


Varor på rad 
Marknadsföring och konsumtionskultur 
i Dagligt Allehanda 1825-1845 

GUDRUN ANDERSSON 

Bihanget till Dagligt allehanda var, en onsdag i februari år 1825, fyllt med lock

ande erbjudanden. "I anseende till förestående afresa från hufwudstaden", an

nonserade en privatperson, "finnas nu genast till nedsatt pris åtskillige gentila 

och moderna möbler samt andra saker". I den långa listan nämndes en utmärkt 

vacker större spegel, ett förgyllt bord med marmorskiva, en förmaksmöbel av 

betsad björk, en utmärkt stor och sällsynt ljuskrona, goda oljefärgstavlor, en 

liten medaljsamling och en god altviolin. Ett lovande "m.m." avslutade upp

räkningen. I en tobaksbod var vackra gardinfransar till salu, i mamsell Hierpes 

klädstånd en vacker trådflorsklädning, i kassiansboden väl sydda lärftskjortor. 

Listan på varor utbjudna till försäljning kan göras lång; i bihanget upptog 
"till salu"-annonserna inte mindre än 3 V2 spalt. För den hugade konsumen

ten fanns med andra ord ett stort och varierat utbud av varor att tillgå, hos 

privatpersoner såväl som i etablerade bodar och marknadsstånd. Annonserna 

avspeglar tydligt det gryende konsumtionssamhälle som vid denna tid nått 

även de bredare lagren Sverige. 

Den borgerliga konsumtionskulturen 

De kanske största vinnarna i denna samhällsförändring var borgerskapet, i 

synnerhet dess övre skikt. Hos dem fanns såväl de ekonomiska tillgångarna 
som det kulturella intresset av en ökad konsumtion. Jag vill lyfta fram tre 

särdrag i den borgerliga konsumtionskulturen, vilka ramar in min förståelse 

av konsumtionens roll i samhället.1 

1 Artikeln utgör en del av projektet "Den konsumerande borgaren. Utbud, marknadsföring 

och konsumtion i Sverige ca 1750-1850", vilket finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. 

147 



Konsumtionen är, för det första, en medveten och strategisk handling 

med ett tydligt syfte - nämligen att införskaffandet av specifika varor säger 

något om ägaren till föremålen.2 Det handlar alltså om ett slags ostentativ 

konsumtion eller statuskonsumtion, på engelska fångat i begreppet "con-

spicuous consumption". Agarens självbild ges en materiell inramning, och 

konsumtionen får därmed en tydligt kommunikativ funktion, där varornas 

sociala och symboliska värde är viktigare än det ekonomiska.3 Så visar Wood-

ruff Smith att konsumtionen av en rad nyckelvaror gjorde att den engelska 

borgarklassen utifrån olika kulturella sammanhang skapade en egen identi

tet och självbild kring begreppet "respectability".4 Genom förmedlingen av 

denna respektabilitet skapades samhörighet inom gruppen samtidigt som 

avstånd markerades mot andra grupper och skikt. Med Pierre Bourdieus 

ord handlade det om ett "game of distinction" inom borgerskapets högsta 

skikt.5 

Av detta följer, vilket också ger det andra särdraget av den borgerliga kon

sumtionskulturen, att det är en i någon mening snävare konsumtion som 

är av intresse, nämligen den av föremål med ett tydligt symboliskt värde för 

gruppen ifråga. Detta inskränker sig inte till traditionella lyxvaror, utan det 

handlade om ofta dekorativa föremål som prismässigt låg inom rimliga grän

ser och genom vilka ägaren kunde sända tydliga signaler om smak och viss 

individualitet.6 

Det handlar således ofta om nya typer av föremål, i synnerhet kolonial

varor, och ett viktigt tredje särdrag är, såsom också Smith poängterar, att 

2 Orsi Husz & Amanda Lagerkvist, "Konsumtionens motsägelser. En inledning", i Peder Aléx 

& Johan Söderberg (red.), Förbjudna njutningar - spår från konsumtionskulturens historia i 

Sverige (Stockholm 2001), s. I2f., 19, 23. 

