också Mäntylä 1994, s. 31—32.

4 PRFSS 4:144, 1.3/1 1602, Borgås privilegier.

5 Suolahti 1950, s. 249.
"Suolahti 1950, s. 283.

Bol I, s. 10-13, 14-17. Det är inte helt oproblematiskt att benämna denna handel utrikeshandel 
eftersom lejonparten av utbytet skedde med hamnar som var under svensk överhöghet. Trots detta



att gc något slags grepp om de kvantiteter som vi här rör oss med, kan sägas 
att ett ensamt handelsskepp i Stockholm ofta kunde lossas på varor av större 
värden än vad Borgås och Helsingfors sammanlagda utrikeshandel uppgick till 
under ett är.

Längre in i Finska viken ligger Viborg. Staden förmådde förvisso aldrig att 
omhänderta den tyska handeln sä som kronan gärna hade sett det, men staden 
utvecklades ändå till en viktig handelsstad tack vare den ökande avsättningen 
för svensk tjära under 1600-talet. Det är tänkvärt att staden, en gång anlagd 
som ett fäste bröstande sig österut — ett ”hednamanna återhåll” med uppgift 
att skydda de seglande1 — kom att bygga sm näring på omlandet norrut, och 
inte öster- eller söderut. Det är förbryllande att i Åströms in tolkning av stä
derna kring Finska viken i ett centralortssystem se Viborg ha sällskap med 
Helsingfors, Narva, Reval, Riga och Åbo.1 2 3 Det är nog riktigare att betrakta 
dessa städer som delar i olika subsystem i stapelstadssystemet, med vitt skilda 
förutsättningar och funktioner. Delar är också en bättre benämning än cent
ralorter, för några centralorter var de ofta inte i handelshänseende — kronan 
ville att de skulle vara det, borgarna i fråga ville det naturligtvis, men bönderna 
ville det mte.

På Nevas högra strand, inte långt från den plats där tsar Peter senare upp
förde S:t Petersburg, privilegierades 1638 och 1642 Nyen.3 Staden fungerade 
som förvaltnmgscentrum för Ingermanland men var också tänkt att bli en 
bricka i spelet om den ryska marknaden. Även då det gällde Nyen hade Karl 
IX visat sig vara före sin tid genom att på 1610-talet anlägga befästningen Ny- 
enskans på platsen. Nyens utveckling påminner i ekonomiskt avseende om 
Viborgs; utrustad med stapelprivilegier lyckades staden ändå mte lägga den 
tyska marknaden för sina fötter, men verkar i alla fall ha varit av viss betydelse 
för den inre tjärhandeln. Staden, som alltså kan betraktas som föregångare till 
S:t Petersburg, föll 1703 i ryssarnas händer, varpå tsaren omedelbart började 
uppföra den nya staden.

På Finska vikens södra kust låg Reval och Narra. Reval ställde sig 1561 under 
den svenska kronan, bl a på villkor att Erik XIV lovade att stoppa den om
fattande internationella handeln på Narva som följde av att staden 1558 fallit i 
ryska händer. Året därpå hade Ivan IV förklarat staden för fri stapel.4 Direkt
kontakten mellan tyska och tyska köpmän hotade att bli Revals undergäng. 
Eriks löfte uppfylldes genom att örlogs fartyg utrustades med kaparbrev. Den

klarerades varorna i denna handel av olika skäl i stora sjötullens kamrar. De baltiska hamnarna be- 
fann sig i detta avseende i en för nutida bedömare särskilt förvirrad position mellan utrikes- och in- 
rikeshandel. Kanske skulle det som för Borgå och Helsingfors här kallas utrikeshandel mer rättvi
sande kallas ”fjärrhandel bedriven av andra än bondeseglare”, även om inte heller denna beteck
ning alltid håller. För en utförligare diskussion kring detta problem hänvisas till Sandström 1990, s. 
88-89 och 268-270.
1 Ruuth 1906, s. 8—9.
2 Åström 1977, kartorna s. 146 och 149.

3 Uppslagsverket Finland, ”Nyen”.
4 Attman 1973, s. 17.



na piratverksamhet kan med facit i hand mer ses som en synnerligen god in
komstkälla än som ett infriande av löftet till Reval. När sedermera Narva eröv
rades av svenskarna 1581, andades förmodligen borgerskapet i Reval ut — ända 
tills de fick beskedet att kronan hoppades att den nya svenska stapeln skulle 
komma att utvecklas i Naiva, inte i Reval...1 11 Varken Narva eller Reval kan 
dock ses som aktörer eller objekt i stapelstadssystemet. Sant är att stor möda 
lades ned pa detta i det kungliga kansliet i Stockholm, men de bäda baltiska 
städerna var delar i ett sä inarbetat ekonomiskt system med participanter från 
Ryssland, hansestädcrna och Baltikum, att svenska försök att mer genomgri
pande ändra på det ekonomiska spelet var dömda att misslyckas. Det är av 
denna anledning som Baltikum inte har infogats i det egentliga undersök
ningsområdet. I detta sammanhang måste dock den baltiska delen av Finska 
viken nämnas; de baltiska kuststäderna var, om inte lättrörliga brickor i den 
svenska stapelstadspolitiken, så i alla fall i högsta grad involverade i samma 
handelsekonomiska, politiska och militära drama som de finländska grannstä
derna.

Den svenska regeringen upptäckte snart att det inte var någon magi med 
själva platsen som under det ryska styret hade gjort Narva till en sådan stapel 
för den ryska handeln att Reval hotade att gä under som handelsstad. Det ha
de snarare vant de villkor for handeln som sattes upp av myndigheterna, och 
vilka som bedrev denna handel. Något borgerskap med kapitalstyrka nog att ta 
hand om den rysk-tyska handeln växte aldrig fram i Narva — lika lite som det 
hade gjort eller skulle komma att göra i Viborg, Borgå, Helsingfors eller Eke
näs. Den ryska handeln rann förbi de svenskkontrollerade staplarna till mer 
fördelaktiga sådana under polsk överhöghet längre söderut, bl a Riga och Pät- 
n au.2

Man kan likna den svenska politiken vid ett försök att bilda häck runt Finska 
viken för att kontrollera och beskatta de varu- och penningströmmar som pul
serade öster- och västerut. De städer som fick till uppgift att bilda denna häck 
var sådana som antingen var medeltida men med nya funktioner (Borgå och 
Viborg — för den sistnämnda stadens del var funktionerna i viss utsträckning 
lika gamla som staden själv), nygrundade (Helsingfors och Ekenäs) eller mili
tärt eller på annat sätt förvärvade (Narva och Reval). Åbo bör nog inte beak
tas i detta sammanhang eftersom staden låg för långt bort frän händelsernas 
centrum.

Städerna på den norra sidan av Finska viken krympte snabbt ihop som sta
pelstäder. Undantaget var Viborg, som byggdes upp kring den inhemska tjär- 
handcln. Omsider fick de övriga inrätta sin vardag för att pä olika sätt försöka 
fä traktens bonder att avstå frän den egna seglationen över till den baltiska 
kusten och i stället handla med ”den egna” staden. Med den handel som man 
pa det viset kom över kompletterad med fiske, lite djurhållning och med od
ling pä egna akrar och täppor inrättade man sä sin vardag mycket långt ifrån

1 Altman 1944, s. 297-298.

1 Detta tema undersöks ingående i såväl Artman 1944 som Attman 1979.
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affärsuppgörelser med köpmän från Amsterdam och Göteborg. De bönder 
som städerna skulle försörja med varor och pengar släppte aldrig kontakterna 
med de baltiska städerna — så starka uppstads funktioner fick aldrig de tänkta 
staplarna för rysshandeln under den undersökta perioden. Så sent som 1646 
gavs ”skärjebönderna uti Nyland och Raseborgs län, sä ock andre flere” som 
ville segla till Reval med fisk och ved tillstånd att göra detta. Tull skulle givetvis 
betalas och mga andra varor fick förekomma.1

Om man vill kan man naturligtvis i Heckschers anda döma ut den förda po
litiken som orealistisk och misslyckad, och visst var den det om man ser till 
den ursprungliga målsättningen. På de lägre nivåerna i hierarkin var det möjligt 
att justera såväl politik som marknad så att slutresultatet blev nägot som i alla 
fall bar likheter med det pyramidala system som man helst såg. Man inrättade 
marknader, grundade städer och köpingar, lät flera städer hjälpas åt att bära 
handeln, men — framför allt — man släppte kapital från de inhemska staplarna 
friare pä den del av marknaden som egentligen hörde uppstäderna till. På den 
högsta nationella nivån i stapclstadssystemet var detta handlingsmönster inte 
möjligt, därför att det kapital som kunde sättas i arbete tillhörde de utländska 
köpmän vars handelsvinster man ville se överförda i beskattningsbar form på 
det inhemska borgerskapet. Men man kan ju också anlägga en mer positiv syn 
på utvecklingen: städerna överlevde, även om det för flera innebar att de flyt
tades ned en nivå i systemet. Inte heller tillvaron på den nivån var bekymmer- 
fn, men städerna tynade inte bort, många rentav växte och den kanske ar
maste av dem alla, Helsingfors, skulle växa med nya funktioner och t o m bli 
huvudstad i det från övriga riket avskilda Finland.

Städerna längs Göta älv
Så långt man kan komma västerut från Finska viken utan att lämna riket på

gick ett drama som inte saknade likheter med det som just diskuterats. Platsen 
var området längs Göta älvs nedre lopp och syftet med kronans intresse för 
trakten var bl a att etablera en plats med direktkontakt med köpmännen vid 
Atlantkustcns hamnar. Situationen var inte helt olik Rysslands försök att fä 
förbindelse med Östersjön för att därigenom slippa svenskar, tyskar och dans
kar som mellanhänder. Liksom Ryssland kämpade för att tränga igenom den 
barriär som östersjömakterna utgjorde i Baltikum, kämpade Sverige för att 
hävda kontrollen över det lilla titthål ut mot väster som man sedan gammalt 
hade där Göta älv flyter ut i havet. Liksom Ryssland hoppades också Sverige 
pä att direktkontakten med atlanthamnarna skulle undanröja beroendet av de 
mänga profithungriga mellanhänderna.

35 km upp för Alven låg det medeltida Lödöse, eller Gamla Lödöse, som det 
kom att kallas frän 1470-talet, då Nylödöse grundades på platsen för det som 
idag är Gamlestaden i Göteborg. Till Nylödöse knöts stora förhoppningar för 
handeln. De problem som reste sig för kronan då det gällde att skapa en mö- 1

1 Stiemman Commerce II, 25/5 1646, p. 5, Resolution för inspektorn Augustin Larson om tullvä- 
sendet i Finland.



tesplats för svenska och utländska köpmän vid den svenska landremsan i väs
ter kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

1. Varje stad eller annan bebyggelsekoncentration riskerade att bli intagen och 
skövlad av danska trupper.

2. Allmoge och uppstadsborgare i Västergötland och Småland, för vilka en stad 
vid Göta älvs mynning borde vara centralort, föredrog att hellre föra över sina 
varor till älvens västra strand, d v s in i Norge, eller till någon plats söder om 
älvmynningen, ofta de danska städerna Halmstad, Varbcrg eller Falkenberg.

3. Det eviga problemet med det svenska borgerskapets fattigdom, som fungera
de som en effektiv bromskloss på varje försök att få igång något mer omfat
tande handelsutbyte.

Till skydd mot arvfienden Danmarks regelbundna härjningar i området lades 
stor vikt vid försvarsanläggningarna. Det medeltida Älvsborgs fästning kom 
trots förstärkningar under Gustav Vasa och Erik XIV att misslyckas med upp
giften att skydda området. Vid såväl Nordiska sjuårskriget som Kalmarkriget 
föll fästet i danska händer och återficks först efter det att dryga lösensummor 
utbetalats. Gustav Vasa, som var en stor vän av fasta försvarsanläggningar, var 
mycket bekymrad över Nylödöses möjligheter att försvara sig militärt. 1543 
fastslog monarken att staden inte dög till att försvara sig, och uppmanade där
för borgarna att fundera ut någon lämpligare plats för staden.1 Stadens bor- 
gerskap verkar inte ha utvecklat någon större aktivitet för att utse någon ny 
plats för bosättning. Tvärtom föreföll man ha gjort vad man kunnat för att få 
stanna kvar, bl a företedde man kungen sina privilegier, vilka han dock ”icke 
till ett blåbär aktade”, enligt egen utsago.1 2 Den nya platsen för staden bestäm
des till slut av monarken till den några kilometer ned i älvmynningen belägna 
Älvsborgs fästning. 1 vilken utsträckning borgerskapet t Nylödöse verkligen 
flyttade dit är inte fullt utrett. Men klart är att Älvsborgs utveckling som stad 
fick ett raskt slut vid krigsutbrottet 1563, dä fästningen brändes tillsammans 
med den bebyggelse som hade vuxit fram i dess närhet. Att det hade vant en 
viss bebyggelse i staden Älvsborg kan man förmoda av ett privilegiebrev till 
Nylödöse, där det uppges att staden då hyste dem som blivit hemlösa i det 
nedbrända Älvsborg.3 Också Nylödöses historia avslutades med eld, På Gus
tav II Adolfs order brändes staden ned under Kalmarkriget och borgerskapet 
fick pä nytt flytta.4

Det andra problemet, oviljan hos allmogen att handla i den svenska staden — 
oavsett om den hette Nylödöse, Älvsborg eller Göteborg, hellre än vid någon 
norsk eller dansk, verkar ha lösts på ett mindre tillfredsställande sätt. Smugg-

1 PRFSS 2:151,31/12 1543.

2 Kommentarerna till PRFSS 2:151, s. 198.
3 PRFSS 3:113, 10/6 1572, Johan III till Nylödöse. Curt Weibull menar att borgarna i Älvsborg 
flyttade tillbaka till Nylödöse efter kriget. Om detta påstående grundas på någon annan källa än 
brevet 1572 framgår inte. Weibull 1982, s. 63.
4 Weibull 1982, s. 63.



ling över gränsen till Norge verkar ha varit mer regel än undantag. Rent prak
tiskt var det fråga om ett enkelt arrangemang; det gällde bara att ta sig över 
Göta älv, och företeelsen verkar ha brukats av hög som läg. I april 1600 har 
ståthållaren pä Älvsborg Anders Lindersson problem med greven till Raseborg 
Axel Leijonhufvud, som fört ut gods från Gamla Lödöse till norska Kungälv. 
Samma skumraskaffärer verkar för övrig också greve Erik Brahe stundtals ha 
varit upptagen med. Hertigen påpekar att det som ska exporteras ska gå över 
de rätta sjöstäderna (med vilket stapelstäder avsägs), i det här fallet Nylödösc, 
och någon stapelstad var mte längre den till uppstad degraderade Gamla Löd
öse. Ståthållaren skulle beslagta det olagliga gods han kom över för att under
kasta det hertigens vidare beslut.1 Men det var som sagt mget exklusivt grevligt 
näringsfång att smuggla varor förbi kronans tulltjänstemän och fattiga svenska 
borgare. Av bropennmglängder från Ålborg i Nordjylland på 1580-talet fram
går att de svenska besökarna i staden mte enbart kom från städerna Nya och 
Gamla Lödöse, utan ibland också från socknarna i Västsverige.1 2 3 Jönköpings 
borgerskap, som hade rätt till egen utrikeshandel på liknande sätt som har be
skrivits för bl a Linköping och Vadstena (s. 148—152), borde ha varit ofta sed
da gäster vid någon av de städer som växte fram och avlöste varandra längs 
Göta älv. Men Norborg antar att den viktigaste utskeppningshamnen för Jön
köping — före som efter Kalmarkriget — var danska Halmstad, även om det 
också handlades en del i det ännu danska Varberg.5

Problemet att få undersåtarna av allmogen att handla med det egna landets 
borgare var något karaktäristiskt varhelst det var transportekonomiskt rimligt 
att nå ett annat land, särskilt som det andra landet ofta erbjöd lägre tullar 
och/eller köpmän som bättre förmådde ge kredit än sina svenska ståndsbrö
der. Karl IX hade funderingar kring varför allmogen envisades med att i lönn
dom föra sina varor ur landet: året var 1604 och kungen misstänkte att utför
seln av varor över gränsen i väster hade accelererat. Han anar också att de 
hellre säljer sina varor till halva priset utomlands än att mot en skälig betalning 
”unna” sina landsmän varorna.4 Kanhända är det lätt att idag dra pä munnen 
ät kungens misstänksamhet mot undersåtarna, men gapet mellan vad man 
med handelspolitiken eftersträvade och vad man förmådde att uppnå var fort
farande kring sekelskiftet 1600 en avgrund. Det är egentligen inte underligt att 
de styrande i den kraftiga motvinden kände sig motarbetade av undersåtar, 
som man menade av ren illvilja tnlskades och mte förstod sitt eget bästa. På 
det kungliga kansliet, med de ekonomiska kunskaper man där förfogade över 
och med den iver att fä som man ville, säg man inte de mönster som sa tydligt 
framträder för en sentida betraktare. Axel Oxenstierna var nog sanningen

1 PRFSS 4:131, 24/4 1600 med kommentarer.
2 Uppgiften bygger pa de excerpter ur bropengeregnskaberne från Ålborg som Bjørn Poulsen van
ligen låtit mig ta del av. Källmaterialet förvaras pa Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg.
3 Norborg 1963a, s. .342.

