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Övergångar mellan historiska 
former av handel i Norden 
KLAS NYBERG 

Alla hennes intryck, hennes oro vid inträdet, det sötsura mottagandet hon rönt av 

sina släktingar, den melankoliska frukosten i denna fängelsedager, hennes väntan under 

den dåsiga ensligheten i detta gamla handelshus, som kämpade med döden, allt detta 

samlade sig i en dov protest, en lidelsefull längtan efter liv och ljus. Och fast hon var 
full av takt och ej ville stöta någon, kunde hon ej ta ögonen från Damernas paradis, 

som om expediten inom henne hade behov av att värma upp sig igen inför åsynen av 
detta sjudande affärsliv. 

Au bonbeur des dames, av Emile Zola 18831 

I romanen Au bonheur des dames (Damernas paradis) låter Emile Zola affärsbi

trädet Denise Baudu vara förmedlande länk i övergången mellan gammalt och 

nytt. Det expanderande varuhuset Damernas paradis i Paris representerar den 

moderna handelns framväxt. Varuhusets direktör Octave Mouret har satt i sys

tem hög omsättning av billighetsvaror för masskonsumtion av vävnader och 

kläder, förföriskt exponerade i ett komplex av olika specialiserade avdelningar. 

Den moderna konsumtionen är feminin, säljandet suggestivt och marknads

föringen aktiv och manipulativ förenad med en lågprispolitik. Förlorarna är 

städernas specialiserade detaljhandlare, bundna som de är av arkaiska före

ställningar om kvalitet och mode. I slutet av romanen ringlar sig ett långsamt 

begravningståg med den nyss avlidna Geneviéve Baudu, Denises kusin som 

är dotter till hennes morbror klädeshandlaren och som långsamt tynat bort i 

hans affär, hon: ... var svag och färglös som en i mörker uppväxt planta. Dessa 

människor förtvinar när hela deras värld bokstavligt utplånas i konkurrensen 

med Damernas paradis. Begravningen blir en metafor för hela det traditionella 

detaljistledets undergång och föreställningsvärld när den betraktas av Denise: 

1 É. Zola, Damernas paradis (Stockholm 1927). Sammanhanget i C.-E. Nordberg, Ett hörn av 

skapelsen — Émile Zola och hans värld (Stockholm 1988), s. 330 f. Se även Paula von Wachen-
feldts uppsats i föreliggande arbete. 
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... tyckte hon sig höra trampet av en hjord, som fördes till slakteriet; det var ett helt 

kvarters småhandlare som släpade sin ruin efter sig i Parisgatusmuts ... 

Varuhusen och framväxten av nya organisationsformer inom detaljhan

deln är ett exempel på nya sätt att organisera säljandet i perioder som känne

tecknas av genombrott och stark förändring i slutet av 1800-talet: varuhusen, 

lanthandeln, senare tiders självbetjäning, kooperation och nutidens gallerior 

representerar alla sådana brott i tider av omvandling. 

För Walter Benjamin var Paris passager - ett slags övergångsform till den 

moderna detaljhandeln - i överförd mening en förmedlare av modernitet och 

mode med äldre handelshistoria:... en gigantisk labyrint av tankebilder... Hans 

monumentalverk Das Passagen-Werk från mellankrigstiden blir därmed, kan

ske också för oss, ett slags förmedling mellan den här skisserade övergången 

till den moderna handeln under 1900-talet: från den tidigmoderna gross- och 

detaljhandeln, via Parisvaruhusen Le Bon Marché, La Samaritaine, Le Louvre, 

Le Printemps osv. till handelns och konsumtionens moderna historia i vår 

egen tid. Nya utgåvor av hans verk inspirerar nya generationer av forskare 

inom olika akademiska discipliner som intresserat sig för varuhusens och den 

moderna detaljhandelns historia.2 

Gross- och detaljhandelns roll i den ekonomiska utvecklingen resp. han

delsformernas egen förändring och utveckling har länge spelat en viktig roll i 

teoretiska ansatser som behandlar övergången till modern tid och i den indu

striella revolutionens problematik men har tidigare inte systematiskt jämförts 

och diskuterats i ett nordiskt sammanhang. 