3 Med självbild avses den bild av sig själva som i det här fallet det högre borgerskapet ville 

förmedla till andra. Se vidare Mikael Alm, Kungsord i elfte timmen. Språk och självbild i det 

gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772-1809 (Stockholm 2002), s. 16, 

4 Woodruff D. Smith, Consumption and the Making of Respectability, 1600-1800 (New York 

2002), passim. 

5 Pierre Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the Judegement ofTaste (New York & Lon

don 1984), s. 57. 

6 Maxine Berg, "New commodities, luxuries and their consumers in eighteenth-century Eng

land", i Maxine Berg & Helen Clifford (eds), Consumers and luxury. Consumer culture in 

Europé 1650-1850 (Manchester 1999), s. 65. 
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bourgeoisien skapade en egen, nykomponerad självbild.7 Det handlade alltså 

inte om att, i linje med Thorstein Veblens tankar om "emulation", försöka 

efterlikna aristokratin.8 I respektabiliteten ingick förvisso valda delar av en 

aristokratisk livsstil, men det centrala är dess sammansättning av flera olika 

element, där resultatet blev en för borgerligheten unik kultur.9 

Med mitt angreppssätt blir konsumtionen en nyckel till formeringen av 

bourgeoisien. Annonsmarknaden blev, vid sidan av etablerade marknader och 

auktionernas andrahandsmarknad, härvidlag ett viktigt fora.10 För det första 

ger annonserna en inblick i vilka varor det fanns att tillgå och, mer precist, 

vilka som producenter och försäljare valde att marknadsföra särskilt. För det 

andra ger de uppgifter om hur marknadsföringen såg ut, och det är framför 

allt här som kopplingen mellan konsumtion och borgerskap kan framträda, 

inte minst som pressen vid denna tid riktade sig till en social och kulturell elit 

med borgerliga förtecken.11 

Det torde vara rimligt att anta att annonsörerna mer eller mindre uttalat 

utformade sina annonser med denna läsekrets som målgrupp.12 De mer kva

litativa sidorna i annonseringens utformning är givetvis av särskilt intresse. 

Vilka argument och värderingar användes för att locka kunder? Fanns där 

något specifikt borgerligt i marknadsföringen? Och fanns där något specifikt 

kvinnligt/manligt? 

7 Smith (2002), s. 27. Se även Natacha Coquery, "The Language of Success. Marketing and 

Distributing Semi-Luxury Goods in Eighteenth-century Paris", i Journal of Design History 

17 (2004), s. 72. 
8 För diskussion och kritik av Veblen, se Lorna Weatherill, Consumer Behaviour and Material 

Culture in Britain 1660-1760 (London & New York 1996, 2:a uppl.), s. 194-196; Amanda 

Vickery, The Gentlemans Daughter. Womens Lives in Georgian England (New Haven & Lon

don 1998), s. 191—194; Smith (2002), s. 31-34. 

9 Se även Maxine Bergs (1999, s. 68) diskussion om att lyxkonsumtionen från att ha kopplats 

samman med ett bevarande av samhällshierarkier under 1700-talet kom att associeras med 

marknad, välstånd och ekonomisk tillväxt. 

10 Angående vikten av auktionshandeln, se bidrag av Kristina Lilja, Sofia Murhem & Göran 
Ulväng i denna volym. 

11 Ingemar Oscarsson, "Med tryckfrihet som tidig tradition (1732-1809)", i Den svenska pressens 

historia. I begynnelsen (tiden före 1830) (Stockholm 2000), s. ioof. 

12 I vilken utsträckning den i sin tur reagerade positivt på marknadsföringen går givetvis inte 

att besvara utifrån annonserna i sig, utan här behövs uppföljande studier av borgerskapets 

faktiska konsumtion. En sådan kommer också att företas inom ramen för föreliggande pro

jekt (se not 1). 
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Annonsmarknaden i Dagligt Allehanda 

Marknadsföringen var i 1800-talets Sverige i princip synonym med annonser 

i dagspress, i synnerhet i de större städerna.13 I Stockholm var Dagligt Alle

handa (utkom 1769-1849) länge det viktigaste annonsorganet — den "oumbär

liga tidningen, den som 'alla' måste läsa".14 Konkurrensen på tidningsmark

naden hårdnade i och med Stockholms Postens tillkomst (utkom 1778-1833), 

och än mer en bit in på 1800-talet, då Stockholms Dagblad startade (utkom 

1824-1931). Liksom i Dagligt Allehanda stod annonserna i Stockholms Dagblad 

för huvuddelen av innehållet, därtill med särskild inriktning på lokala an-

nonsörer. Den som ville ha en god överblick över annonsutbudet var nu, 

klagade en insändare i kulturtidskriften Granskaren, tvungen att läsa båda 

tidningarna.15 Annonseringen i dessa båda ger därmed en bra bild av den 

borgerliga konsumtionskulturen i Stockholm; i ett första steg undersöks här 

Dagligt Allehanda. 