4 PRFSS 4:186, 19/12 1604, Öppet brev till undersåtarna i Småland. Samma brev uppges ha utgått
till Västergötland.



närmare i sin bittra analys av situationen dä han inför riksrådet 1639 konstate
rade att danskarna ”draga fetman” ur landet genom att de erbjuder bättre köp 
och därför att det för många i Västergötland bara är fem mil till de danska 
städerna medan det är tjugo till närmaste svenska stad av någon betydelse.1 
Sven Λ Nilsson häller för troligt att de svenska böndernas tillförsel till Halm
stad också frän dansk sida var en företeelse som ansågs gynna Danmark.1 2 Lars 
1 ange konstaterar att områdets gränshandel i allmänhet gynnade Danmark, 
även om förhållandet i vissa fall var det omvända, som dä Nylödöse lyckades 
dra ät sig handel frän norskt och danskt område.3 Givetvis var det till fördel 
för de svenska bönder som valde att ta sina varor till I lalmstad, men knappast 
för den svenska kronan. Böndernas produktion var den kanske viktigaste en
skilda komponenten i den dåtida stadspolitiken. Om denna produktion hade 
ett annat lands stad som slutdestination så var detta att betrakta som högst 
ofördelaktigt.

Vidden av problemet med gränshandeln framgär av Karl IX:s villighet att 
släppa pa gällande principer för hur varuhandel skulle få tillgå. 1 ett öppet brev 
till undersåtarna i Småland och Västergötland lockade kungen med rätten att i 
Kalmar och Nylödöse (som Karl här liksom i flera andra brev använder syno
nymt med Älvsborg) handla med såväl främmande som svenska köpmän på 
samma sätt som städernas egna borgerskap, och detta dessutom tullfritt! För 
dem som bodde för långt bort från dessa städer skulle särskilda marknadsplat
ser inrättas som skulle besökas av dessa och andra städers borgare.4 Att tillåta 
handel mellan gäster av det slag som brevet tar upp måste ha uppfattats som 
något oerhört av de berörda, och reaktionerna lät heller inte vänta på sig. Ett 
par månader senare hade kungen att förklara sig för Västergötlands städer, 
som hade skickat in ett besvär över allmogens nya rättigheter. Karl backar nu 
försiktigt i frågan: det hade aldrig varit hans avsikt att tillåta helt oreglerad 
handel mellan främmande och allmogen — även om det är svårt att tolka det 
tidigare brevet pä något annat sätt än så som Nylödöseborgarna hade gjort 
det. Meningen var att utlänningarna skulle ha rätt att stanna åtta dagar med sitt 
gods för att hinna med att medverka på torgdagen, som hölls varje lördag. 
Endast på denna skulle det vara tillåtet att handla med allmogen. Om den 
främmande köpmannen inte lyckades bli av med sitt gods måste han ”draga 
där med av eller ock lägga det där opp, borga det bort eller huru han vill där 
med handla och göra”. Karl förklarar därefter för de irriterade och oroliga 
borgarna hur fiffig hans idé egentligen är: de främmande gör sig hellre av med 
varorna pä borgers kape ts villkor än tar dem med sig därifrån. De förmånliga

1 Citerat i Linge 1969, s. 13. På riksdagen i Stockholm 1590 argumenterade sändebuden från Jön
köping föir rätten att bedriva handel i Halmstad eftersom transportkostnaderna dit uppgavs vara 
lägre än till de svenska städerna. Av allt att döma misslyckades utspelet. Kommentarerna till PRI SS 
3:415, 23/7 1589, s. 686.
2 Nilsson 1968, s. 310.
3 Linge 1969, s. 187.
4 PRINS 4:186, 19/12 1604.



villkoren kan därefter komma också allmogen till godo. På så sätt vinner 
svenska borgare och svensk allmoge det som utlänningarna annars hade till
godogjort sig.1 Några dagar senare går ett brev ut till den svenska allmogen vid 
danska gränsen som förklarar vad som gäller för deras handel med de främ
mande på torgdagarna i Nylödösc.1 2

Även med dessa dämpade eftergifter var den hierarkiska ordningen i stapel- 
stadssystemet ordendigt åsidosatt. För att överhuvudtaget ha någon handel att 
kontrollera var Karl IX villig att t o m tillåta kontakter mellan allmoge och ut
ländska köpmän. Men de väl inarbetade handelskontakterna på ömse sidor 
den svensk-danska gränsen var starkare än vad Karl förmådde att rå på. I 
danska länsräkenskaper är det möjligt att följa denna av Karl IX bannlysta 
handel mellan jönköping och I lalmstad. Inte ens Kalmarkrigets första år för
mådde att hindra en omfattade handel mellan de båda städerna.3

Den allmänt mer positiva attityd som kronan hade gentemot köpmän från 
framför allt Nederländerna jämfört med deras kollegor i de tyska handelsstä
derna fick en märklig konsekvens då det gällde att lösa problemet med den re
gelmässiga kapitalfattigdomen i de svenska städerna och de därmed samman
hängande svårigheterna att försörja allmogen med varor och krediter: man 
importerade helt enkelt borgerskapet från Nederländerna.

Tanken att låta utländska köpmän slå sig ned i svenska städer var inte ny. 
Städer som Kalmar, Söderköping, Åbo, Viborg och Stockholm dominerades 
under medeltiden av inflyttade tyska borgarsläkter. Likaså var det från såväl 
städernas magistrater som kronan ett ständigt upprepande av uppmaningen till 
de främmande köpmännen att upphöra med sina liggetider på ibland flera år i 
rikets sjöstäder. Ville man stanna så länge skulle man bli bofast i staden ifråga 
och betala burskap och i övrigt dra stadens tunga.

Men skillnaden var att man ifråga om stadsbildningarna vid Göta älvs myn
ning inte tillämpade detta passivt, utan istället aktivt bedrev värvning av utlän
ningar villiga att flytta till Sverige, länken fanns redan hos Johan III, som 
1583 skrev till ståthållaren i Västergötland, Erik Gustavsson (Stenbock), att 
eftersom det just för tillfället inte var lägligt att bygga en stad vid Älvsborg el
ler Gullberg, skulle Arentt Ilofslag och ytterligare några andra ”nederländare 
och främlingar” ges tillåtelse att bygga och bo vid Otterhällan.4 Infallet, som 
inte resulterade i nägot konkret, kan tyckas närmast profetiskt med tanke på 
att det var just vid Otterhällorna som dagens Göteborg några decennier senare 
växte fram med sitt holländska borgerskap.

Men det var först med Karl IX som regelrätta värvmngsturer och förhand- 
lingsrundor företogs. I en rapport från en beskickning 1607 som var i Ams

1 PRFSS 4:189, 20/2 1605.

2 PRFSS 4:190, 23/2 1605.
3 Nilsson 1968, s 318—319.
4 PRFSS 3:278, 14/7 158.3. Också i Danmark praktiserades enligt uppgift från Björn Poulsen me
toden att importera holländare till nygrundade städer. Sä skedde vid grundningarna av Glückstadt 
1616, Friedrichstadt vid Treenes mynning 1621 och Christianshavn på Amager 1619.



terdam just för att värva borgare till Göteborg på Hisingen, heter det belåtet 
att 200 hushåll redan tecknat sig för flytten ”däribland några väl förmögna 
köpmän”1 Göteborg på Hisingen brändes ned 1611 under Kalmarkriget, men 
snart växte planerna pä ett nytt försök fram. Vid denna andra ansträngning 
mot 1610-talets slut var tillvägagångssättet vid värvningen av de utländska 
köpmännen mycket likt det som hade använts under Karl IX:s regering.1 2 För
handlingarna resulterade i att kronan fick gå mycket långt för att tillfredsställa 
de inflyttande holländarna, bl a hela 16 års skatte- och tullfrihet. Att friheter 
gavs var vanligt vid nygrundningar av städer eller vid återuppbyggnad av ned
brända eller pä annat sätt förstörda städer, men sällan eller aldrig pä så läng tid 
som här var fallet.3

Att gränshandelsspöket under 1600-talets första hälft aldrig upphörde att 
skrämma myndigheterna omvittnar det faktum att man vid skatte- och tull fri
hetstidens utgång 1636 inte vågade införa lilla tullen i Göteborg, något som 
annars var ett obligatorium i varje svensk stad. Efter erövringarna 1658 mins
kade risken för gränshandel i och med att de danska städer, som utövat sådan 
dragningskraft pä grannlandets allmoge, kom i svenska händer. Lilla tullen 
kunde därför införas i Göteborg detta år.4

Förfarandet att importera ett helt borgerskap från udåndet visar på en ut
veckling eller en mognad hos kronan då det gällde att tackla försörjmngspro- 
blematiken. Man verkar ha varit medveten om att ett kapitalstarkt svenskt 
borgerskap aldrig skulle växa fram vid älvmynningen om så halva Mellansveri
ge med alla dess uppstäder och marknader genom dekret lades under staden. 
Vi ser här exempel på den mer realistiska syn som successivt växte fram hos 
statsmakten under den undersökta perioden. Vi befinner oss nu på en annan 
nivå i stapelstadssystemet än då Ölands förhållande till Kalmar undersöktes, 
men det handelspolitiska handgreppet känns igen: man fick kompromissa, 
förhandla och kanske tillåta sådant som man egendigen inte var så förtjust i, 
som att ölännmgar seglade till andra städer än den egna uppstaden, eller att 
kronan fick avstå från tull och skatt i 16 år (eller för all del att tillåta andra 
trosriktningar om man föredrar att betrakta ett område nästan lika känsligt 
som det som berörde den kungliga skattkistan). Karl IX var till och med be
redd att låta allmogen handla direkt med de utländska köpmännen, något som 
mer än någonting annat visar vilket dåligt grepp man ansåg sig ha — säkerligen 
med rätta - over handelsverksamheten i området. Frigivandet av denna handel 
visar också pä ett tydligt sätt hur prioriteringarna gjordes: hellre någon kontroll

1 Kommentarerna s. 449, PRFSS 4:235, Göteborg pä Hisingens privilegier 14/8 (osäkert datum) 
16117.
2 Förhandlingarna kring 1620 och likheterna med 1607 finns utförligt redovisade i kommentarerna 
till PRFSS 6:18, 4/6 1621, Göteborgs privilegier.
3 Vid ett tillfälle ansåg man det vara klokast att erbjuda hela 30 års skattefrihet - men då gällde der 
att fä folk att sia sig ned i Arjeplog, som 1640 förmodligen inte utgjorde någon större lockelse för 
nybyggare. Stiernman Commerce 11, 24/9 1640, Patent om kyrkors och marknaders inrättande i 
lappmarken.
4 Almquist 1929, s. 509—510.



över någon slags handel än ingen kontroll över ett pä papperet vackert han
delssystem.

Det var inte bara den ekonomiska politiken som till slut gav kronan en livs
kraftig stapel vänd mot Nordsjön och Atlanten i Göta älvs mynning. Av stor 
betydelse var ocksä det faktum att det militära hotet frän Danmark försvaga
des och att Sverige frän 1600-talets första tredjedel kom att ersätta Danmark 
som den dominerande makten i Norden.

Staplarna i Stockholms närhet
I Ial vvägs mellan de båda regioner vars stapelstäder har behandlats pågick en 

kamp om handeln efter ett annat mönster. Medan det i Finska viken och vid 
Göta älvs mynning varierade vilken stad eller vilka städer som av kronan an
sågs värda att lyftas fram, var detta problem enklare vid Svealandskusten. Här 
växte under perioden Stockholm fram som det enda centrum för utrikeshan
del som kronan ansåg vara värt en satsning. Den Stockholmsgynnande politi
ken som frän och med 1610-talet skulle bli allt tydligare var nägot som gradvis 
växte fram ur ett experimenterande i samma anda som det kring de berörda 
exemplen i öster och väster.