Teoribildningar om handelns roll 
1 ekonomisk utveckling 

De stora handelshusens aktiviteter har sedan länge tilldragit sig stort intresse 

inom den forskning som behandlar den långsiktiga process av ekonomisk ut

veckling som så småningom ledde fram till den industriella revolutionen under 

1800-talet. Grosshandeln spelade en avgörande roll för att systematiskt intra-

regionalt ekonomiskt utbyte kunde uppstå i den förindustriella världen. Med 

grosshandeln knöts lokala och regionala ekonomier till varandra och grunden 

lades till arbetsdelning och specialisering mellan länder och världsdelar. Redan 

2 W. Benjamin, Paris, 1800-talets huvudstad. Passagearbetet 1-3 (Stockholm 1990). 
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1200-talets avancerade textilindustri i de flandriska städerna baserades på im

porterad ull och man bedrev där tillverkning i stor skala med hela den dåtida 

världsmarknadens mässor och varubörser som tänkta avnämare.3 

För en äldre generation forskare - med namn som Fernand Braudel, Her

man Kellenbenz, Paul Sweezy och senare även Jiirgen Schlumbohm som i en 

inflytelserik antologi från 1970-talet utvecklar en marxistisk stadiemodell med 

storköpmännen som centrala i teoribildningen kring proto-industrialisering 

- spelade hela denna s.k. förlagsindustri en avgörande roll för utvecklingen av 

tidigindustriella produktionsformer. Olika slags variationer därav: Kauf-sys-

tem resp. Verlag-system, drevs i regi av köpmän som organiserade råvaruinköp, 

tillverkning, tygernas beredning, besiktning och försäljning. Trots den gene-
ralistiska ansatsen var hela denna grupp — de s.k. "Göttingen-three": Peter 

Kriedte, Hans Medick och Jiirgen Schlumbohm — i sin modell starkt bundna 

till Franklin Mendels och Herbert Kischs empiriska iakttagelser av ett ganska 

begränsat geografiskt område, Flandern resp. utvecklingen i Rhenlandet. De

ras ansats fick ett stort genomslag i forskningen när deras bok översattes till 

engelska och gavs ut på Cambridge University Press år 1981.4 

Den omfattande empiriska forskning och debatt som inspirerats — kan

ske främst ur Mendels och Göttingenforskarnas utvecklade teoribildning om 

proto-industrialisering men även ur den konsumtionshistoriska forskning 

3 Se P. Spufford, Pengar och makt. Medeltidens handelsmän i Europa (Stockholm 2003); Bräck

er et al (hrsg.). Die Hanse — Lebenswirklichkeit undMythos. Textbandzur Hamburger Hanse-

Ausstellung von 1989 (Liibeck 1999); I. Wallerstein, The capitalist world-economy (Cambridge 

1979)-

4 Braudels trebandsverk Civilisationer och kapitalism, 1400-1800 är översatt till svenska och 

utkom på 1980-talet, 1982-86. De är sammanfattade i en liten kort volym, F. Braudel, Kapita

lismens dynamik (Stockholm 1985); Mendels artikel "Proto-industrialization: The First Phase 

of the Industrialization Process" publicerad i Journal ofEconomic History 31 (1972) följdes av 

P. Kriedte, H. Medick, J. Schlumbohm, Industrialization before Industrialization. Rural In-

dustry in the Genesis of Capitalism (Cambridge 1981); H. Kisch, From Domestic Manufacture 

to Industrial Revolution. The Case of the Rhineland Textile Districts (New York, Oxford 1989), 

se R. Tilly,"Prologue: Herbert Kisch, the Man and His Work", s. 3-38 i denna volym som 

förklarar sammanhanget, därur föddes sedan de fördjupade studier som utgavs i början 1990-

talet: P. Kriedte, Eine Stadt am seidenen Faden. Haushalt, Hausindustrie und soziale Bewegung 

in Krefeld in der Mitte des. 19. jahrhunderts (Göttingen 1991). H. Medick, Weben und Uber-

leben in Laichingen 1650-1900. Lokalgeschichte als allgemeine Geschichte (Göttingen 1996) och 