Annonserna var en central del av tidningarna, då liksom idag. Andelen 

annonser ökade överlag, bitvis ganska drastiskt, under 1800-talets andra hälft. 

Samtidigt blev layouten avsevärt mer avancerad, med rubriksättningar, in

ramningar, grafiska finesser (som fet och kursiv stil), större satsyta och illus

trationer.16 Den svenska marknadsföringen låg dock långt efter den i framför 

allt Storbritannien, där "trade cards" förekom redan under 1600-talet. Med 

dessa rikt illustrerade kort, där bild samspelade med text, gjorde handlare 

och butiker reklam för sin verksamhet. Korten hade antingen en till synes 

13 Klas Nyberg, "Dagspressens roll i marknadsinstitutionens framväxt", i Karl Erik Gustafsson 

& Per Rydén (red.), Folk och press i rörelse (Göteborg 1999), s. 105; Pernilla Jonsson, "'Följ de 

omtänksamma husmödrarnas exempel ...' Livsmedelsannonsering i en svensk dagstidning 

1875-1965", i Historisk tidskrift 129 (2009), s. 2o8f. 

14 Oscarsson (2000), s. 160. Se även Brigitte Mral, När tidningen var tillför läsarna. Lokalpress 

på 1700-talet (Örebro 1997, 2:a uppl.), s. 92f. 
15 Oscarsson (2000), s. 146-148,160; Jarl Torbacke, "Nu grundläggs den moderna utvecklingen 

(1809-1830)", i Den svenska pressens historia. I begynnelsen (tiden före 1830) (Stockholm 2000), 

s. 261—263. 
16 Nyberg (1999), s. 109; Karin Ågren, "Annonsörers agerande. En studie i textil- och bekläd

nadsannonsering i Aftonbladet 1875, 1890 och 1905", opublicerad c-uppsats, Ekonomisk

historiska institutionen, Uppsala universitet (1999), s. 16-18. Iakttagelsen stöds av ett antal b-

och c-uppsatser som skrivits inom ramen för projektet "Konsumtion och industrialisering i 

Sverige 1820—1914" vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. 
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dekorativ men väl så symbolladdad inramning eller så avbildades varor och 
butikslokal, den senare gärna fylld med välklädda och spendersamma kun
der.17 Med uttrycket 'Visual seductiveness" sammanfattar Maxine Berg och 
Helen Clifford tydligt vad det handlade 0m.18 

Någon visuell förförelse var det knappast frågan om för Dagligt Allehandas 
del. Tidningen, som utkom dagligen måndag till lördag, var i likhet med 
annan press tunn, 4 sidor, och texten mycket tät. Annonser av olika slag låg 
sist i tidningen. Utöver varor som var till salu finns sådant som åstundades 
köpas, tjänster som söktes, anställningar som utbjöds samt borttappade och 
stulna föremål som efterlystes.19 Under perioder hade tidningen ett bihang av 
samma omfång som tidningen bestående enbart av annonser, där till-saluan
nonserna låg först. Genom bihangen fick annonserna en tydligt framskjuten 
position sett till tidningens övriga innehåll. 

Min undersökning av annonsmarknaden i Dagligt Allehanda bygger på 
nedslag under åren 1825, 1835 och 1845. För varje år har jag gått igenom samt
liga annonser (inklusive eventuella bihang) under första veckan i februari och 
september månad. Under dessa två decennier genomgick annonseringen en 
tydlig förändring i det att annonserna allt mer kom att likna de radannonser 
vi ser i dagens tidningar. År 1825 bestod de av vanlig tidningstext, d.v.s. i 
frakturstil, och långa uppräknande annonser var inte ovanliga. Dessa fanns 
kvar tio år senare, men då parallellt med radannonser med större bokstäver 
och centrerade rubriker, mindre i omfång (färre rader) samt stundtals med 
latinska bokstäver. Ytterligare tio år framåt i tiden dominerade den nya for
men helt, och de latinska bokstäverna användes genomgående i tidningen. 
Förändringen är viktig eftersom den nya typen av annonser direkt kunde 
fånga läsarens blick. 