På 1520-talet fanns tre städer med permanent och oinskränkt rätt till utrikes
handel i den region vars främsta handelsuppgift var att föra ut Bergslagens 
metallprodukter till de utländska marknaderna. Dessa tre var Gävle, Stock
holm och Tälje, eller Södertälje som man efter 1622 var tvungen att precisera 
namnet för att skilja staden mellan I Iimmerfjärden och Mälaren frän det ny
grundade Norrtälje. Förutom dessa tre staplar ägde de mnanförliggande stä
derna kring Mälaren till och från aktiva handelsrättigheter. Pinligt stadslagen 
fanns mget som hindrade dem att segla utrikes, men kuststädernas placering 
vid utförsellederna ledde förmodligen pä ett naturligt sätt till en koncentration 
av utförseln dit. Ingenting tyder pä att kronan under medeltiden bedrivit en 
aktiv politik syftande till en koncentration av handeln mot staplarna vid kus
ten. För Mälarstäderna fanns också stora fördelar med att specialisera sig pä 
att frakta metaller ut till de tre staplarna - sä länge de villkor som sattes för 
verksamheten var rimliga. Om stapelstadsborgarna (eller utlänningarna i dessa 
städer) mtc var villiga att betala för de produkter man kom med, återstod möj
ligheten att själva segla utrikes. Denna möjlighet torde mte ha blivit särskilt 
ofta utnyttjad. 1 praktiken verkar det som om Mälarstädernas uppstadsfunk- 
tion var nägot som på naturlig väg växte fram, utan direktiv från kronan. 
Gustav Vasa benämner Mälarstäderna ofta som uppstäder, dock utan att be
höva slä fast förbud mot utrikcsseglationen. Däremot förekom det omvända: 
när uppstäderna inte försörjdes av Stockholmsborgarna med nödvändiga va
ror, tilläts uppstadsborgarna uttryckligen att själva handla med utlandet.1 Rät
ten till utrikesseglats kunde också ges som belöning: i maj 1602 gav hertig Karl 
instruktioner till tullnären i Stockholm att låta Arbogaborgarna fritt och obe- 1

1 1548 ges av denna anledning tillstånd till utrikesseglation för Köping, Västerås och Arboga: 
PRFSS 2:200, 26/8 1548; PRFSS 2:201, 4/9 1548; PRFSS 2:202, 4/9 1548.



hindrat segla till Wismar, Rostock, Stralsund, Danzig och andra sjöstäder i 
området, dock inte till Lübeck, som hertigen låg i konflikt med. Motiveringen 
till seglationen var att Arboga hade givit sina sju laster järn pä en beviljad 
hjälp.1

Mälarstädernas geografiska placering, praktiska omständigheter och sedvän
jan hade vid 1600-talets ingäng pa ett naturligt sätt givit dem en uppstadsstatus 
med en försörjningsgaranti som innebar att om stapelstäderna inte kunde eller 
ville uppfylla sina skyldigheter mot uppstäderna, kunde uppstäderna själva 
omhänderta stapelstads funktionen. Det verkar, såvitt det låter sig bedömas, ha 
vant ett handelssystem i balans. Detta system sias sönder med 1610-talets 
handelsordningar. I 1614 ärs handel sordinan tias sjunde punkt och i den tionde 
punkten i 1617 ars version förbjuds uppstäderna att segla utrikes. 1 Figur 4, s. 
40, skulle det kunna illustreras med att Mälarstäderna kraftigt trycktes snett 
ned ät vänster, dvs mot en tillvaro av mer renodlad uppstadsfunktion. Han
delssystemet hamnade i en obalans när uppstadsborgarna prisgavs ät Stock- 
holmsborgarnas godtycke (se avsnittet Stapelstadssystemels förlorare för en utför
ligare diskussion kring detta). När uppstädernas stapelstadsfunktion var över
förd till Stockholm, kom turen till regionens två övriga, mer profilerade stapel
städer, Gävle och Södertälje. Enligt 1610-talets handelsotdningar ägde de bäda 
fortfarande rätt till såväl aktiv som passiv utrikeshandel. Städernas handel 
stannade inte bara på papperet, under 1610-talet var de båda normalt de städer 
som efter Stockholm hade den största utrikcshandelsvolymen.1 2

Redan under Gustav Vasas tidiga regeringstid kan en avoghet mot Gävle 
som handelsstad spåras: i ett brev från 1531 begränsas Gävles utrikeshandel 
till sex skepp med den korta motiveringen att riket har ”mer gagn och bestånd 
utav Stockholm än av Gävle”. ”Ätande och feta” varor, dvs livsmedel och 
smör, skulle dessutom endast fä föras till Stockholm eller ull andra städer i ri
ket.3

Men Gävles handelsrättigheter beskars inte varaktigt förrän genom 1636 års 
handels och seglationsordning. Den passiva handeln förbjöds då helt men den 
aktiva fick fortsätta under villkor att man först förtullade vid Stockholms ut
skjutna tullstation vid Dalatö.4 Södertäljes utrikeshandel gick ett brutalare öde 
till mötes. Ingen stad som inte har blivit nedlagd har fallit snabbare i stapel- 
stadshicrarkin. Illustrerat med Figur 4, s. 40 är det fråga om en förflyttning 
frän figurens övre högra hörn till dess nedre vänstra. Redan 1613 försämras 
stadens handelsvillkor genom att varor från riket inte fick skeppas ut över 
hertigdömets Södertälje — hertigdömet som i praktiken styrdes av den egen
sinniga och bestämda änkedrottningen Kristina. Olofsson antar — med rätta — 
i sm historik över staden att detta bör ha varit ett hårt slag mot Södertälje då

1 PRESS 4:145, 16/6 1602. 11ertig Karl rill Abel Eriksson, tullnär i Stockholm.

2 Heckscher 1936, tabellbilaga V:6.
3 PRESS 2:81,29/9 1531.
4 Denna ordning har väckt mycket ont blod — hos såväl de samtida köpmännen i Gävle som bland 
senare tids Gävlehistonker. Frågan diskuteras i Sandström 1990, s. 221-223.



en stor del av stadens export kom från stader utanför hertigdömct.1 Den slut 
liga stöten sattes in elva år efter änkedrottningens död: i 1636 års handels och 
seglationsordning förbjöds all utrikeshandel från staden.1 2 3 Södertälje föll frän 
positionen som en av de mest betydande stapelstäderna i riket till en av de 
obetydligare uppstäderna kring Mälaren. Detta visar sig bl a i borgerskapets 
sysselsättningar. I en längd från 1639 över borgerskapet var den största grup
pen hantverkare, den näst största fiskarna och den tredje största båtförare - 
skeppare. Köpmän saknas helt i längden...5

jämfört med andra nivåer i stapelstadssystemet tillhörde stapelstäderna vin
narna, eller rättare: de stapelstäder som inte degraderades till uppstäder tillhör
de vinnarna. Gränserna för vad den förda handelspolitiken kunde tillåtas få 
för konsekvenser för bönderna gick där dessa mte längre blev försörjda med 
de varor de behövde och då heller inte klarade av att betala skatt. Uppstäder
nas mellanhands funktioner kunde undvaras helt om mellanhänder inte var 
oundgängliga, och det var de sällan. För stapelstäderna var spelrummet långt 
mindre. Alternativet till att stapelstäderna inte skulle klara av sina uppgifter var 
att släppa kontrollen över utrikeshandeln och låta den återgå till den medelti
da, utländskt kontrollerade formen. Eftersom kapital och maktmöjligheter 
saknades för att i någon större utsträckning påverka den ekonomiska verk
samheten i den översta nivån, den som inrymde de kontinentala staplarna, var 
man tvungen att titta nedåt i hierarkin, på uppstäderna. Kronan skar helt en
kelt av ett sä stort stycke av uppstädernas verksamhetsområde som stapelstä
derna behövde för att kunna uppfylla sina internationella förpliktelser.

Stapelstäderna var den kategori mom den del av stapelstadssystemet som 
kronan kontrollerade som behövde göra minst motstånd mot den nya ord
ningen. Det var också den kategori som kronan fick anpassa sin politik mest 
till. Stapelstädernas egen anpassning var i jämförelse med uppstädernas köp
män och den jordbrukandc och fiskande allmogen i det närmaste försumbar.

Den utländske köpmannen
För att omedelbart anknyta till vad som just sagts om de ringa krav på an

passning som lades på stapelstädernas borgare, kan man fråga sig varför kro
nan visade dessa sina undersåtar så mycket hänsyn medan andra behandlades 
så styvmoderligt. Förklaringen till detta ges om man ser på nästa nivå i han- 
delshicrarkm, de kontinentala handelsmetropolerna och deras representanter 
de utländska köpmännen. När vi nu förflyttar oss upp till denna nivå, måste 
det påpekas att här hade den svenska kronan föga eller mgen makt. I den allt 
mer marknadsberoende ekonomi som växte fram under vasatiden växte också 
beroendet av stabila kopplingar till den internationella marknaden. De egna 
undersåtarna lärde man sig efterhand att styra så hårdhänt som man fann lön-

1 Olofsson 1968, s. 215.

2 Handelsordningen finns tryck i Stiernman, Commerce 11, s. 65-69. I ordningen, som omfattar 
endast sju punkter upptas två (4 och 5) av Södertäljes handel.
3 Olofsson 1968, s. 324.



samt, men detta var inte fallet med utlänningarna. Dessa var ofta uppbackade 
av mäktiga utländska handelsintressen som det var o förståndigt att stöta sig 
med, mte bara för risken att svenska skepp kunde hållas i kvarstad eller be
slagtas i främmande hamn, utan också för att inte drabbas av att etablerade 
handelskontakter avbröts. Den förda handelspolitiken kan lite tillspetsat sägas 
hela tiden ha förts med den europeiska marknadens reaktioner i bakhuvudet. 
När Gustav Vasa förespråkade passivhandel var detta efter överväganden och 
kalkyler kring den europeiska marknadens natur. I lan ansåg det vara ett sätt 
att påverka efterfrågan på svenska varor utan att behöva röra utbudet. Samma 
överväganden bör de efterföljande regeringarna också ha gjort, men de drog 
dä diametralt motsatta slutsatser när de istället förespråkade aktivhandel. De 
båda vitt skilda strategierna hade dock det gemensamt att de, dä det gällde 
denna fjärde nivå, strävade efter att anpassa den svenska marknaden efter den 
europeiska. Hän ligger också förklaringen till den stapelstadsvänliga politiken: 
det var stapelstäderna som var eller skulle vara mötesplatsen mellan de utländ
ska och inhemska köpmännen. Så länge den svenska maktapparaten inte var 
mäktig nog att beordra de utländska köpmännen till Viborg, Stockholm och 
Göteborg på samma sätt som man kunde beordra borgarna i Österbotten och 
Västerbotten till Stockholm, så länge fick man se till att göra inkörsportarna 
till den svenska marknaden tillräckligt attraktiva för utlänningarna. Det allra 
tydligaste utslaget av denna inställning var grundandet av Göteborg. Såväl den 
stad som växte fram efter 1621 års privilegier som den i Kalmarkriget ned
brända staden pä Hisingen var skräddarsydda för att passa den nya oriente
ringen västerut som den svenska kronan så länge hade eftersträvat. De svens
ka makthavarnas beredvillighet att anpassa sig efter de utländska köpmän
nen/de blivande borgarna i Göteborg verkade mte känna några gränser. Men i 
själva verket var principerna bakom kronans förda politik gentemot denna den 
högsta nivån i stapelstadssystemet mte annorlunda än vad den var mot bön
der, uppstadsborgare och stapelstadsborgare: eftergifterna och tillmötesgåen
det varierade efter den reaktion och det motstånd mot den förda politiken 
som kunde förväntas på de olika nivåerna. Bönderna i den understa nivån 
kunde mte klämmas åt så hårt att deras produktion äventyrades, uppstadsbor- 
garna var mer skyddslösa eftersom deras funktioner kunde omhändertas — och 
omhändertogs — av såväl bönder som stapelstadsborgare, och de senare måste 
ges de resurser och friheter som krävdes för att de skulle vara attraktiva för dc 
utländska köpmännen. Gentemot de utländska köpmännen var manö
verutrymmet allra minst. Lades för stora krav och bördor på dessa skulle dc 
mte bry sig om att besöka landet, ännu mindre bli borgare i någon nygrundad 
svensk stad. Vare sig man ville det eller inte fick alla erbjudanden sockras re
jält.

Den ojämlika relationen mellan den svenska och den europeiska marknaden 
gav den svenska handelspolitiken gentemot de utländska köpmännen en am
bivalent prägel. Det är bl a därför besvärligt att skaffa sig en rättvisande bild 
av de udändska köpmännens roll i den vasatida ekonomin och hur de påver-



kådes av den uppstramnmg av handelslagstiftningen som präglade tiden. Det 
finns åtminstone ytterligare tvä förklaringar till detta: den ena är den samtida 
inställningen till dc främmande köpmännen som just diskuterats; dessa skulle 
hällas kort, men inte sä kort att dc drog sig för att komma till Sverige. Detta 
resulterade ofta i att man i lagar och förordningar röt till mer än vad som 
märktes i den dagliga kommersen. Om man låter bli att läsa mellan raderna i 
de kungliga päbuden och förbuden ges man intrycket av att utlänningarna ha
de minimalt manöverutrymme i landet — vilket inte var fallet i verkligheten. 
Diametralt motsatt denna bild finns en annan faktor som skymmer sikten. ]ag 
tänker dä pä den centrala position som Heckschers pionjärarbeten har fått för 
vära kunskaper om utlänningarnas roll i den svenska ekonomin. När Hecks- 
chcr under 1930-talet utarbetade sitt stora verk om den svenska ekonomiska 
historien frän Gustav Vasa framlyftes utlänningarnas betydelse kraftigt. Miss
tanken att denna vinkel var ännu en där den ekonomisk-historiska forsknings
giganten lät sig styras av ideologiska bevckelsegrunder snarare än vetenskapliga 
är svär att befria sig ifrån, särskilt som arbetet tillkom under en tid dä de na
tionella vindarna nådde orkanstyrka i Sverige och Europa.

Perspektivet här måste därför bli att försöka fä fram nyanserna i den kamp 
som utspelade sig mellan kronan (ofta tillsammans med det svenska bor- 
gerskapet) och de utländska handelsintressena representerade av de främman
de köpmännen. Här närmast ska undersökas hur de utländska köpmännen på
verkades av kronans strävan att göra den svenska marknaden beskattningsbar.

Stadslagen är dä det gäller främmande köpmäns rörelsefrihet i riket förhål
landevis klar. I köpmälabalkens 33:e flock drogs de riktlinjer upp som under 
hela vasatiden utgjorde de ledande principerna. Ofta hänvisas uttryckligen i 
privilegier och förordningar till detta lagrum. I korthet föreskrivs att de främ
mande köpmännen ska iaktta en öppen hantering av sina varor; de ska låta re- 
gstrera sitt gods pä klädeshus och i vinkällare; de ska föra över sitt gods till 
öppna gatubodar där varorna - med vissa undantag — ska säljas i hela partier. 
De får inte överlåta sitt gods för försäljning till någon borgare i staden, och de 
får heller inte själva eller genom ombud föra sitt gods till någon annan stad 
eller marknad i riket. Enligt flock 30 får de främmande mte ens fara in i landet 
för att kräva in skulder. Fordringstvister ska lösas genom att en ur kungens råd 
och en av ärkebiskopens kapitel (för Stockholm, annars någon från aktuellt 
biskopsdöme) ska komma till staden två gånger om året och skipa rätt.1 Be
gränsningen av de utländska köpmännens och deras svenners rörelsefrihet 
upprepades ofta i de burspråk som lästes upp för städernas borgerskap. I en 
marginalanteckning till ett sådant burspråk från 1482 har stads skrivaren för
tydligat: ”Rider han (den utländske köpmannen) bort utan tillstånd, svare vär
den för gästen, och ingen tysk köpsven må fara till marknad”.1 2 1650 hänvisade

1 MEL Köpmålabalken flockarna 30 och 33.
2 MEL Köpmålabalken, not 183, s. 148. Gustav Vasa fortsatte den medeltida traditionen med att 
upprepa detta lagrum, så t ex i ett brev till Uppsala, Enköping, Västerås och Arboga den 6/4 1524. 
PRESS 2:7, p. 2.



regeringen till samma lagrum — jämte privilegier och handelsordningar — som 
ett svar pä Stockholmsborgamas klagomål över de utländska köpmännens 
handclsverksamhet.1

Gällande lag var alltsä klar under hela den undersökta perioden: mga utlän
ningar i uppstäder eller pä marknader, inte heller på landsbygden. Någon juri
disk glidning bort från dessa bestämmelser under vasatiden har heller inte 
kunnat spåras. Ändå mäste man hälla med Staf i dennes ganska svepande kon
staterade att det utländska inslaget pä nkets marknader på sina håll var ganska 
märkbart.1 2 Inställningen till utlänningarnas agerande i uppstäder, på markna
der och pä landsbygden i allmänhet kan sägas ha kännetecknats av resignation. 
Inte sa att uppstadsborgarna eller kronan gillade eller ens accepterade deras 
verksamhet, men den tycks ha väckt ungefar samma känslor som de inhemska 
stapelstadsborgarnas framfart utanför de för dem gällande ekonomiska områ
dena. Ett svar pä borgarståndets besvär 1612 ger vissa antydningar om rådan
de förhållande. Borgerskapet begärde att rörligheten för ”de främmande köp
män, som draga av och an i landet och synnerligen till koppar- och järnbergs
lagen” och köper upp metaller skulle regleras. Man begärde att borgmästarna i 
var stad skulle utfärda pass till dem som skulle ges rätten att handla mne i lan
det. Det mycket korta svaret blev att hans furstlige nåde (dvs den ännu inte 
tillträdde Gustav Adolf) ville att ”där med ska hållas efter lagen”.3 Borgerska- 
pets besvär ger intryck av att vilja reglera något som inte var möjligt att stop
pa. Svaret, som inte åtföljdes av några andra åtgärder, andas ingen större vilja 
att vare sig ändra eller tillåta rådande förhållanden. Den lag som skulle iakttas 
kan inte ha varit någon annan än köpmålabalkens slitna flockar 30 och 33.