J. Schlumbohm, Lebensleufe, Familien, Höfe. Die Bauern und Heuerleute des Osnabruckischen 

Kirchspiels Belm inproto-industrieller Zeit, 1650-1850 (Göttingen 1994). 
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som inleddes me JM ea 1 McKenJ rlcLs m.rl. DOK The Hirth of a Consumer IÖ-

ciety från 1982 — har visat på en betydande regional mångfald och komplexitet 

rörande de förindustriella samhällenas organisation av handeln. Viktigt är att 

många empiriska studier kom att visa på en tidigare okänd aktivitetsnivå på 

de inhemska marknaderna som ofta var knutna till andra former av handel 

och handelsinstitut än grosshandlare och storköpmän.5 

Både den internationella och nationella, ofta regionala, handeln var upp-

byggd kring personliga och förtroendefulla relationer till både producent och 

konsument och hur dessa nätverksrelationer var strukturerade tilldrar sig stort 

intresse bland forskare i ämnet idag. Via dessa handelsnätverk - delvis spridda 

över hela världen i s.k. merchant communities - förmedlade, och gav, större 

handelshus omsättningskrediter.6 Denna nätverksansats framstår tydligt i ex

empelvis aktuell tysk handelsforskning: sådana tyska textildistrikt som spelade 

en viktig roll i Kriedtes, Medicks och Schlumbohms senare fördjupade proto-

industriella primärarbeten används numera för att påvisa hur dessa områden 

- via de globala handelsnätverken — var integrerade i världshandeln och kolo

nialismen, senast i Margrit Schulte Beerbiihls Deutsche Kaufleute in London.7 

5 Viktiga efterföljare med kontextualiseringar och med fylliga bibliografier är bl. a. P. Kriedte, 

Peasants, Landlords and Merchant Capitalists. Europé and the World Economy 1500-1800 (Ox

ford, Miinchen 1983), och följande upplagor; M. Isacson, L. Magnusson, Proto-industrialisa-

tion in Scandinavia. Craft Skills in the Industrial Revolution (Hamburg, New York 1987); S. 

C. Ogilvie, M. Cerman, (eds.) Europeanproto-industrialization (Cambridge 1996). 
6 Alexander Schunka, "Glaubensflucht als Migrationsoption. Konfessionell motivierte Mig-

rationen in der Friihen Neuzeit", Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. Zeitschrift des 

Verbandes der Geschichtslehrer Deutchlands 56:10 (2005); Clé Lesger & Leo Noordegraaf 

(eds.), Entrepreneurs and Entrepreneurship in Early Modern Times. Merchants and Industria

lists within the Orbit of the Dutch Staple Märket (Haag 1995); The World of the Indian Ocean 

Merchant 1500-1800. Collected Essays ofAshin Das Gupta. (Compiled by Uma Das Gupta 

and introduced by Sanjay Subrahmanyam), (Oxford, New Dehli 2001); Claude Markovits, 

The Global World ofindian Merchants 1750-1947. Traders ofSind from Bukhara to Panama 

(Cambridge 2000), s. 20; Sushil Chaudhury & Michel Morineau (eds.), Merchants, Com-

panies and Trade. Europé and Asia in the Early Modern Era (Cambridge 1999); Kate Fleet, 

European and Islamic trade in the Early Ottoman state. The Merchants ofGenoa and Turkey 

(Cambridge 1999); Rudolph P Matthee, The Politics of Trade in Safavid Iran. Silk for Silver 

1600-1730 (Cambridge 1999); Kathryn A. Young, Kin, Commerce, Community. Merchants 

in the Port of Quebec 1717-1745 (New York 1995); Jari Ojala, "Approaching Europé: The 

merchant networks between Finland and Europé during the eighteenth and nineteenth 

centuries", European Review of Economic History (1997). 
7 Margrit Schulte Beerbiihl, Deutsche Kaufleute in London. Welthandel und Einburgerung (1600-

1818) (Miinchen 2007). 
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Också det sena 1700-talets och 1800-talets nordiska exportframgångar för 