17 Nancy Cox, The Complete Tradesman. A Study ofRetailing, 1550-1820 (Aldershot 2000); Ka
de Scott, "Archives and Collections. The Waddesdon Manor Trade Cards: More Than One 

History", i Journal of Design History 17 (2004); Victoria Morgan, "Beyond the Boundary 
of the Shop: Retail Advertising Spaces in Eighteenth-Century Provincial England", i John 

Benson & Laura Ugolini (eds), Cultures ofSelling. Perspectives on Consumption and Society 

since 1700 (Aldershot 2006); Maxine Berg & Helen Clifford, "Selling consumption in the 

eighteenth century. Advertising and the trade card in Britain and France", i Cultural and 

Social History 4 (2007). 

18 Berg & Clifford (2007), s. 146. 

19 Se även Mral (1997), s. 92, 95; Morgan (2006), s. 67. 
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Även om layouten ändrades förutsätter annonseringen hela tiden att mot

tagaren var läskunnig eller — för den delen — hade tid och lust att läsa texten. 

Detta ger en inskränkning i mottagarledet, som ett mer bildrikt annonsspråk 

till viss del kan överbrygga; grundbudskapet om vilka varor som finns att 

köpa går då fram oavsett vem som bläddrat i tidningen.20 

Den största förändringen är emellertid att antalet annonser minskade 

drastiskt under perioden, så pass att det nästan går att tala om en stagnation. 

Där tidningarna år 1825 fylldes av flera spalter annonser var de åren 1835 och 

1845 om inte sällsynta så åtminstone ovanliga.21 Vissa dagar förekom faktiskt 

inte en enda till-saluannons (7/9 1835,1/2 1845). Till viss del kan minskningen 

förklaras av att bihangen - där antalet annonser var större än i tidningen 

- inte fanns kvar under de senare åren. En hel del av dessa var dock upprep

ningar av tidigare annonser, och bihangen speglar snarare än blomstrande 

annonsmarknad, att jämföra med den följande tynande. 

En annan förklaring kan vara att tidningen redan år 1824 och än mer ut

talat under 1830-talet och resten av Karl XIV Johans regeringstid kom att inta 

en politiskt oppositionell hållning.22 Detta förutsätter i så fall att annonsö-

rerna medvetet skulle ha undvikit den mer politiska tidningen, vilket är svårt 

att belägga.23 Att annonsörerna nu hade en konkurrent att använda sig av 

— Stockholms Dagblad— bör ha spelat in. Likväl framstår den mycket drastiska 

minskningen som svårförklarig och minst sagt märklig. 

Till salu 

Två typer av varor dominerade utbudet, sett till antal annonser; det var 

böcker och andra trycksaker samt livsmedel och specerier.24 Annonser för 

20 Illustrationer skall dock inte ses som en ersättning för text, anpassad för icke läskunniga, 
utan bildspråk och textspråk samspelar och gör budskapet än mer pregnant. Berg & Clif-

ford (2007), s. ij/f. 
21 Under de två senare åren finns istället fler relativt utförliga annonser om utbud vid auktio

ner och konkursutförsäljningar. 

22 Dag Nordmark, "Liberalernas segertåg (1830-1858)", i Den svenska pressens historia. Åren då 

allting hände (1830-1897) (Stockholm 2001), s. 31-33, 48. 

23 Sambandet politisk färg och annonsminskning blir tydligare vad avser offentliga kungörel

ser. Nordmark (2001), s. 69. 

24 För de två senare åren dominerades annonserna av bokutbudet. 
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böcker förekom tidigt.25 De var ofta kopplade till en specifik boktryckare eller 

bokhandlare, och de var även tidigt ute med en mer varierad lay-out.26 Dessa 

låg alltid först under "till salu"-rubriken och livsmedelsannonserna avslutade 

vanligen raddan av varor. Däremellan förekom i princip allt mellan himmel 

och jord, från fasta egendomar i stadens utkanter eller på landet, hästar och 

vagnar till möbler och textilier av alla de slag, glas och porslin etcetera. 