Utlänningarnas kommersiella framfart i landet är synnerligen svår att påvisa 
med hjälp av källor av kvarlcvckaraktär: domböckers, tänkcböckers och sakö- 
reslängders (d v s bötesregisters) ovillighet att bistå med tvister där utländska 
köpmän eller deras inländska eller udändska ombud är inblandade kan tolkas 
på två diametralt motsatta sätt: det kan dels betyda att lagen upprätthölls och 
att utlänningars ekonomiska aktiviteter utanför de lovgivna stapelstäderna inte 
utgjorde något problem, men det kan också betyda ett accepterande av dessa 
aktiviteter eller svårigheter att föra brott i bevisning.

I avsnittet om kronans sanktioner mot dem som bröt mot handelsreglerna 
mötte svårigheterna att i det juridiska källmaterialet frän landsbygdens olika 
tingsförhandlingar finna brott mot handelslagstiftningen. De stickprov som 
gjordes i saköreslängder och domböcker innehöll inte några som helst utlän
ningar eller deras bulvaner. 1 itt av de fä fall som möjligen skulle kunna tolkas 
som ett sådant var mannen som stod anklagad inför tinget i Torneä 1556 för 
att ha innehaft ”ryssepengar” (s. 85). Men det brott han anklagades för var 
inte att han agerat bulvan för en utlänning, utan att han inte hade betalat li- 
censpennmg för sm köpenskap.

1 I l-B, 5/2 1650, s. 298—300. Kristinas resolution pa Stockholms besvär.
2 Staf 1935, s. 236.
3 PRI/SS 5:8, 7/1 1612, p. 1(1. Gustav Adolfs svar pa samtliga städers borgerskaps besvär.



Ryssarnas oblyga uppträdande i både svenska och finska Norrland var an
nars något som ofta väckte kronans irritation. I ett memorial författat av lapp
fogden [öns Karlsson får vi veta att de ryska köpmännen under salig kung 
Göstas tid aldrig drog längre söderut än till Torneå för att handla, men att de 
nu (sannolikt 1598) ”dragit från gård till gård, fram genom Torneå, Kalix, Lu
leå, och intill Piteå”, 28 mil söder om Torneå. Under dessa turnéer köper de 
upp vad de kommer över, heter det vidare. Därefter far de till Kemi och Uleå 
genom hela Österbotten, varefter de far tvärs över havet till Umeå, där de lig
ger och handlar hela sommaren, 70 mil söder om Torneå, som var en hävd
vunnen handelsplats för ryssar och därför också acceptabel för den i övrigt så 
upprörde lappfogden. Memorialet mynnar inte oväntat ut i att den svenska 
kronan mte har någon nytta av lappmarken eftersom dessa köpmän tillsam
mans med ryska och danska lappfogdar har slagit marknaden under sig.1

Men förutom exemplet med ”ryssepengarna” har inte en enda udänning in
blandad i handel, direkt eller via ombud, påträffats i domboks- eller saköres- 
matenalet utanför städerna. Inte heller i städerna är utländska köpmän som 
brutit mot handelsreglerna lätta att finna. Genomgångar — med magert resultat 
— har stickprovsvis gjorts i saköreslängder, domböcker och liknande material 
från Kalmar, Stockholm, Öland, Västergötland, jönköping, Västerbotten, 
Österbotten och Satakunta.1 2

Men notiser i det juridiska materialet om udännmgars framfart finns, men 
kanske mte på sådant sätt som man väntar sig. I Stockholms tänkeböcker 
finns några mindre rättsfall som i all sin anspråkslöshet är vältaliga för gällande 
ordning: I januari 1571 anklagade Tomas Biorsson en tysk köpsven för falsk 
tillvitelse. Tysken, Hans Druwen, hade i vittnens närvaro anklagat Tomas för 
stöld av ett klädstycke som han hade haft liggande på sitt bodfönster på Enkö
pings marknad. Saken reddes ut av vittnen som kunde intyga att klädstycket i 
vart fall mte hade hamnat hos Tomas, och Hans dömdes därför till 120 marks 
böter samtidigt som Tomas friades från den allvarliga anklagelsen.3 Rättsfallet 
visar att en tysk köpsven mot lagen hade en öppen bod på Enköpings mark
nad, men viktigare ändå: det verkar upplevas som fullständigt naturligt att så är 
fallet. Det framgår mte i tänkeboken vilket lagrum som den tyske köpsvennen 
dömdes efter, men det bör ha varit flock 21 i stadslagens edsöresbalk om falsk 
tillvitnad om tjuvnad. Köpmålabalken är dock mte inblandad i fallet. När köp
svennen nu var inför rätta tycker man att han borde ha ställts till svars för sin

1 HUFLL 1, 20k 1598?, s. 298-299.
2 För undersökta domböcker, se avsnittet Sanktioner, sanktionsproblem och kronoljänarnas handelsverk- 
samhet. Som exempel på de stickprov som jag gjort i saköreslängder kan Kalmar tjäna. Följande 
saköreslängder i Smålands handlingar har genomgåtts: 1541:10, 1561:27 B:2, 1565:25, 1576:17, 
1582:16:2 (saköreslängd 1578), 1582:16:3 (saköreslängd 1579), 1582:16:4 (saköreslängd 1580), 
1582:16:5 (saköreslängd 1581), 1582:16:6, 1592:4 (brandskadad, sakören tör 1593), 1603:6:A, 
1608:2. Vissa är innehåller rikligt med tvister kring landsköp, t ex 1541, 1561 och 1565, men få fall 
där utlänningar med säkerhet kan sägas ha varit part i målet. Annars dominerar traditionella brott 
som slagsmål, ärekränkningar, tjuven, mökränkningar, olydnad etc.
3 Stb 2:4, 1568-1575, 27/1 1571, s. 127-128.



öppna bod, men sä skedde av allt att döma mte. Det går inte att invända att 
marknaden t Enköping sannolikt var en frimarknad. Det var den säkert, men 
några frimarknader innanför stapelstäderna, formellt öppna för utländska 
köpmän och deras tjänare existerade inte. Fria var marknaderna endast för 
landsbygdens allmoge och för specificerade eller ospecificerade städer i riket.

Fyra är senare är ännu ett intressant rättsfall uppe till prövning på Stock
holms rådstuga. Huvudpersonen är återigen en tysk köpsven, Mårten Möller, 
som beklagade sig för rätten att han av tvä personer blivit skickad till Åland 
för att hämta smör. För detta hade han blivit lovad 13 lispund smör, som han 
mte hade fått ut. Det framgår att tysken verkligen hämtat smöret på Åland 
och levererat det.1

Det intressanta med fallet är att en tysk köpsven enligt lagen hade lika litet 
att göra pä handelsfärd till Åland som en tysk köpsven hade rätt till en öppen 
bod på en marknad i Enköping. De båda fallen belyses av pålidiga källor av 
kvarlevekaraktär; i båda fallen nämns som i förbigående att det är fråga om 
tyska köpsvenner, men det är mte detta förhållande som är anledning till rät
tens arbete. De båda fallen ger en antydan om att i alla fall udändska köp- 
svenners rörelsefrihet var långt större än vad stadslag, burspråk och kungliga 
förbud gjorde gällande.-

Jag ska mte trötta läsaren med allt för många av de talrika exempel som finns 
av förbud för utlänningar och deras ombud att dra runt i landet och köpslå. 
Förbuden upprepas tillräckligt ofta för de olika landsändarna i riket för att 
man ska övertygas om att företeelsen mte var ovanlig utan snarare hörde till 
vardagen. Något ska dock sägas om det på juridisk väg kommersiellt avsnörda 
Bottenhavet. Inte heller här verkar det ha hört till ovanligheten med utländska 
fartyg med köpmän som handlade på såväl landsbygd som i städer. 1604 fick 
kronans kamrerare Abel Eriksson instruktioner om vad han skulle göra med 
de borgare i Fludiksvall som var skyldiga tull för Stralsunds- och Dan- 
zigsköpmäns räkning, köpmän som tydligen vant uppe i Hudiksvall med sina 
skepp. Karl IX svarar att han mte vill att utlänningarna ska ”segla dit till 1 2

1 Målet avhandlas under tre tillfallen: Stb 2:4, 1568—1575, 17/10 1575, s. 399—400; 26/10 1575, s. 
403 och 5/12 1575, s. 636-637. Saken visar sig vid en närmare granskning vara mer komplicerad 
än vad som framgick av den första förhandlingen, och utgången av det hela torde ha blivit att 
Mårten gick miste om halva sin lön för ålandsfärden, såvida han inte själv förmådde att kräva in 
den.
2 En avvikelse från detta mönster är Johan III:s svar 1586 på ett klagomål från Kalmarborgarna. 
Dessa anmärkte på att de främmande hade bodar öppna på marknadsdagarna i Växjö och Eksjö 
som om de vore inländska män. Johan hänvisade till några ”gamble stadgar”, som bestämmer att 
udänningarna ska ha sina bodar stängda under marknadsdagarna men få ha dem öppna två dagar 
före och två dagar efter. De ska då endast tillåtas sälja större partier. PRFSS 3:345, p. 13, 27/7 
1586. Jag har inte lyckats att hitta några stadgar av det slag som Johan hänvisar till. En möjlig för
klaring till denna avvikelse skulle kunna vara att det rörde sig om lokala stadgar som reglerade den 
mycket speciella gränshandeln mellan Sverige och Danmark, och att de främmande köpmännen 
alltså inte var vilka utlänningar som helst utan danskar. Linge 1969, s. 212 har uppmärksammat 
den påstådda stadgan men diskuterar inte dess innehåll ur aspekten förbjuden handel för utlän- 
ningar. Det kan också vara så att de omtalade stadgarna i själva verket var en sedvänja.



Nordanden”, istället ska borgarna i de norrländska städerna själva segla ned till 
Tyskland med sina varor. 1 iftersom de nu redan har handlat som dc gjort får 
de betala tull för detta, men om de på detta sätt i framtiden handlar med dc 
främmande ska de straffas för detta.1 Ett brev 1614 från Axel Oxenstierna i 
riksrådets namn till Erik I lare, ståthållare i Österbotten, visar centralmaktens 
inställning till utlänningarnas aktiviteter i Österbotten. Hare uppmanas pä sed
vanligt sätt att hålla ett vakande öga pä det myckna landsköpet. Sådana som 
bedriver landsköp ska tvingas in i städerna. Om några främmande skepp 
kommer upp till Österbotten ska han, tills alla känner till handclsordmngcn, 
visa bort dem. Först därefter ska han konfiskera skepp och last. 2

Hela den handelspolitiska andan talar emot besök av utlänningar i det härt 
reglerade Bottenhavet; att det dessutom stred mot Stockholms privilegier, som 
i Sigismunds version förbjöd de främmande att segla norr om Gävle är mindre 
viktigt eftersom privilegier många gånger inte behövde betyda sä mycket i så
dana sammanhang.1 2 3 Viktigare är att utländska fartyg rimligtvis inte borde ha 
haft någonting att göra uppe i Österbotten. De två österbottniska städer som 
vid denna tid fanns, Vasa och Ulcäborg, var inte utrustade med sådana privile
gier att de ägde rätt till passivhandel, så dessa hamnar hade utländska skepp li
ka liten rätt att angöra som de hade att besöka kustsocknarna i regionen. Det 
samma gällde för övrigt också Hudiksvall i det tidigare exemplet. Ändå verkar 
det som om Axel Oxenstierna är av uppfattningen att det är först i och med 
bestämmelserna i 1614 års handelsordinantia som utländska besök i Öster
botten blir bannlysta, och i exemplet tidigare är det möjligt att tolka Karl IX 
som att det är en av hans idéer att utländska skepp inte bör segla upp till 
”Norrlanden”. Det vore ett misstag att tro att Karl IX och Axel Oxenstierna 
inte var tillräckligt pålästa i frågan. |ag menar att breven bör tolkas sä, att såväl 
kung som rikskansler var medvetna om att utländska skepp inte var tillåtna ti
digare heller i dessa nordliga farvatten. Därefter är det inte orimligt att med fa
cit i hand klassificera Karls brev som ännu en viljeyttring av det verkningslösa 
slaget, medan det bakom rikskanslerns brev fanns åtskilligt mer av beslutsam
het.

I 1615 ärs forklaringsplakat till handelsordinantian, tillkommen för att reda 
ut tvetydigheter och bistå med tolkningar av den året innan införda ordningen, 
tas redan i första punkten utlänningarnas aktiviteter i det bottniska området 
upp. Det heter där att borgerskapet hyr utlänningars skepp och seglar upp i 
Norrland med dem, och att t.o.m. främmande själva handlar uppe i Norrbot
ten, även i förbjudna hamnar.4 Att man särskilt harmas över att utlänningarna 
bedriver landsköp 1 förbjudna hamnar är intressant. Rimligtvis var man medve
ten om att alla hamnar norr om Gävle var förbjudna hamnar för utländska 
köpmän och skepp, men det som avsågs var lanthamnar utanför städer och

1 PRvFSS 4:182, 13/1 1 1604.
2 AOSB torra avdelningen, band II. Brev 1606-1624, brev '12, 26/3 1614.
3 PRFSS 4:47, 13/7 1594, Sigismunds privilegiebrcv till Stockholm, p. 22.

1 PRFSS 5:74, 23/2 1615. 1615 ars forklaringsplakat, p. 1.



marknader, d v s hamnar förbjudna för rikets inbyggare att handla i. Vi bjuds 
återigen pä en aning om hur gällande praxis för utlänningar sett ut vid sidan av 
lagstiftningen uppe i norr: utländska skepp hade ingenting uppe i Bottenhavet 
att göra, men om de ändä var där sä skulle de i vart fall inte bedriva landsköp!