Norge, Sverige och Finland var obestridligen en följd av internationellt verk

samma aktörer.8 Grosshandlare var de enda som hade förmågan att koppla 

samman kunskap om vad Europas marknader efterfrågade med vad norra 

Skandinavien och Finland hade förutsättningar att exportera. Huvuddragen i 

denna utveckling var känd redan i slutet av 1970-talet men ett olöst problem 

i forskningen var och förblir hur och med hjälp av vilka dessa inkomster 

implementerades i ekonomin. Man såg att grosshandeln bidrog till att sätta 

igång den exportledda delen av den industriella revolutionen under 1800-talet 

men det var ett mer svårfångat komplicerat samspel av multiplikatoreffekter 

som ledde till att dessa vinster investerades i ekonomin så att industrialise

ringen blev en självgående process. Därmed kom forskarna alltmer att intres

sera sig för hemmamarknadens tidiga utveckling och många förespråkade ett 

längre historiskt tidsperspektiv i analysen.9 

Teoretiska diskussioner kring begrepp som köp- och förlagssystem, "pro-

to-industrialisering" och kapitalism, sätter alltså de stora handelshusen i cen

trum i teoribildningar som avser att förklara ekonomisk och social förändring 

i feodalismens slutskede samt övergången till kapitalism. Men den empiriska 

forskning som följde på detta intresse betonande komplicerade bilden. 

Den forskning som inspirerats av de nämnda ansatserna har pekat på en 

variation och komplexitet både bakåt och framåt i tiden. Man vet idag att 

hemmamarknadernas framväxt i många västeuropeiska länder tycks ha varit 

en aktiv och komplex process långt före den industriella revolutionens upp

komst. Sådana ansatser - exempelvis utvecklade ur konsumtionshistorisk 

forskning resp. Jan de Vries aktuella teori om att den industriella revolutio

nen föregicks av "the industrious revolution" — och aktuell teoribildning om 

konsumtionssamhällets utveckling under 1900-talet, leder över till frågor och 

8 F. Hodne, O. Honningdal Grytten, Norsk ekonomi i det 19. Århundre (Bergen 2000); L. 
Schön, En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel (Stock

holm 2000); L. Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm 1996); O. Feldbasck, 

Danmarks ekonomiske historie 1500-1840 (Herning 1993); resp. S. Dyrvik, A.B. Fossen, T. 
Granlie, E. Hovland, H. Nordvik och S. Tveite, Norsk ekonomisk historie, 1500-19701 (Ber

gen, Oslo, Troms0 1979). 

9 Se nr 1 av Scandinavian Economic History Review år 1982 som ägnades frågan om proto-indu-

strialiseringen i Norden. För svensk del har flera av de medverkande som professorer senare 

bidragit till att arbeta in denna ansats i det allmänna medvetandet, se Magnusson (1996) och 

Schön (2000). 
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teorier som försöker förstå och förklara framväxten av också andra former 

av handel än grosshandeln före exportindustrialiseringens tid. de Vries talar i 

sitt senaste arbete även om "the second industrious revolution". Maxine Berg 

respektive Linda Levy Peck pekar i sina senaste arbeten ut lyxindustrin och 

dess globala sammanhang med imperialismen och kolonierna som centrala 

forskningsområden. Dessa ansatser och det nu aktuella betonandet av globali-

sering, importen av kolonialvaror och lyxkonsumtion pekar på nytt ut migra-

tionen som en viktig del i hur de europeiska impulserna förmedlades till Skan

dinavien med den transnationella handeln. Däremot, när man blickar framåt 

i tiden, med den första och den andra industriella revolutionens genombrott, 

minskar grosshandelns roll som mångsysslare i ekonomin och handelshusen 

blir just grosshandlare i modern mening.10 

Forskningen om olika slags handelsformer betonar inte bara framväxten 

av alltfler handelsformer per se — exempelvis "retail systems" med John Ben

sons och Gareth Shaws terminologi, utan fäster även vikt vid ansatser som 

alternativt understryker betydelsen av relationerna mellan olika former av 

handel som en viktig del av utvecklingen. Exempelvis var den rörliga han

deln i 1700-talets och 1800-talets Europa lika mycket en ingrediens i de dåtida 

handelsnätverken och varuflödena som den var en särskild form av handel. 