För att komma åt det högre borgerskapets självbild har jag främst intres

serat mig för ett urval föremål med ett tydligt och mer entydigt statusvärde.27 

Tydliga sådana statusmarkörer är lösöre som möbler och husgeråd samt klä

der och textilier, under förutsättning att de var av finare slag och/eller ex

klusivt material.28 Varorna förekom flitigt i annonserna. Här fanns speglar, 
chiffonjéer, byråar, soffor, tebord och spelbord, alla möbler som var i ropet 

och som markerade den vikt som lades vid hemmet som en plats för social 

samvaro. Med träslag som mahogny — också det i ropet —, alrot och sockerkist 

underströks statusen ytterligare.29 På klädessidan bjöds hela klädningar för 

både kvinnor och män, rockar och byxor, hattar och mössor, adels- och fri-
muraruniformer samt hovdräkter ut till försäljning, i exklusiva material som 
siden, sammet, taft, voile och kaschmir. 

Även vissa typer av livsmedel, som kolonialvaror och exklusivare alkohol-

haltiga drycker, bör ses som statusmarkörer.30 Att det rörde sig om import

varor, vissa riktigt långväga, signalerade exklusivitet. Tillgången på rött och 

vitt vin från olika distrikt, madeiravin, portvin och dessertviner var god, och 

även spirituösa som konjak, rom och arrak fanns emellanåt att tillgå. Med 

25 Claes-Göran Holmberg, "Nästan bara posttidningar (tiden före 1732)", i Den svenska pres

sens historia. / begynnelsen (tidenföre 1830) (Stockholm 2000), s. 90, 
26 Eftersom bokhandlare/-tryckare ofta grundade tidningar hade de också de största och mest 

utvecklade annonserna. Nyberg (1999), s. 109. De använde sig, åtminstone for franskt vid
kommande, även flitigt av "trade cards" för att marknadsföra sig. Scott (2004), s. ror. 

27 Jag har använt ett liknande angreppssätt i min studie av Arbogaeliten. Gudrun Anders
son, Stadens dignitärer. Den lokala elitens status- och maktmanifestation i Arboga 1650-1770 

(Stockholm 2009). 

28 Även böcker kan givetvis ha ett statusvärde, men för att rätt kunna tolka bokannonserna 

krävs en mer ingående studie av dem än vad som här är möjligt. 
29 Sockerkist är ett träslag ursprungligen använt för socker- och cigarrlådor, men även för 

möbler. Det är ett rödaktigt finare träslag inom familjen mahognyväxter och går ofta under 
namnet västindiskt cederträ. NE, "sockerkist", "västindisk ceder". 

30 Om starka drycker som social markör, se Joachim Mickwitz bidrag i denna volym. 
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tanke på tidens nya vanor var även kaffe, te och choklad viktiga statusvaror. 

Som en följd av detta dök också serviser och utensilier för varma drycker samt 

vinglas i olika utföranden upp i annonserna. Detta pekar på en central aspekt 

av statusvärdet, nämligen att föremålen måste beses av andra för att kunna 

generera status. Mat och dryck lämpade sig synnerligen väl härför. 

Annonseringen av dessa varor speglar, med undantag av livsmedlen, i hu

vudsak en andrahandsmarknad; det är alltså begagnade möbler och kläder 

som avyttras. Vad gäller kläder angavs ibland, men alls inte alltid, att varan 

var ny eller "nästan ny", "mest ny". För kommissjackor (militära uniforms

jackor) angavs att de var "brukade men owända" (4/2 1825), vilket visar att 

kläder hade ett andrahandsvärde som material för nya plagg. En del mer 

skrymmande föremål såldes uttryckligen på grund av flytt eller resa, som 

en "mästerligt målad oljefärgstafla, föreställande Konung Carl XII i Lebens-

grö!3e" (5/2 1825) eller som möblerna i det inledande exemplet. 

Bland säljarna förekom både privatpersoner och etablerade handlare i 

bodar med olika inriktning (kläder, kram varor, tobak, kryddor etcetera). In

slaget av privatpersoner är stort, i synnerhet under de två första nedslagen. 