1620 hade underrättelser nått kungen att danska och andra utländska skepp 
besökt Vasa mot handels ordningen. Om uppgifterna var riktiga skulle fogden 
ställas till ansvar, om de var falska skulle undersåtarna förhållas att inte inlåta 
sig i handel med främmande.1 Man kan undra varför man från centralmaktens 
sida valde att straffa fogdar och att uppmana undersåtarna att inte handla med 
de utländska skepp som mot handelsordningcn letat sig upp i Bottenhavet. I 
det aktuella fallet hade förvisso eventuella skepp hunnit undan, men varför in
skärpte man inte den möjlighet som handelsordningen gav, nämligen beslag av 
skepp och last? Det om något borde ha varit ett effektivt motmedel mot ut
ländsk olaglig handel. Problemet med att tillgripa den möjligheten var kort
fattat att det rev upp himmel och jord i den konfiskerade skeppets hemma
hamn och mycket allvarligt och för läng tid störde handeln. Man stannade inte 
vid protestnoter utan slutade helt enkelt skicka sina fartyg till landet ifråga. 
Inte ens under hertig Karls konflikt med Lübeck kring sekelskiftet 1600 för
mådde hertigen att vara konsekvent dä det gällde att konfiskera lybskt gods: 
varorna konfiskerades visserligen, men lämnades också tillbaka.1 2 Man kan ock
så anta att det egna landets farkoster levde farligt i främmande hamnar om 
man på hemmaplan drev den konfiskatoriska linjen. De främmande köpmän
nen hade alltså större rörelsefrihet än vad de riktlinjer som drogs upp i lagar 
och förordningar ger sken av, mycket beroende pä att man var medveten om 
att man inte riskerade allt på att bryta mot dem.

1614 års handelsordmantia innebar dock hårdare tag också mot främmande 
köpmän. I Stockholm uppbars böter som fallit efter handelsordningen av sär
skilt tillsatta tillsyningsmän. Dessa var mer framgångsrika i sm uppgift än vad 
någon hade kunnat tro, och det var främst utländska köpmän som legat i 
hamn längre än de tillåtna sex veckorna som drabbades av böter. Liggetidsbc- 
stämmelserna var något som de svenska borgarna avundsjukt bevakade efter
som de utgjorde en sä viktig faktor för den konkurrerande handel som utländ
ska köpmän bedrev i riket, laglig som olaglig. Enligt en överenskommelse 
mellan magistraten i Stockholm och tillsyningsmännen Olof Pcdersson och 
Jacob Eriksson skulle de två i lön få uppbära hälften av de fallna böterna efter 
handelsordningen, men då uppbörden blev så betydande ansåg sig inte stadens 
styresmän kunna stå för uppgörelsen varför de båda fick nöja sig med en dtyg 
femtedel.3

Men på lite längre sikt var man tillbaka till den i praktiken liberala inställ
ningen till de utländska köpmännens ekonomiska verksamheter i landet. Mot 
slutet av den undersökta perioden brydde man sig inte ens om att kamouflera

1 PRFSS del 5 bihang D, 16/3 1620, rill riksrådet Johan Skytte.

2 Se kapitlet Beslag ar skepp och last i Sandström 1990 för en utförligare diskussion i ämnet.
3 Sandberg 1991, s. 159.
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denna attityd på det sätt som tidigare var brukligt. 1647 svarade regeringen på 
ett besvär frän Stockholms borgerskap över att dc främmande köpmännen 
mte respekterade liggetidsbestämmelscrna, att detta förvisso var förbjudet, 
men att de flesta låg i hamn sä länge som de gjorde för att de hade skulder hos 
borgerskapet att kräva in. Av den anledningen ville regeringen inte föreskriva 
nägon begränsad liggetid. Borgarna hade också klagat över att utlänningarna 
mot lag och han dels ordning förde sitt gods upp på land, in i bodar och källare. 
Inte heller i denna fråga ville dock regeringen ingripa. Man menade att de 
främmande i annat fall fick nöja sig med den betalning som borgarna fann för 
gott att erbjuda dem, eller annars skeppa tillbaka godset osålt, ”vilket icke alle
nast 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...”.1

Resolutionen är en slags öppenhjärtig bekräftelse på den inställning och 
praxis som mer eller mindre öppet varit gällande under hela den undersökta 
perioden, och som flera gånger har mött i dc anförda exemplen. Såväl liggeti
der som regler för vilka varor som fick föras av skeppen var reglerade i såväl 
lagar som stadgar, men dessa bestämmelser var mte i samklang med det över
gripande målet, ett beskattningsbart handelssystem kopplat till den europeiska 
marknaden. Det spelrum på den svenska marknaden som de udändska köp
männen ansåg sig behöva fick de i stort sett också. De utgjorde den grupp 
som i praktiken hade de mildaste kraven på anpassning på sig när den be
skattningsbara marknaden växte fram, även om detta mte framgår av lagar, 
förordningar och centralt utgående ukaser. Vid en genomgång av dessa är det 
rent av lätt hänt att ledas till den rakt motsatta uppfattningen, att detta var den 
mest utsatta gruppen. Men detta hörde alltså till den tomma retoriken.

Sammanfattning och avslutande synpunkter
Uppstadsborgaren var den som klämdes hårdast i det stapelstadssystem som 

växte fram genom 1610-talets handelsordnmgar. Dennes uppgft var att agera 
förmedlare av varor mellan landsbygdens allmoge och stapelstädernas köp
män. Denna roll försvårades dock allvarligt av faktorer som kapitalbrist och 
bondens vilja och förmåga att själv transportera sina varor till stapelstäderna. I 
praktiken tilläts stapelstäderna att spela uppstädernas roll i långt större ut
sträckning än vad som ursprungligen avsetts. Denna roll utövades mte bara 
genom att passivt vänta i den egna staden på att bönderna och fiskarna skulle 
komma med sma varor, utan också med aktivt agerande på landsbygden, där 
upphandling och försäljning lätt kunde gömmas bakom påstådda eller verkliga 
skuldindrivnmgar. Men trots att stapelstäderna släpptes in på uppstädernas 
tänkta verksamhetsområden, skedde mte motsvarande frisläppande av stapel
städernas verksamheter. Tvärtom, här inskränktes de redan existerande rättig
heter till utrikeshandel som åtskilliga uppstäder hade. Genom att kronan drog 1

1 .Sandström 1990, s. 62. Citatet frän H-B, 29/3 1647, s. 277, p. 6.



in dessa rättigheter utelämnades uppstädernas köpmän till stapelstadsborgar
nas godtycke; det fanns ingen anledning att lägga den extra marginal på om
sättningen som en obehövlig mellanhand krävde. I såväl västra som östra Sve
rige kunde stockholmare och göteborgare ostört göra upp sina affärer med 
bergsmän utan att uppstadsborgarna kunde göra något åt saken. Den hårda 
behandlingen av uppstadsborgaren kan ses som en eftergift som kronan an
tagligen såg sig tvingad att göra, inte bara till stapelstäderna, utan också till 
hela stapelstadssystcmet för att det överhuvud taget skulle fungera. Dels hade 
flera uppstäder inte den ekonomiska styrkan att de förmådde omhänderta 
produktionen ute i landet, dels var åtskilliga stapelstäder beroende av mrikes- 
handeln. Uppstadsborgaren var den som befanns minst oumbärlig.

Stapelstäderna fick alltså i stor utsträckning agera mom det ekonomiska om
råde som egentligen skulle vara förbehållet uppstäderna, dvs handelsutbytet 
med bönder, fiskare och bergsmän. Men kronans förhoppningar till rikets 
staplat var större än sä; dessa städer ansågs rätt skötta kunna dra till sig delar 
av den internationella handeln. För att klara detta gällde det att finna den rätta 
balansen mellan att hålla pä de fiskala ambitionerna och att göra villkoren i de 
svenska staplarna så attraktiva att de främmande köpmännen infann sig. Sö
kandet efter denna balans tog sig många märkliga uttryck, varav några har be
rörts här. Kronan hade dock att iaktta en helt annan försiktighet gentemot de 
stapelstäder som man ville skulle bestå än vad som var nödvändigt mot rikets 
uppstäder; till de senare städerna kunde stapelstäderna tjäna som ersättare utan 
att den fiskala kontrollen behövde försvagas, medan nivån över stapelstäderna 
inte låg mom kronans kontroll.

Den utländske köpmannen var den aktör på marknaden som kronan kunde 
påverka minst, men väl skrämma bort med höga tullar och andra handelshin
der. Häri ligger förklaringen till den i praktiken ofta undfallande attityd som 
kronan intar mot de främmande köpmännen. Stadslagens bestämmelser om 
utlänningarnas begränsade rörelsefrihet var i själva verket satta ur funktion. De 
främmande köpmännen och deras mhemska och utländska köpsvenner rörde 
sig i praktiken på samma villkor som kungens egna undersåtar i bygderna, i 
städerna och på marknaderna. Den utveckling som skedde inom detta område 
var snarare i stor utsträckning en anpassning av kronans uttalade politik till 
den faktiska situationen; det kosmetiska bullret mot de utländska köpmännen 
dämpades väsentligt mot 1600-talets mitt.

Vid mitten av 1600-talet bedrevs handeln i riket på ett sätt som långt bättre 
svarade mot de krav som kronan ställde på den än vad som hade varit fallet 
under det föregående seklet. Inte alls så att smuggling, landsköp och menhan
del i allmänhet hade upphört, långt därifrån. Men kronan hade nu kontroll 
över en större andel av de affärer som gjordes upp på den svenska marknaden 
än vad den hade haft ett sekel tidigare. Allt flera av de varor som cirkulerade 
inom landet och mellan riket och den europeiska marknaden mötte på ett eller 
flera ställen kronans uppbördsmän. De fiskala membranen var effektivare än 
någonsin tidigare. Kring 1600-talets mitt är en slags balans uppnådd i handels



systemet. Inte så att det var ett rättvist system eller särskilt konsekvent — men 
kronan fick in sina skatter och avgifter.



5. Den nya marknadens integrering i 
den europeiska urbana ekonomin

Den tidigmoderna tiden, och dä särskilt 1600-talet, brukar lyftas fram som 
den stora brytningstiden för Sverige dä landet gick frän en mer isolerad tillvaro 
till att bli en del av I turopa. Av stor betydelse för denna utveckling var givetvis 
Sveriges uppnådda stormaktsställnmg, som gjorde landet direkt involverat i 
utvecklingen pä kontinenten. Men integrerande krafter av annat slag var sam
tidigt aktiva. De handelsvägar som öppnades efter de gjorda geografiska upp
täckterna började utnyttjas allt mer, och denna nya världsomspännande handel 
började under 1600-talet också öppna upp tidigare slutna lokala och regionala 
handelsomrädcn i Europa.

Praktiskt taget vilken infallsvinkel som helst kan anläggas dä det gäller ämnet 
Sveriges integration i Europa; kulturell, ekonomisk, språklig, pedagogisk, mili
tär, mental o sv.1 1 lär är avsikten att undersöka en aspekt av denna företeelse, 
nämligen Sveriges handelsekonomiska integration i Europa. Den styrande frä- 
gan kan formuleras pä följande sätt: hur breda var de kontaktytor som sam
manfogade den svenska marknaden med den Europakontrollerade världs
marknad som under 1600-talet hade vuxit fram under ledning av Atlantkus- 
tens stora handelsmetropoler?

Förutsättningarna
Den nya ekonomiska kraftsamlingen i nordvästra Europa - och då främst 

den i Nederländerna och England — band under loppet av 1500- och 1600- 
talen upp länder och regioner i olika grad av beroende; nägra degraderades till 
maktsvaga råvaruproducenter, andra intog en slags mellanställning mellan des
sa råvaruproducenter och de ekonomiska kärnområdena.- Wallerstein menar 
att stormakten Sveriges plats i denna världsekonomi var i semipcriferin. Eko
nomiskt kunde väl Sverige knappast räknas till de viktigare nationerna i Euro
pa ens under stormaktstiden. Visserligen hade riket en dominerande ställning 
vad gällde flera strategiska varor som koppar, järn och tjära, men någon eko
nomisk maktposition byggdes aldrig upp pä grundval av dessa, även om am
bitioner i den riktningen inte saknades.1 * 3 Kopplingen mellan rikets i särklass 
viktigaste handelsstad, Stockholm, och den europeiska världsekonomin var en 
process som gjorde att huvudstaden steg i den hierarki som utgjorde det nya

1 I Rystad 1983 ras i ett antal uppsatser ert flertal av dessa aspekter upp tor Skandinaviens del.
3 t )m etableringen av en världsmarknad, se de Vries 1976. För beroendeförhållandena mellan de 
olika aktörerna och regionerna i denna ekonomi, se Wallerstein 1973 och 1980.
3 Inte heller politiskt tillhörde Sverige toppskiktet bland Europas stormakter under tidigmodern tid. 
Sveriges handlingsutrymme begränsades kraftigt av de stater som med betydligt färre förbehåll 
kunde räknas som stormakter, länder som Frankrike, Nederländerna, England och Spanien.



världshandelssystemet, men att Stockholms omland sjönk tillbaka, eller perife- 
riserades som Wallerstein skulle ha uttryckt det.1

Hohenberg-Lees, de Vries med fleras antagande, att knutpunkterna i det nya 
världshandelssystemet utgjordes av städer (se s. 15) gäller utan tvekan också 
för Sverige. Även om bondeseglare och landsköpmän inte saknade möjligheter 
och kunnande att ta aktiv del i den integrationsprocess som Sverige genom
gick under 1600-talets första hälft, sä skedde kopplingen till världsmarknaden i 
stapelstadssystemets topp, i städer som Stockholm, Göteborg, Norrköping 
och Viborg. Men dessa städer fick som vi har sett inte bara spela rollerna av 
förmedlare av varor mellan de utländska metropolerna och uppstäderna, utan 
ofta också mellan landsbygden och de utländska städerna, eftersom de svenska 
uppstäderna många gånger mte förmådde bära sina uppstads funktioner och i 
andra fall inte tilläts att göra det. Även marknader av olika slag användes för 
att ersätta de ekonomiskt klena svenska uppstäderna.