Forskare som Laurence Fontaine och Beverley Lemire betonar för Frankrike 

respektive England hur städernas olika slags handelsformer: butiker, mark

nader och andrahandsmarknader, alla var relaterade till rörliga handlare; dvs. 

den fasta och den rörliga handeln knöts samman av sociala handelsnätverk 

emellan aktörerna som var involverade. I Frankrike var det vanligt i slutet 

av 1700-talet att rörliga handlare var knutna till fasta handlare i städerna via 

10 J. de Vries,"The Industrial Revolution and the Industrious Revolution", Journal of Eco-

nomic History 54:2 (1994). Den mest aktuella historiografin finns f.n. i Jan de Vries, The 

Industrious Revolution. Consumer behaviour and the Household Economy, 1650 to the Present 

(Cambridge 2008). Maxine Berg, "From Imitation to Invention: Creating Commodities in 

Eighteenth-Century Britain", Economic History Review 45 (2002); Maxine Berg & Elisabeth 

Eger (eds.), Luxury in theEighteenth Century: Debates, Desires andDelectable Goods (London 

2003); Maxine Berg, Luxury and Pleasure in Eighteenth-Century Britain (Oxford, New York 

2005). Linda Levy Peck, Consuming Splendour. Society and Culture in Seventeenth-Century 

England (Cambridge 2005); Giorgio Riello & Prasannan Parthasarathi (eds.), The Spinning 

World. A Global History of Cotton Textiles, 1200-1850 (Oxford 2009); Giorgio Riello & Roy 

Tirthankar (eds.), How India Clothedthe World. The World of South Asian Textiles, 1500-1800 

(Leiden, Boston 2009). 
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konfession och knöts till varandra med genealogiska, sociala och finansiella 

nätverk. Aktuell svensk forskning i vardande tyder på att också svenska bön

der, gårdfari- och bondehandlare ingick i sådana olika slags nätverk.11 Frågan är 

om Norden — med dess glesa kluster av städer och köpingar där jämförelsevis 

små befolkningar var spridda på stora avstånd — skilde sig från mönstren i de 

västeuropeiska huvudländerna.12 

Antologins uppläggning och innehåll 

På det handelshistoriska symposiet "Varudistribution och marknadsintegre

ring på randen till industrisamhället", hållet vid Göteborgs universitet 7—8 

februari 2006, bildades ett nordiskt handelshistoriskt nätverk och antologin 

Varans vägar och världar utkom året efter med uppsatser från symposiet.13 

Nätverket syftar till att sammanföra forskare och forskarlag för ömsesidigt 

utbyte och samarbete. Ansatsen är akademisk men mångvetenskaplig, brett 

inriktad mot historievetenskaperna. Ämnesval och arbetsformer är öppna 

och flexibla. 

Våren 2008 bjöd nätverksmedlemmarna verksamma vid Ekonomisk-his-

toriska institutionen i Uppsala in till handelshistoriskt symposium den 7-8 

februari med presentationer och möjlighet att senare publicera dem som upp

satser på temat övergångar mellan historiska former av handel, huvudsakligen 

under 1700- och 1800-talet. Som inledare engagerades tekn. dr Bosse Bergman 

som gav en bred översikt av ämnet grundad på hans bok Handelsplats, shopping, 

stadsliv från 2003.14 Den här aktuella antologin är resultatet av symposiet. 

11 Klas Nyberg (red.), Handel och risk. Fyra uppsatser från Ekonomisk-historiska mötet vid Umeå 

universitet 2005 (Uppsala 2007); Anna Brismark, Mellan producent och konsument. Köpmän, 

kommissionärer och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland (Uppsala 2008); Pia Lund-

qvist, Marknad på väg. Den västgötska gårdfarihandeln 1790-1864 (Göteborg 2008). 

12 J. Benson & G. Shaw (eds.), The Evolution ofRetailSystems, c. 1800-1914 (Leicester, London 

& New York 1992); B. Lemire, Dress, Culture and Commerce. The English Clothing Trade 

before the Factory, 1660-1800 (London, New York 1997); L. Fontaine, History ofpedlars in 

Europé (Oxford 1996). 

13 C. Ahlberger, & P. Lundqvist (red.), Varans vägar och världar. Handel och konsumtion i 

Skandinavien ca 1600-1900 (Göteborg 2007). 