Annonserna gav en direkt hänvisning till en adress, ofta med noggrann be

skrivning av hur kunden skulle hitta dit, eller så förmedlades köpet via en 

bod eller Dagligt Allehandas kontor.31 Någon direkt reklam för ett handels

hus eller en rörelse förekom knappast (undantagandes boklådor), även om 

Likkistmagasinet och Engelska snörlivsmagasinet annonserade flera gånger 

under första året och ett temagasin och en klädeshandel under sista året. Då 
anas också en tendens mot en mer etablerad marknad, där olika firmor an

nonserar under sitt namn.32 

Utbudet - varorna på rad - speglar en konsumtionskultur med delvis bor

gerliga förtecken, även om det knappast rör sig om en genomgående anpass

ning till den målgruppen.33 Hur marknadsfördes då dessa statusvaror? 

31 Om butiker som förmedlare av andrahandsvaror, se Coquery (2004), s. 84. 

32 Om affärsinnehavarnas viktiga roll i den tidiga marknadsföringen, se Coquery (2004), 

s. 75. 
33 Se även Lena Johannesson, Den massproducerade bilden. Ur bildindustrialismens historia 

(Stockholm 1997, 2:a uppl.), s. 174. 
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Argumenten 

Någon textmässig förförelse var det inte frågan om - lika litet som en visuell. 

Annonserna var vanligen sakliga, kortfattade och inriktade på att informera 

om vad som var till salu och var varan fanns att få tag på.34 Den katalogar-

tade karaktären till trots innehöll många annonser värdeladdade ord, som 

riktade sig direkt till presumtiva konsumenter. Fem huvudsakliga kategorier 

kan urskiljas, och annonsörerna valde oftast att åberopa två eller flera av dem. 

Det vanligaste försäljningsargumentet var att helt enkelt beskriva varans 

utseende - färg, material, utförande etcetera. Men genom en flitig använd

ning av adjektiv kunde varan även göras särskilt lockande. Om en fruntim-
mersklädning, till salu i fru Talens modebod vid Mynttorget, angavs att den 

var större, vit, i sidensars och garnerad med breda tyllspetsar (4/2 1825), om 

en bordstudsare (pendyl) att den var av alabaster, formad som en lyra (3/2 

1835). Vid försäljning av större partier framhölls vid några tillfällen år 1845 att 
sortimentet av vin var välsorterat och det av olika dricksglas stort (1/9 och 2/9 

1845). Beskrivningarna gjorde det möjligt för köparen att bilda sig en uppfatt
ning om hur föremålet såg ut, samtidigt som de gav annonsörerna tillfälle att 

lyfta fram särskilt goda kvaliteter hos varan. 

Bland de mer värdeladdade omdömena är de allmänt positiva mest an

vända, gärna i kombination med förstärkande ord som mycket, utmärkt och 

ovanligt.35 Varan var "mycket fin", "mycket vacker", av "första kvalitet", "ut

märkt vacker", "utvalt fina", "utmärkt goda", av "bästa sort", "fint arbetad", 

"vacker", "fin", "god", "veritabel" etcetera. För livsmedel angavs gärna att de 

var "extra goda". Omdömen av detta slag är förstås högst subjektiva. Det är 

säljaren som framhåller kvaliteten, och köparen kan möjligen ta detta som 

intäkt för att varan åtminstone håller hyfsad klass. 
Även noteringar om priset var vanliga, särskilt under det sista året. Note-

34 Bilden av ett relativt fattigt annonsspråk är belagd på många håll, se Nyberg (1999), s. 110; 

Ågren (1999), s. 26; Morgan (2006), s. 68f; Hannah Barker, The Business ofWornen. Fernale 

Enterprise and Urban Development in Northern England 1760-1830 (Oxford 2006), s. 80; Jon 

Stobart, Andrew Hann & Victoria Morgan, Spaces of Consumption. Leisure and Shopping in 

the English Town, c. 1680-1830 (London & New York 2007), s. 173; Jonsson (2009), s. 209. 