Här kan det vara på sin plats att sätta in det svenska stadsväsendet i ett vida
re sammanhang för att se vilka proportionerna var mellan det egna stadsvä
sendet och det europeiska. Även efter den stora stadsgrundnmgsvågen under 
16( )0-talets andra hälft, ägde Sverige ett stadsväsen som till sin omfattning kan 
jämföras med det engelska mot 1000-talets slut.1 2 3 Omkring 1250 var England 
täckt av ett nätverk av städer, och även om de flesta fungerande inom snäva 
ekonomiska och geografiska gränser,' så kan knappast Sverige - ens med den 
vidaste definition av nätverk — karaktäriseras på samma sätt vid tiden omkring 
1600-talets mitt. Heckscher menade, märkligt nog med tanke på författarens 
åsikter i övrigt i frågan, att de svenska stadsgrundnmgarna under 1600-talet 
ägde sm motsvarighet på kontinenten fyra, femhundra år tidigare.4 Om likhe
ten begränsas till att rent kvantitativt gälla urbaniseringsgrad så kan väl denna 
jämförelse möjligen äga sin riktighet, som uppgifterna i t ex Domesday-book 
gör gällande. Men där finns också några fundamentala skillnader. De svenska 
stadsgrundnmgarna och hela det framväxande svenska stadsväsendet hade ett 
redan existerade stadssystem nere på kontinenten att växa in i eller växa mot, 
vilket de europeiska föregångarna mte hade haft. Men viktigare ändå var att 
ordningsföljden i den svenska urbaniseringen skilde sig från den kontinentala.
I Sverige var det framväxande stapelstadssystemet bara till en del ett svar på 
en ökande handel, och till ingen del en reaktion på en växande befolkning; ett 
svagt befolkningsunderlag var tvärtom ett av det svenska stadssystemets 
största problem, något som bl a tog sig uttryck i de extremt små svenska stä
derna. De svenska stadsgrundnmgarna var istället en följd av politiska beslut. 
Den kontinentala urbaniseringen under 1000- och 1100-talen ses normalt som 
en reaktion på antingen rent ekonomiska faktorer, eller som en reaktion på

1 Sandström 1990, kapitel V.

2 Enligt Domesday-book från 1086 hade York 10 000 invånare, två andra städer hade över 5 000 
invånare och resten 2 000 invånare eller därunder. London finns inte med i denna förteckning, men 
var vid denna tidpunkt en betydande stad med en över tusenårig historia. Lindberg 1938, s. 41.
3 Postan 1984, s. 236.
4 Heckscher 1923, s. 344.



demografiska och ekonomiska faktorer.1 Dessutom hade Sverige redan fått del 
av den europeiska urbaniseringsvåg som Heckscher jämför 1600-talet med: 
1200-talets stadsgrundnmgar bör ses i detta perspektiv.1 2 3

Med den svenska stadspolitiken hoppades man från kronans sida skapa de 
förutsättningar som skulle bära upp stadssystemet. Nere pä kontinenten ett 
halvt årtusende tidigare hade stadsbärande förutsättningar som ökad handel 
och en positiv demografisk utveckling föregått stadsväsendets expansion.5

Integreringen av stad och land - en ojämn historia
Sedan medeltiden hade de svenska städerna vant ekonomiskt hårt knutna till 

de nordtyska, bland dem främst Lübeck och Danzig. Redan de yngre Sturarna 
var vid 1500-talets början av den meningen att den tyska dominansen var 
skadlig för den svenska ekonomin, och försök gjordes att knyta närmare kon
takter med holländarna.4 Denna strävan bestod under hela 1500-talet, och vis
sa resultat uppnåddes också i form av ett ökat handelsutbyte med 
”Västerhavet”. Men de gamla nordtyska hansestäderna släppte mte sitt grepp 
om den svenska handelsckonomin. Också under 1600-talet ökade dessa städer 
sitt handelsutbyte med Sverige. Men under 1620- och 1630-talen skedde till 
sist den sedan länge eftersträvade förändringen av varuströmmarnas huvudfå
ra genom att den stora volymökning av den svenska utrikeshandeln till en allt 
större del kom att omhändertas av Atlanthamnarna, och då främst av Amster
dam. För Stockholm och Norrköping, som hade varit starkt dominerade av 
tyska handelsintressen, var förändringen dramatisk. I Helmfrids digra Norrkö- 
pingsmonografi kan man följa den utveckling som ledde till att exporten ge
nom Öresund kom att dominera stadens utrikeshandel. Men det var mte så att 
all handel kom i holländarnas händer. Fortfarande vid 1600-talets mitt domi
nerade de tyska köpmännen stadens stångjärnshandel, men de nya och allt 
mer betydelsefulla manufakturvarorna från De Geer-verken hade kommit att 
överflygla de äldre exportvarorna i volym. Den äldre handeln fortsatte alltså 
till stor del vid sidan av den nya.5

1 Se r ex Dillard 1984, s. 23 och North & Thomas 1982, s. 33—35.

2 Sven Lilja betonar sambandet mellan dessa stadsgrundnmgar och den merkantila expansionen 
under hanseansk ledning. Lilja 1993 I, kap. ”Den medeltida urbaniseringsprocessen”.
3 Undantag frän denna ordning förekom givetvis. 1 t ex England grundades under medeltiden stä
der pä ett sätt som för tankarna till vasamonarkerna: ett stycke jungfruligt land kunde utropas till 
stad och utrustas med stadsprivilegier. Liksom i Sverige lyckades också ett flertal av dessa städer 
verkligen slå ror och överleva. Postan 1984, s. 240.
4 Hammarström 1956, s. 134—135.

5 Under fem undersökta är 1637-1649 var De Geer-verkens an (.kl av Norrköpings export mellan 
41 och 74°/o. 1 luvuddclcn av de exporterade partierna gick västerut genom Öresund. Helmfrid 
1963, s 487. Helmfrid uppger att omkring 3/4 av allt stångjärn som 1651 lämnade Norrköping re
dan vid utskeppningen var omhändertaget av utländska, främst tyska köpmän. Den resterande fjär
dedelen var i grovt sett delad i lika delar mellan borgerskapet, borgerliga bruksägare och De Geers 
familj. De tyska intressena i stångjämshandeln bestod alltså, trots holländarnas framstötar. Ibid, s. 
368.



Figur 10: Stockholms import 1600—1650fördelad över Östersjö- och Atlanthatnnar efter 
varuvärde enligt längder efter stora sjötullen och Stockholms tolagskammare. De år som de 
sammanlagda värdena inte uppgår till 100% har alla avgångshamnar inte gått att fast
ställa. Nedgången 1644för importen västerifrån berorpå det dansk-svenska kriget som då 
kraftigt försvårade handeln med Atlanthamnama.

Källa: Sandström 1990, figur 70, λ 316.

Figur 11 : Stockholms export av stångjärn och osmutidsjäm i antal skeppund och fat 1600- 
1650procentuellt fördelade över Östersjö- och Atlantha?nnama enligt längderna efter stora 
sjötullen och Stockhohns tolagskammare. Observera den ojämna indelningen av x-axeln. 

Källa: Sandström 1990, figur 70, s. 316.



I Stockholm var förhållandena likartade. Omorienteringen västerut var inget 
som inträffade pä bekostnad av den äldre Tysklandsbundna handeln; även den 
ökade kraftigt. Men av den totala ökningen, som var imponerande dryga fyra 
gånger räknat i exporterad varuvolym och ca fem gänger for de importerade 
vauvärdena under 1600-talets första hälft, omhändertogs en allt större del av 
köpmän frän Amsterdam.1

|an Olof Alroth har undersökt vilka köpmän det var som stod för den nya 
västvarthandeln i Stockholm och bilden som I Iclmfrid ger av Norrköpings ut
rikeshandel bekräftas och fördjupas. Det visar sig att de smä och medelstora 
köpmännen i Stockholm i stor utsträckning fortsatte att handla pä de tyska 
städerna med framför allt de traditionella järnvarorna, medan storköpmännen 
riktade in sig pä 1 Iolland med de relativt nya varugrupperna koppar, tjära och 
beck.1 2 Aven importen fördelar sig efter detta geografiska mönster.

Nordsjön och Atlanten Östersjön
Storköpmän 80% 20%
Små och medelstora köpmän 4% 96%

Samtliga 73% 27%

7 'abdi 2: 17ördelningen av //or/m Stockholmköpmäns importvärden efter varornas av- 
gångshamnar 1641, 1645, / 64 7 och 1650 enligt injorsellängderna i Stockholms tolagsrä- 
kenskaper.

Källa: Alroth 1995, s. 25.

1 lur stora och hur många var dä storköpmännen? En bearbetning av tolags- 
räkenskapernas register kan ge en fingervisning om detta. Det har tidigare (s. 
130) berörts att tolagens räkenskaper användes som hjälpmedel för att beräk
na beskattningen av borgerskapet. Registren till tolagens räkenskaper är en 
värdefull men föga utnyttjad källa för undersökningar med socioekonomisk in
riktning. Med gott om tid till förfogande finns här möjlighet att är från år stu
dera frågor som förmögenhetsspridmng, handclsvanor, kontinuitet mom han
deln och en hel del andra frågor. Detta möjliggörs genom de noggrant förda 
registrens hänvisningar in i de mäktiga tolagsvolymerna — som ofta mäter dry
ga halvmetern over ryggarna. Registren tillhandahåller upplysningar om de 
handlandes omsättning under seglationssäsongen med sidhänvisningar till de 
ställen i volymerna där det finns angivet med vilka skeppare och varifrån eller 
till vilken hamn som varupartiet har ankommit eller avgått. Här finns ingen 
möjlighet att göra en sådan djupdykning som detta material förtjänar, men väl 
att ytterligare förtydliga karaktären av den svenska kopplingen till Atlanteko- 
nomin.

1 Sandström 1990, s. 371-373.

- Alroth 1993.



1650 års tolagsräkenskaper kan vara lämpliga att studera. Kragen på konti
nenten och med Danmark var avslutade och störde mtc handeln. Året utgör 
också ungefärligt slutår för denna undersökning. Det aktuella registret sträcker 
sig över dryga fyrtio sidor under rubriken ”Kort extrakt huru s tor handel var 
borgare haver dnvit anno 1650”.1 Registret är fört i bokstavsordning. Samtliga 
summor, drygt 2 000 fördelade över ungefär lika många export- och im
portuppgifter, har excerperats. Dock med undantag för sådana exportörer och 
importörer som av någon anledning varit befriade från att betala tolag, t ex 
kronan och åtskilliga ur adeln. Adeln var inte generellt befriad från tull och 
tolag 1650, även om flera adliga personer var detta. Anledningen till att de 
tullbefnade mte tagits in i undersökningen är arbetsekonomisk eftersom de 
tullbefriades handelsomsättning inte framgår av registret. De sk.attebefriade är 
dock inte sä många att helhetsintrycket riskerar att rubbas på något dramatiskt 
sätt. Avrundmng av de redovisade beloppen har skett till de hela angivna be
loppen i daler silvermynt. Bland de många gånger mycket små posterna döljs 
ett antal personer som hörde till skeppsbesättningar och passagerare. En stor 
del av dessa har i registret buntats ihop under rubriken ”några passagerare”. 
Dessa har liksom de olika handelskompaniernas poster borträknats. Flera fel
källor kvarstår dock, även om helhetsbilden av det som här eftersträvas bör 
vara tämligen rättvisande.

Frågeställningen som varit styrande under denna delundersökning är enkel: 
hur fördelades handelsvolymen mellan dem som bedrev utrikeshandel i Stock
holm 1650? Av det redan sagda om de arbetsmetoder som använts framgår att 
jag mte har eftersträvat noggrannhet ned till sista decimalen utan en uppfatt
ning om det som efterfrågas eftersom litteraturen i detta avseende inte har 
mycket att erbjuda.

Sammanlagt ingår 1 062 importörer och/eller exportörer i undersökningen. 
]ag har valt att redovisa dessas handelsomsättmngar grafiskt med hjälp av två 
diagram; ett som visar de hundra största utnkeshandlarna detta år, och ett som 
visar dem under denna översta gmpp. Digrammen visar en kraftigt domine
rande elit inom utrikeshandeln. De största hundra, som alltså motsvarade färre 
än 10% av de utrikeshandlande i Stockholm detta år, svarade för drygt 70% av 
utnkeshandelsvolymen. Något som ytterligare understryker den o jämlika för
delningen av utrikeshandeln är att det aritmetiska medelvärdet för hela under
laget är 2 940 daler silvermynt, medan medianen stannar på blygsamma 394 
daler s m. Uttryckt pä ett annat sätt kan sägas att för att finna en handelsvo
lym överstigande 1 000 daler s m måste den sjuhundrade placeringen i rang
listan passeras. De handlare som Alroth benämner storköpmän i sm under
sökning är samtliga sådana som har en handelsvolym överstigande 10 000 da
ler s m.1 2 Enligt 1650 års register över tolagen nåddes denna omsättning först 
av den köpman som intog plats 986.

1 SkA vol. 1650.
2 Alroth 1993, s. 4.



120100

10OtOO

^ 80:00 
(Λ

I 60:00(0

40100

20)00

0

Figur 12: Deu regis! rera tie handelsomsättuingen i daler silvermynt hos de 100 st örsla im
portörerna och I eller exportörerna i Stockholm 1650.
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Figur 15: Den registrerade handelsomsättuingen i daler silvermynt bos de 962 importörer 
och/ eller esportörer som placerade sig i rang under de största 100 importörerna och/eller 
exportörena i Stockholm 16 50.

Källa: Sk 4 1 6 50, regis/erdelen.

De köpmän som svarade för den ekonomiska kopplingen till den neder
ländska ekonomin tillhörde, liksom i Norrköping, en köpmannaelit i staden. 
En majoritet av huvudstadens köpmän bedrev fortfarande vid 1600-talets mitt 
handel ned samma tyska städers köpmän som deras förfäder hade gjort under 
medeltiden. Den ekonomiska kopplingen till Europa skedde i samhällets tunna 
överskikt Det var en liten ekonomisk elit som tillsammans med kronan stod 
för omorienteringen västerut.

Den ma kopplingen till Atlantkustens ftamgängrika metropoler innebar mte 
bara ett kvantitativt sprang för utrikeshandeln. De varor som fyllde lastrum
men på Je allt fler holländska och efter hand också engelska handelsfartygen



var av ett annat slag än tidigare. Istället för det det enkla osmundsjärnet ex
porterades allt mer uthamrat stångjärn, smidda vapen och andra manufaktur
varor. Bearbetad koppar och mässing fördes ut istället för o förädlad räkoppar. 
Av tjäran sjöds mer och mer beck i svenska sjuderier.1 Även de importerade 
varorna genomgick en liknande förvandling: svenska tullängder frän 1600-talet 
början vittnar om en torftighet vad gäller urvalet av varor jämfört med den va
riation och mångfald som återfinns bara några decennier senare.1 2 Kort sagt 
vittnar varusammansättningen i handelsfartygens lastrum omkring 160 l-talets 
mitt om en ”modernare” svensk ekonomi än den vid seklets början. Med 
Wallersteins terminologi skulle saken kunna uttryckas så, att fartygslasterna 
bekräftar att Sverige var ett land i stigande i den framväxande europeiska 
världsekonomins semiperiferi. Denna process, där den svenska marknaden 
drogs in i den nya europeiska marknaden, kan betraktas som en aspekt av Sve
riges ekonomiska integration i Europa. Men frågan är om det finns någon fö
reteelse inom detta område som så väl pekar på den arbetande integrations
processen som det faktum att de holländska lastfartygen frän 1640-talet i så
dan omfattning började hämta ved — vanlig brännved — från Stockholmsom
rådet, att priset på denna vara steg kraftigt i huvudstaden!3 De allt lastdrygare 
holländska flöjtskeppen gjorde även bulkvaror som ved lönsamma att frakta 
över längre sträckor. I den nya ekonomi som växte fram under 1600-talet var 
Stockholm inte längre en del av den relativt sett begränsade region som mot
svarade den gamla hansans utbredningsområde. Den svenska huvudstaden 
med dess vidsträckta omland hade istället integrerats i den europeiska världse
konomin och började utöva omlandsfunktioner till den nya marknadens högt 
urbaniserade kärnområden.

Sammanfattning och avslutande synpunkter
Under tidigmodern tid skapades under europeisk ledning ett världshandels- 

system vars viktigaste centra utgjordes av de stora hamnstäderna efter nord
västra Europas Atlantkust. Under 1600-talets första hälft lyckades det den 
svenska kronan att bryta det tidigare beroendet av de nordtyska handelsstä
derna och istället koppla den svenska ekonomin till den nya framväxande 
världsekonomin, och främst dä till Amsterdam.

Förutsättningarna för den svenska stadsbaserade ekonomin skilde sig i flera 
avseenden från sina kontinentala motsvarigheter. I Sverige saknades både be
folkningsunderlag och ekonomiskt underlag för ett stadsväsende av konti
nentalt snitt. De nya svenska städerna kom i flera fall att i stället fa en bas be
stående av politiska beslut som sedan fick stöttas upp med ytterligare beslut 
om att inrätta marknader och köpingar och att ge stapelstadsborgarna och de 
utländska köpmännen friare ekonomiska tyglar.

1 Sandström 1990, s. 371-372.

2 I den tryckta sammanställningen Svensk handelsstatistik 1617-1717 illustreras denna mångfald från 
tiden omkring 1600-talets mitt på ett tydligt sätt genom långa listor över införda varor, bland vilka 
en rad nya konsumtionsvaror förekommer.
3 Sandström 1990, s. 368.



Men även om det svenska stadssystemet i alla avseenden inte fungerade sä 
smidigt och effektivt som kronan önskade, så visade det sig mot mitten av 
1600-talet fungera tillräckligt väl för att bit en del av den europeiska världse
konomin. Kopplingen skedde mellan det svenska stapelstadssystcmets topp, 
d v s i stapelstäderna, och de utländska metropolerna. I de svenska stapelstä
derna svarade kronan och en mycket liten ekonomisk elit för de nya förbindel
serna.





6. Sammanfattning och avslutande 
synpunkter

Under vasatiden växte den offentliga sektorn kraftigt och därmed också be
hovet av nya inkomster för kronan. Hur dessa inkomster skulle inkasseras 
fanns åskådliggjort nere på kontinenten. I England, Tyskland, Frankrike och 
Spanien hade furstar och kungahus sedan flera sekler tillbaka utvecklat meto
der för att öka statsintäktema. lött kännetecken för dessa ekonomier var stä
dernas ökande betydelse. Även om förebilderna var tydliga nog sä var receptet 
på framgång inte lätt att ta efter då flera av de förutsättningar som rådde nere 
bland de mer utvecklade ekonomierna mte existerade i Sverige; här saknades i 
stor utsträckning såväl städer som befolkning att fylla dessa med. När Sverige 
likväl slog in pä den väg som utstakats av de stora europeiska ekonomierna 
kunde man inte följa efter föregångarna 1 varje enskilt fotspår. Ett av den 
gjorda undersökningens huvudsyften har vant att följa hur den svenska mo
dellen av den europeiska urbana ekonomin utvecklades.

Huvudproblemet för kronan då det gällde att dra nytta av den inhemska 
ekonomin var denna ekonomis medeltida ostrukturerade karaktär med en out
vecklad penningekonomi och en bristfällig och i många avseenden obefintlig 
statlig kontrollapparat. Den modell som växte fram under vasatiden för be
mötandet av detta problem fanns i sina huvuddrag redan angiven i den gamla 
stadslagen frän 1300-talets mitt, som i sin tur byggde på de gamla tyska stads
rätterna. Landsbygdens allmoge — bönder, fiskare och bergsmän — skulle le
verera sma varor till en uppstad, d v s en stad vars borgerskap var privilegierat 
att bedriva handel med allmogen, men inte berättigat till utrikeshandel. Dessa 
städers köpmän skulle sedan leverera varorna till de städer som privilegierats 
för handel med utlandet, de s k stapelstäderna. I eller från stapelstäderna skulle 
sedan all kontakt med de främmande köpmännen underhållas. Importvaror 
skulle givetvis vandra i motsatt riktning och i omvänd ordning — och mellan 
alla dessa nivåer skulle kronan närvara med uppbörd av tullar och andra av
gifter på handeln. Figur 1, s. 26 beskriver principen bakom detta system. Även 
om riktlinjerna för hur stapelstadssystemet skulle byggas upp fanns angivna 
sedan lång tid tillbaka sä skilde det avsevärt från tidigare förhållanden då det 
gällde genomförandet av det. Gustav Vasa och dennes söner var ofta orealis
tiska i sma bedömningar av den egna förmågan och av den ekonomiska verk
ligheten. Storskaliga men ogenomförbara projekt lanserades, liksom påbud 
och förbud som med existerande kontrollapparat var omöjliga att genomdriva 
i praktiken. Hos hertig Karl, senare Karl IX, kan man visserligen spåra tenden
ser till den följande utvecklingen, men det var först pä 1610-talet under Gus
tav Adolf och Axel Oxenstierna som utrymme gavs för en mer realistiskt förd 
politik. Saken kan uttryckas sä att en idealistisk politik fick ge vika för en mer 
pragmatisk. Huvudsyftet med denna pragmatiska politik var mte så mycket att



skapa handelssystem som sag vackra ut på ritbordet, utan system som funge
rade, dvs drog in pengar till de allt större statsutgifterna.

Kronan stötte på stora problem i sin strävan att göra den svenska markna
den beskattningsbar. Det var inte bara marknadsaktörerna som var ovilliga att 
låta sig fösas in i de ekonomiska fållor som kronan hade utsett åt dem, även 
den personal som kronan var beroende av för implementeringen av detta ny
gamla stapelstadssystem ställde till stora bekymmer. För fogdar, tullnärer och 
andra kronotjänare var det en ofta oemotståndlig frestelse att befinna sig sä 
nära varuströmmarna utan att länka av större eller mindre rännilar eller forsar 
för egen räkning. Den kronotjänare som var nitisk och valde den smala vägen 
fick istället problem med det lokalsamhälle som han levde i; det var mte po
pulärt att ange grannar och vänner för tinget, vilket torde vara förklaringen till 
varför sådana mål var så sparsamt förekommande på landsbygden. Det är mte 
svårt att förstå den lojalitetskris som kronotjänarna bör ha känt, klämda som 
de var mellan det lokalsamhälle - som de var en del av — och den mer anony
ma arbetsgivaren kronan.

Kronans problem med kronotjänarna säg ungefär likadant ut på 1650-talet 
som pä 1520-talet. Detsamma gällde problemet med månglenet i städerna. 
Månglandet som företeelse var svårt att få ihop med stapelstadssystemets krav 
på arbetsdelning och kontrollcrbarhet. Men månglenet var ett socialt problem 
som man från kronans sida i grunden verkar ha hyst förståelse för. Om alter
nativet till mängleriet var ett ökande antal tiggare i städerna är kronans halv
hjärtade insatser mot månglarna mer begripliga.

Hur hanterade man då det mer grundläggande problemet i genomförandet 
av stapelstadssystemet, att riket var vidsträckt, fattigt och glest befolkat? I flera 
fall visade de svenska städerna, både gamla etablerade som Kalmar och ny
grundade som Vasa, att man inte förmådde bära de ekonomiska funktioner 
som kronan ålade dem. Borgerskapet var för fattigt och allmogen både ville 
och kunde själv omhänderta sina varutransaktioner. I denna situation utveck
lades marknaderna och köpingarna som en slags ersättning för de mer krä
vande städerna. Marknaderna blev i praktiken tillfälliga städer vars borgerskap 
förändrades för varje marknadstillfälle, medan köpingarna blev mer tillgängliga 
filialer under städer som annars kunde ha gått miste om allmogens besök. De 
många marknaderna och köpingarna är ett av de viktigare karaktärsdragen i 
den svenska modellen av den europeiska urbana ekonomin, en modell där 
tonvikten i pragmatisk anda lades mer på ekonomi än på städer.

Genomförandet av stapelstadssystemets arbetsdelning mellan olika städer 
och mellan städer och landsbygd hade underlättats om den hade fyllt ett be
hov hos marknadens aktörer, vilket den i stor utsträckning inte gjorde: städer
nas borgare visste hur man plöjde och bönderna kunde bedriva ”borgerlig 
handel”, tom utrikeshandel, utan inblandning av något borgerskap. Såväl 
bonden som borgaren var diversearbetare aktiva inom en rad olika delnäring
ar, agrara som urbana.



Samtidigt som kronan från 1610-talet skaffar sig ett allt bättre grepp om 
handeln i riket utvecklas också beskattningen av denna. Över hela riket, i stä
der, marknader och köpingar, börjar en mnkestull efter gammalt kontinentalt 
mönster att tas upp. Det är den ”lilla tullen”, inrättad 1622, som belastar alla 
'ätliga, nötliga och förslitliga” varor i riket — och efterhand ocksä andra varor 
som metaller. Projektet hade i sin omfattning varit värdigt Gustav Vasa, men 
skillnaden var att lilla tullen verkligen genomfördes. Även stora sjötullen för 
utrikeshandeln reformerades med en kraftigt utbyggd kontrollapparat från 
1630-talet.

Kronan hade i sitt arbete med att omforma den svenska marknaden till en 
beskattningsbar skepnad att arbeta med fyra nivåer på marknaden (se Figur 1, 
s. 26): landsbygdens allmoge, uppstädernas borgerskap, stapelstadsborgarna 
och de utländska köpmännen. Kronan attityd gentemot dessa olika aktörer va
rierade kraftigt. Politiken anpassades efter det mål man ville uppnå, den ökade 
beskattningsbarheten och det handlingsutrymme som detta gav kronan. I py
ramidens bas var handlingsutrymmet begränsat av risken att störa produktio
nen så mycket att den minskade eller upphörde. I systemets allra högsta del 
var möjligheterna att påverka synnerligen begränsade. Gentemot de främman
de köpmännen var det bäst att mta en försiktig hållning för att inte skrämma 
dem frän marknaden. I praktiken innebar detta att utlänningarnas ekonomiska 
handlingsutrymme var väl tilltaget, trots att motsatsen föreskrevs i stadslagen 
och i andra rättsliga stadgar. Inte heller kunde kronan driva sina krav alltför 
härt gentemot stapelstädernas borgare. Utan dessa, eller med ett försvagat 
borgerskap i stapelstäderna, var risken att handeln minskade eller hamnade 
under utländsk kontroll överhängande. Stapelstadsborgarna fick dock sina in
tressen väl tillgodosedda, och detta på bekostnad av landsbygdens allmoge, 
men framför allt på bekostnad av uppstädernas borgerskap, stapelstadssyste- 
mets strykbarn. Kronans politik försvårade den ställning som uppstadsborga- 
ren skulle mta mellan allmogen och stapelstäderna. Uppstadsborgarna fick se 
hur köpmän från stapelstäderna gjorde upp affärer direkt med allmogen på 
uppstädernas marknader och på olagliga men i praktiken tillåtna handelsfärder 
pä landsbygden. Istället för att ge uppstadsborgaren liknande friheter på sta
pelstädernas bekostnad skärptes tvärtom förbuden mot uppstädernas utrikes
handeln så att beroendet av stapelstäderna blev än större.

Det var alltså stapelstädernas borgerskap som skulle svara för den direkta 
kopplingen av den svenska ekonomin till den europeiska urbana ekonomin. 
Men det som vid ett första påseende verkar ha varit en brett omfattande om
svängning av rikets ekonomi från tyskt inflytande till nederländskt var istället 
en koppling med smala kontaktytor. Ett fåtal köpmän svarade tillsammans 
med kronan för omorienteringen västerut. En majoritet av stapelstädernas 
köpmän fortsatte i stor utsträckning att handla med samma städers borgerskap 
som deras medeltida föregångare hade gjort.

Det kan konstateras att omvandlingen av den vildvuxna svenska medeltida 
ekonomin till en beskattningsbar integrerad del av den europeiska världseko-
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nomin var en i många avseenden smärtsam process. Det har därför varit en 
process som åtskilliga historiker har haft synpunkter på. Man har tagit ställ
ning till om det var en bra eller dålig, effektiv eller ineffektiv politik. |ag skulle 
vilja avsluta med att lägga fram nägra tankar i denna fråga, och jag vill göra det 
med utgångspunkt i den s k Brennerdebatten, även om det kan verka långsökt.

Robert Brenner menade att de engelska böndernas misslyckande att hävda 
äganderätten till jorden gentemot aristokratin under 1500- och 1600-talen var 
en avgörande faktor för jordbrukets kommersialisering och rationalisering, vil
ket i sin tur var en förutsättning för eller i varje fall något som underlättade in
dustrialiseringen. I Frankrike förmådde bönderna bättre att hävda denna 
äganderätt, vilket ledde till att den agrara ekonomin mte utvecklades lika ex
pansivt där som i England: ”Thus, ironically, the most complete freedom and 
property rights for the rural population (i Frankrike, mm anm.) meant poverty 
and a self-perpetuating cycle of backwardness. In England, it was precisely the 
absence of such rights that facilitated the onset of real economic develop
ment”.1

En smula illvilligt kan påstås att Brenner lyfter upp den västerländska bor
gerlighetens kanske mest omhuldade dygd till makronivå; att försaka och lida 
för stunden för att kunna skörda i framtiden. De engelska böndernas försaka
de friheter banade väg för efterföljande generationers ekonomiska utveckling. 
På andra sidan kanalen fick de franska böndernas ätteläggar sota för förfäder
nas lyckade fnhetssträvanden.

Denna princip om skillnaden mellan omedelbart utkvitterade fördelar eller 
nackdelar vägda mot sådana som faller ut i en framtid kan sägas gå igen i dis
kussionen om det svenska stadsväsendets funktionsduglighet och den svenska 
stadspolitikens ändamålsenlighet under vasatiden. För att ta det bottniska 
handelstvånget som exempel, så har det förmodligen satt djupa spår — i nega
tiv bemärkelse — i Norrlands ekonomiska utveckling och relation till övriga ri
ket. Men man kan ju förstås vända på resonemanget och hävda att norrlän
ningarna istället borde vara tacksamma för att ha begåvats med ett stadssys- 
tem och en betydligt mer avancerad ekonomi än den tidigare, som ju var base
rad på bondehandel och landsköpmän.1 2

Det går mte att hitta vattentäta argument för någondera ståndpunkten efter
som det ju omöjligt går att visa att den ena eller andra stadspolitikcn hade gvit 
ett för norrlänningarna mer fördelaktigt dagsläge. Man hamnar lätt i det som 
historiker kallar kontrafaktiska resonemang av typen ”vad hade hänt om det 
som hände mte hade hänt?” Ännu en likhet med Brennerdebatten är att också

1 Brenner 1986, s. 62. Robert Brenners artikel ”Agrarian Class Structure and Economic Develop
ment in Pre-Industrial Europe” publicerades ursprungligen för en bredare publik i Past and Present 
1977. Artikeln utlöste en häftig debatt bland historiker. Några angrep Brenners principiella stånd
punkter, andra försökte påvisa felaktigheter i sak medan ytterligare andra försökte använda Bren
ners resonemang på lokala eller regionala undersökningsområden. Debatten finns behändigt samlad
1 en volym med titeln The Brenner Debate.
2 Jag vill tacka Sven Lilja för denna synvinkel som han framförde vid ett tillfälle då vi diskuterade 
frågan.



den ofta fastnar i resonemang av detta slag. 1600-talets stadspolitik i allmänhet 
och 1610-talets handelsregleringar i synnerhet var en besk medicin som på sikt 
sannolikt ledde till en mer positiv ekonomisk utveckling. Men då måste man i 
sä fall mena att en annorlunda förd stadspolitik hade resulterat i något som var 
värre för landsbygdens ekonomi än den förvandling av stora områden till för- 
sörjnmgsregioner under ett fåtal varuväxlande städer (för att tala med Jane Ja
cobs, se s. 16) som nu blev fallet. Eller också hade den på många håll så eko
nomiskt driftiga allmogen på egen hand lyckats med att bygga upp varuväx
lande städer på hemmaplan, städer som skulle ha vuxit fram mer eller mindre 
spontant efter den enligt Heckscher så framgångsrika medeltida modellen. 
Inte heller detta kan naturligtvis bevisas.