35 I de fall endast ett värdeladdat begrepp använts rör det sig oftast om de allmänt positiva 
omdömena. 
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ringarna angavs, på några få undantag när, alltid relativt och värderande; va
ran sades ha ett "billigt" pris, ett "gott", "facilt" eller, vilket är mindre vanligt, 
ett "nedsatt" pris eller "billigaste partipris".36 Det två sista markerar tydligt att 
köparen gör en god affär. De andra benämningarna är svårare att tolka. Billigt 
kan betyda just till ett lågt pris - alltså facilt - men det kan även stå för ett 
skäligt, rimligt eller ej överdrivet pris — alltså närmare ett gott pris.37 Oavsett 
hur lågt priset var talar alla begreppen om att det åtminstone inte var frågan 
om överpris och att kunden borde ta tillfället i akt. 

Att locka kunderna med kvalitet och bra priser var - och är - en vederta
gen och vida spridd form av marknadsföring.38 Den appellerade till alla slags 
kunder, och kan knappast kopplas specifikt till borgerskapet. I Dagligt Alle
handa kombinerades argumenten sällan.39 Prisargumentet användes framför 
allt då varan såldes i bod eller magasin. Möjligen kan det då även ha syftat 
till att för framtida kunder förknippa just den boden med låga priser. I övrigt 
saknas många av de argument som i Storbritannien, Frankrike och Nord
amerika användes i butiksrelaterad reklam, som att butiken hade ett gott 
rykte eller utlovade särskilt god och personlig service.40 

En tydligare koppling till borgerskapet kan anas i de två sista typerna av 
värdeomdömen - de som lyfte fram exklusivitet och modernitet. Vad gäller 
de förra kunde ofta det använda materialet vara nog som markering, som 
exempelvis mahogny, siden och guld, det sista överlag sällsynt. Likaså anda
des benämningar som "hovdräkt", "balklädningar" och "frimuraruniform" 
av exklusivitet, så som i den klädmäkleribod som utannonserade "den swarta 

36 Superlativformen är ett nytt grepp i annonserna från år 1845. 

37 SAOB, "billig", "facilt". 

38 Richard L. Bushman, "Shopping and Advertising in Colonial America", i Cary Carson, 
Ronald Hoffman & Peter J. Albert (eds), Of Consuming Interests. The Style of Life in the 

Eighteenth Century (Charlottesville 1994), s. 249; Ågren (1999), s. 31-33; Coquery (2004), s. 
73f.; Morgan (2006), s. 70-72; Deborah Simonton, "'They may depend on being well and 
readily served': Lives in business in the eighteenth century", working paper, presented at 

Womens History Network Conference, 'Collecting Lives', Winchester, UK, 7-9 Septem

ber 2007 (2007), s. 9. Resultatet stämmer även väl överens med arbetena inom projektet 
"Konsumtion och industrialisering" (se not 16). Se även Berg & Clifford (2007, s. 155) som 

framhåller att prisargumenten var av mindre vikt. 
39 När så skedde var det framför allt i annonser för livsmedel. 
40 Barker (2006), s. 81; Morgan (2006), s. 70; Simonton (2007), s. 9; Stobart, Hann &c Morgan 

(2007), s. i74f. 

I56 



och röda Hofdrägten, den blå Gala Hofdrägten samt [...] en mörkblå frack" 

(4/2 1825).41 

Mer direkta uttryck förekommer också, men inte så ofta och inte alls 

under de två senare nedslagen. Ett sådant uttryck är "gentil", som användes i 

det inledande exemplet. I övrigt omnämndes det endast i annonser för kläder 

och textilier; så sålde Engelska snörlivsmagasinet en radda "gentila mansklä

der" (frimuraruniformer, frackar, byxor) (1/2 1825). Det gentila anspelar tyd

ligt på det stiliga och eleganta.42 Vid ett par tillfällen användes ett så starkt ord 

som "superb". Med annonsspråk som en "stor superb engelsk kansliskrivbyrå, 

av finaste rosigt mahogny, beslagen med bronslister och engelska lås, hela 

dess innanmäte i ek " och ett "superbt damastduktyg" lät annonsörerna det 
uttalat exklusiva samspela med lika exklusiva material som mahogny, ek och 

damast (bihang 2/2 och 1/9 1825). Även enstaka uttryck som att kungatavlan 

var "mästerligt målad" (4/2 1825) och att en ovanligt vacker ring var "antik" 