Vid denna position är det kanske klokast att göra halt. Det kan utan tvivel 
visas att åtskilliga kategorier människor kom ordentligt i kläm av den förda 
stadspolitiken, och att åtskilliga av de städer som under tidigmodern tid pryd
de riket mte var alltför imponerande anläggningar. Men det går därför mte att 
säga att stadspolitiken var ett misslyckande eftersom syftet med kronans poli
tik till stor del uppnåddes. Man bringade ordning och reda, i alla fall bättre 
ordning och reda än tidigare, i rikets vilda ekonomi. Man klarade av att be
skatta den nya ekonomin på ett effektivare sätt. Visserligen fanns fortfarande 
åtskilliga kryphål och det fifflades, smugglades och bedrevs olaglig handel på 
landsbygden också vid 1600-talets mitt. Men kronan hade trots detta ett bättre 
grepp pä ekonomin än någonsin tidigare. Och även om städerna var små så 
skilde de sig pä något sätt från den omgivande landsbygden. På vilket sätt de 
skilde sig — eller när de på allvar började att vika av från landsbygdens utveck
ling — kan knappast sägas vara klarlagt. Herlitz påstod att det inte ens hade 
skett på 1830-talet (se s. 44). Ein undersökning som tog sikte på när och hur 
de kvalitativa och kanske också mentala skillnaderna mellan livet i staden och 
pä landsbygden började göra sig gällande, skulle vara av stort intresse.1

Det lyckades också kronan att till sist bryta den tyska dominansen på den 
svenska marknaden och koppla rikets ekonomi till den expansiva Atlantkus- 
ten, även om denna nya koppling vilade på kronan själv och på ett mycket litet 
antal stora köpmän. Och vad gäller de otaliga små städer som grundades un
der perioden eller de befintliga som var små sedan medeltiden, så överlevde de 
allra flesta. Påståendet att den svenska stadspolitiken var orealistisk och miss
lyckad då den övertog det kontinentala urbana systemet måste än en gång 
modifieras.1 2 Stadspolitiken utformades visserligen efter kontinentala förebil
der, men mte utan betydande anpassningar till svenska förhållanden. Om po
litiken var lyckad eller misslyckad beror på vad man anser att målet med den

1 En utmärkt inspirationskälla och utgångspunkt för en sådan undersökning vore Jan de Vries ar
bete The Economy of Europe in an age of msn. de Vries lyfter på ett intressant sått fram kvalitativa för
ändringars betydelse under det kristyngda 1600-talet, förändringar som inte avsatte några större- 
spår i samtiden men som fick stora konsekvenser för den följande utvecklingen.
2 Se s. 12 och 19 för en diskussion omkring Heckschers (och Norborgs) pessimistiska syn på det 
svenska tidigmoderna stadsväsendet och Birgitta Ericssons och Sven Lundkvists bemötanden av 
denna syn.



var. Även om det bara blev en stad vid sidan av Stockholm som levde upp till 
den vision som Axel Oxenstierna närde om ett stormaktsvälde med metropo
ler som kunde mäta sig med kontinentens, så kunde de svenska småstäderna i 
alla fall leverera skatter till kronan och också omhänderta en hel del stads- 
funktioncr — även om många borgare skulle fortsätta att plöja, och många 
bönder skulle fortsätta att bedriva handel ännu i några sekler.



Summary: Ploughing Burghers and Trading 
Peasants. The Meeting Between the European 
Urban Economy and Sweden in the 16th and 
17th Centuries

Like m many European states in the early modern time, the Swedish state 
expanded heavily, and the need for new revenues followed that development. 
The methods to obtain new incomes were described by the politics imple
mented by the more developed European states like England, France, Ger
many and Spain, whose governments since centuries had improved their 
methods to increase taxes and other duties. But even if the prototypes of the 
more demanding tax-state easily could be studied by visits, this didn’t mean 
that the procedures of tax-construction and tax-harvesting were easily trans
lated to Swedish conditions; a low degree of urbanisation and a small popula
tion scattered over vast regions. When the Swedish government despite these 
difficulties tried to follow the route set out by the European states, the need to 
develop tools more suitable for Swedish conditions soon stood clear. In this 
study the development of this Swedish image of the European urban econ
omy during the period c. 1520—1650 is investigated.

The mam problem for the crown when it came to benefit on the domestic 
economic activities was the medieval character of the Swedish market and the 
lack of regulations on it, and also the lack of respect paid by the trading par
ties to actual existing regulations. The insufficient governmental means of 
controlling the market added indeed to the problems.

The principles behind the ways in which the crown in the 16th and 17th 
centuries countered these problems was in a broad sense already described in 
the Swedish law of towns (stadslagen) from the mid 14th century, a code which 
in its turn was strongly influenced by the German townlaws (Stadtrechte) of the 
12th and 13th centuries.

The country people were obliged to deliver their products to the uptowns 
(uppstäder), i.e. towns endowed with the right to act as middlemen between 
the countryside and the towns with monopoly on foreign trade. Thus the do
mestic trade was constrained to a vertical route between the rural production 
and the foreign consumers — and the opposite way from the European market 
to the domestic consumers. The main issue for the crown was to make taxa
tion possible between each level of this system.

Even if the mam structure of this system (stapelsstadssystemet) followed a me
dieval formula, the important difference was the way in which it was imple
mented in the 17th century. The early Vasas of the 16th century were often 
unrealistic in their assessments of the capability of the crown to effectuate 
royal mandate on the Swedish market, as was their ability to understand the



nature of the Swedish economy. This economy can be viewed upon as a 
shortage economy with a scarcity of goods as well as of capital. Those char
acteristics of course made the crowns freedom of action regarding the eco
nomic policy limited. Despite this fact, large-scale projects with the aim to re
form the Swedish market was launched in the 16th century, as were laws arm
ing to regulate trade, production and economic behaviour of the Swedes. 
Those projects, and the laws, failed mosdy as soon as they left the chancellors 
office.

This pattern was to be changed during the reign of Gustavus Adolphus and 
his chancellor Axel Oxenstierna from the second decade of the 17th century. 
Now the line of action changed to a more pragmatic one, but pragmatic only 
when it came to choosing the means to acquire the unnegotiable objective: to 
establish a taxable market, and preferable a market that was growing as well.

The crown faced several obstacles when trying to convert the poorly regu
lated Swedish market into a taxable shape. Not only was the participators on 
all levels of the market unwilling to be brought to order: the personnel that 
the crown had to depend upon to implement this order was often tempted to 
gain personal profits or to help their neighbours in the local community to 
close favourable deals. And if they did not, and indeed tried to do their jobs 
by e.g. arresting people and goods in connection to illegal trade, it was highly 
probable that they would end up in difficulties in their neighbourhoods. This 
is likely to be an explanation why so few crimes of trade were brought to 
court in the countryside (this was the case even in areas known to hold nu
merous peasant-traders); a bailiff who dragged neighbours to court for trading 
in the way they and other locals had done since generations was not likely to 
be popular. These difficulties with the crowns servants was about the same in 
the 1520s as in the 1650s.

An other area in which not so much happened was the costers of the Swed
ish towns, buying and selling almost anything in streetcorners and alleys. Of 
course, these men and women were not popular when the goal was to create a 
better order on the Swedish market. Therefore it can be seemed as an incon
sistency that the crown in reality accepted their commerce. But the costers 
were not only a problem of an economic dimension, but a social one as well: 
the alternative to the activity of those underprivileged people was an increased 
number of beggars in the streets.

How did the crown handle the fact that Sweden was vast and poor of peo
ple and economic resources when implementing the stapletown system? In 
many cases the Swedish towns were not able to fulfil the economic obliga
tions put upon them by the crown, and this was a common characteristic of 
as well medieval as recendy founded towns. The burghers of the cities lacked 
means to control the trade with the peasants of their hinterlands, and the 
peasants often had the ability and the will to take care of the trade, even with 
foreign countries. In this situation the markets and market towns were devel
oped as substitutes for the existing towns. The markets and market towns can



in this perspective be viewed upon as temporary towns with visitors of better 
capacity to trade than the burghers of minor uptowns. The numerous markets 
and market towns are one of the more important characteristics of the Swed
ish model of the European urban economy, an urban model which in a prag
matic way gave priority to the economy of the crown, and not to the well
being of every town in the kingdom.

The implementation of labour division between different towns and be
tween towns and the countryside in the stapletown system had probably been 
easier if the system had been the answer to some needs of the participators of 
the market, which it seldom was. The burghers of the towns knew how to 
plough and the peasants knew how to trade. In reality the daily life of a ma
jority of the burghers as well as of the peasants was filled with a wide ranged 
diversity of agrarian as well as urban occupations.

As the crown from the second half of the 17th century struggles to get the 
domestic trade in a firmer grip, it also developed the taxation of it. The most 
tar-reaching project was the foundation of the so called ”small custom” (lilla 
tullen) after an old continental model. In the small custom all ”edible, wear- 
and tearable” goods brought to markets, market towns and towns were sub
ject to a custom fee of 1/32 of the goods worth. This project had indeed been 
worthy to be one of the magnificent projects of the early Vasas. But the im
portant difference to these earlier projects was that the crown to a large extent 
persisted in carrying this new custom through, along with a fundamental ref
ormation from the 1630s of the foreign trade-custom as well.

When transforming the Swedish market into a taxable shape, the crown had 
to deal with four different groups of market participators; the country people, 
the uptown burghers, the burghers of the stapletowns and the foreign mer
chants. The attitude of the crown toward each and one of these four groups 
varied considerably. The groups shaped a hierarchy where the peasants 
formed the base and the merchants of the foreign towns the top. The crowns 
freedom of action was limited in the base because major interventions could 
harm the production. The same limitation was present at the top of the hier
archy: if the crown e.g. increased the custom duties on goods brought to Swe
den, the foreign ships were likely to reduce the number of their visits or to 
completely avoid Swedish ports. This is probably the main reason behind the 
discrepancy between the harsh tone towards foreign merchants in the Swedish 
laws of trade and the actual freedom of movement these merchants enjoyed in 
Sweden. Nor could the crown force its policy on the burghers of the staple- 
towns to hard. With a weakened class of merchants in the main trading towns, 
the risk that the trade would decrease — and with it the tax collection of vari
ous sorts — and/or that the control of the trade would be gained by foreigners 
who the crown had an even smaller possibility to control. Hence the crowns 
freedom of action was most significant towards the burghers and inhabitants 
of the uptowns. This group was also considered the most expendable in the 
stapletown system. The crown was even willing to let the merchants of the



Staples visit the traditional markets held by the uptowns, where the uptown 
burghers used to trade with peasants, fishers and the men of the mining dis
tricts as middlemen between them and the staples. Rather than to allow the 
common people of the countryside to be tempted to trade in places beyond 
the control of the crown, they were allowed to deal directly with the mer
chants of the staples. The burgher of the uptown could do nothing when the 
two parties of whom he was supposed to be the middleman for, closed deals 
before his eyes. The uptowns were the big losers of the tax oriented staple- 
town system of the 17th century. The merchants of the uptowns repeatedly 
asked for the privilege to ship their goods abroad by themselves, but the 
crown refused and even decreased the existing limited rights to foreign trade.

The connection of the Swedish economy to the European urban economy 
was to be established in the Swedish staples. Even if the general view of the 
Swedish integration in Europe is that it took place on a broad front during the 
17th century, it can be established through studies of the foreign trade to
wards the mid 17th century, that this connection took place with the help of 
the crown itself and a very small number of financiers. A majority of the mer
chants of the Swedish staples continued to trade with the same ports as had 
their ancestors done in the middle ages. One of the perhaps most eloquent 
signs of the Swedish participation of the process of integration on the Euro
pean market was the Dutch import of wood from the Stockholm hinterland, 
which from the 1640's escalated to such extent that the prices of the impor
tant product rose substantially in the Swedish capital.

The transformation of the Swedish market into a taxable and integrated part 
of the European world economy was in many ways a painful process, and a 
process that many historians have had opinions on. It has been argued that 
the mercantile policy of the 17th century was either good, bad, efficient or in
efficient. The discussion reminds in a way of the so called Brenner debate. In 
the Brenner debate the importance of freedom or lack of freedom of the rural 
population for the development of the industrialised society was discussed. 
Robert Brenner argued in short that freedom and property rights for the rural 
population in France in the 16th and 17th centuries in a longer perspective 
meant poverty and backwardness, while the absence of such rights in Fingland 
promoted the economic development in that country.1 Brenner in a way lifts 
up one of the most sacred held virtues of the western world: to forsake for 
the moment to be able to reap in the future. The debate of the economic 
policy and the townpolicy in early modern time Sweden among Swedish histo
rians often circles around the same theme. Even if the stapletown policy did 
harm to several groups of society, it facilitated economic growth and devel
opment in the long run. But then again: did it? Is it perhaps more correct to 
view some of the regional problems in Sweden of today, especially in the 
northern parts of the country, as a result of the stapletown policy of the 17th 
century, a policy that concentrated so much of the economic strength in Swe-

The Brenner Debate 1986, p. 62.



den to the staples and above all to the capital. We will never know, as we 
never will know how a English rural population with more freedom would 
have acted in terms of economic progress.

But to call the crowns planting of new towns, the regulation of trade and the 
separation of several of the participators on the Swedish market a failure can 
not be accepted, because the goals of this policy was as a matter of fact in 
many respects reached. Order — or m any case better order - was brought 
about in the wild economy of the country. The market was turned into a more 
taxable shape towards the mid 17th century then it had been 50 or 150 years 
earlier. Of course the subjects still tried to smuggle, cheat and trade illegally, 
and the Swedish burghers continued to plough and the peasants to trade for 
yet a couple of centuries to come: but by the mid 17th century the crown, de
spite that, had a better grasp of the domestic economy and larger revenues 
from it then ever before.
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1500- och 1600-talen innebar ett språng i den europeis
ka ekonomiska utvecklingen. De geografiska upptäck
terna började att utnyttjas i en ökande takt och ett nät 
av nya handelsförbindelser började att spinnas runt 
jordklotet. Denna ekonomiska kraftutveckling utgick 
från de europeiska handelsmetropolerna, som i allt 
högre grad fungerade som generatorer till välstånd. De 
svenska regeringarna såg med avund på kontinentens 
rika städer och försökte på olika sätt att bygga upp ett 
liknande stadsväsende i Sverige. Denna undersökning 
studerar denna politik ur olika synvinklar: vilka var syf
tena med den, vilka var förutsättningarna, vilka meto
der använde sig kronan av och vilka resultat uppnåddes?
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