(2/2 1825) kan ses som tecken på exklusivitet.43 

Lika sällsynt som det uttalat exklusiva var anspelningar på det moderna; 

ordet förekom endast i åtta annonser, alla under det första året.44 Här fanns 

bland annat en "utmärkt skön kam i den modernaste smak" (bihang 2/2 1825), 

en stor spegel, "alldeles ny och i modern fason" (3/9 1825) och ett modernt 

fruntimmersguldur (5/9 1825).45 För borgarklassen skulle det moderna kunna 

vara ett sätt för dem att skapa sig en egen stil som skilj de sig från en adlig. Sär

skilt utbrett var detta emellertid inte i Dagligt Allehanda, och det som särskilt 

förvånar är att det inte förekommer i de två senare nedslagen. 

41 "Hofdrägt" avser den gustavianska hovdräkten, införd av Gustav III år 1778 och ersatt med 

en mer tidsenlig sådan av Karl XIV Johan år 1823. Eva Bergman, Nationella dräkten. En studie 

kring Gustaf IIl:s dräktreform 1778 (Stockholm 1938), s. yf., 91. 

42 Begreppet gentil kunde även ha ironisk ton, men det torde knappast ha varit den som avsågs 

i annonserna. SAOB, "gentil" 2. 

43 Till dessa exempel kan även en annons från 2 juli 1835 fogas, där två "guldpiecer af utmärkt 

wackert arbete" utannonserades. Deras värde, berättar annonsen, ökade då de "såsom pre

senter warit förärade af Konung Carl d. XI til den store Fält-Marskalken Grefwe Aschen-

berg". 

44 I juli 1825 användes dock begreppet tre gånger under två dagar: en modern spegel (1/7), 

moderna sommartyger (1/7) samt en kapott av den moderna ljusa färgen (2/7). 

45 Även motsatsen förekom, som en annons för mansgångkläder efter gamla modet (3/9 1825) 

och för ett "mycket gott väl emaljerat svenskt guldur av äldre fabrik" (5/2 1835). 
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Tynande rader 

Under den korta tidsrymd jag undersökt genomgår marknadsföringsspråket 

en tydlig förändring, från att vara överdådigt positivt, med vissa anspelningar 

på modernitet och exklusivitet, till mer pragmatiskt, med fokus på för köpet 

väsentliga fakta, i synnerhet priset. Prissättningen blir då det främsta konkur

rens- och försäljningsargumentet. 

Detta stämmer dåligt med den bild som tecknats avseende såväl svens

ka som utländska förhållanden, där istället en utökad argumentarsenal do

minerar.46 Särskilt inom den europeiska forskningen har det moderna och 

moderiktiga, och över huvud taget en rikhaltig uppsjö av marknadsförings

argument, lyfts fram som en viktig del i den nya konsumtionskulturen och, 

specifikt, i den borgerliga "respektabiliteten".47 Eventuellt kan den drastiska 

- och svårförklarliga - minskningen av annonser i Dagligt Allehanda vara en 

del i förklaringen. Likväl torde det ekonomiskt starka borgerskapet ha varit 

en viktig presumtiv kundkrets även för de numer fåtaliga annonsörerna, inte 

minst för att på längre sikt knyta denna köpstarka grupp till sig. Det åter
står att se om utvecklingen är specifik för Dagliga Allehanda, och om kanske 
Stockholms Dagblad istället blivit forum för en borgerlig konsumtionskultur. 

46 För svenskt vidkommande är denna belagd för i första hand 1800-talets andra hälft och då 

i synnerhet rörande annonser för textilier. Se t.ex. Thomas Grip, "Textil- och beklädnads

annonseringens utveckling i Dagens Nyheter perioden 1870-1880", opublicerad b-uppsats, 

Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet (1995); Malin Junestav, bra 

mot kyla och golvdrag AB. Alfr. Ahlström & Co:s annonsering och försäljning under 

tre decennier", opublicerad d-uppsats, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala uni

versitet (1996); Ågren (1999). 

47 Bushman (1994), s. 243; Coquery (2004), s. yyf.; Barker (2006), s. 27; Morgan (2006), s. 74; 

Berg & Clifford (2007), s. 155F.; Simon ton (2007), s. 9; Stobart, Hann & Morgan (2007), s. 

182. 
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