14 Bosse Bergman. Handelsplats, shopping, stadsliv. En historik om butiksformer, säljritualer och 

det moderna stadslivets trivialisering (Stockholm 2003). 
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Symposiets temata strukturerades från början i fem sessioner med en kom

mentator för vardera som också fungerade som ordförande under sessionen: 

r. handelshus och utrikeshandel, 2. olika former av handel, 3. butiker, 4. olika 

slags ansatser inom ämnesområdet samt 5. s.k. "merchant communities". Ses

sion 4 har här rubricerats som handel på landsbygden och session 5 har i den 

slutliga versionen ersatts av en epilog med en mer omfattande uppsats av 

Fredrik Sandgren som presenterar sin forskning om svensk spannmålshandel 

i början av 1800-talet. Efter varje block av uppsatser presenteras en kommen

tar av respektive sessions ordförande. Utöver de här presenterade uppsatserna 

medverkade även Ann Friseli Ellburg (Stockholm), Kirsi Vainio Korhonen 

(Åbo), Sven Olofsson (Östersund/Uppsala), Lili-Anné Aldman (Uppsala), 

Ragnhild Hutchison (Florens/Oslo) och Göran Rydén (Gävle/Uppsala) med 

presentationer av sin forskning. 

1. Handelshus och transnationell handel 

Med 1990-talet har en förnyelse inletts av forskningen om de stora handels

husens roll i Nordens modernisering och tidiga industrialisering. Forskarna 

i denna session representerar främst forskning inom två ekonomisk-histo

riska program. "Handelsfamiljerna på Stormaktstidens Europamarknad" be

drivs vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet och 

"Skeppsbroadeln i Gamla stan 1650—1850" vid Ekonomisk-historiska institu

tionen, Uppsala universitet. Därutöver presenteras Jarkko Keskinens (Åbo) 

avhandlingsarbete under slutförande om handelshusen i Pori (Björneborg).15 

15 Forskningsprogrammet "Handelsfamiljerna på Stormaktstidens Europamarknad" och av-

knoppningen därur "En tidig Europamarknad" leds av Christina Dalhede och pågår sedan 

1990-talet. Det är veterligen det största forskningsprogram om tidigmodern utrikeshandel 

som genomförts i Norden. Det är indelat i olika faser av primärforskning och publicering 

och den nu aktuella andra delen sysselsätter ett mindre forskarlag. Till det förstnämnda 

projektets viktigaste publikationer räknas Christina Dalhede, Hände Isfamiljer på Stormakts

tidens Europamarknad. Resor och resande i internationella förbindelser och kulturella intressen. 

Augsburg, Antwerpen, Ltibeck, Göteborg och Arboga, 1-3 (Partille 2001); dens. Handelsfamiljer 

på Stormaktstidens Europamarknad. Viner, kvinnor, kapital. En 1600-talshandel med poten

tial? Fjärrhandelsfamiljerna Jeronimus Möller i Ltibeck och Sibrant Valck i Göteborg, 4 (Partille 
2006); till det senare projektet hör, dens. Invandrare som resurs 1540-1820. Biand-Européer 

och handelsfamiljer i Europa och Sverige. Kontakter, krediter kultur (Göteborg 2009); dens. 

Familjer, förbindelser, krediter kultur 1540-1820 (Göteborg 2009). I detta program görs även 

grundläggande källkritik och analys av principiellt intressant källmaterial där s.k. tolags-
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Det första blocket inleds av Karin Ågren med uppsatsen "Etniska nätverk 

bland 1700-talets grosshandlare" som sammanfattar resultat av jämförelser 

mellan grosshandlare som var medlemmar av den största icke-territoriella för

samlingen i Stockholm, S:t Gertrud, den s.k. tyska kyrkan, resp. de som en

bart tillhörde stadens territoriella kyrkor. Uppsatsen behandlar förhållandena 

vid 1700-talets mitt och visar på ny kunskap om de migrerade köpmännens 

roll och ställning som är samstämmig med tidigare resultat för äldre perioder: 

de handlare som var medlemmar av tyska kyrkan bedrev mer omfattande 

handel och annan rörelse än övriga och var taxerade högre och jämförelsevis 

mer homogent än övriga grosshandlare.16 

Därefter presenterar Christina Dalhede en aktuell metodologisk ansats 

om systematisk jämförelse av bevarade handelsböcker, med varandra men 

också med annat material, i sin uppsats "Handelsböcker, kontaktnät, varor 

jornaler och kombination av bevarade företagsräkenskaper torde höra till de viktigaste, 

se Christina Dalhede, Tolagsjournaler under tidigmodern tid i Göteborg. Källmaterial och 

möjligheter (Göteborg 2005) samt Christina Dalhede & Magnus Andersson. Tidigmoderna 

handelsböcker i svenska städer. Källmaterial och möjligheter (Göteborg 2008). Forskningspro

grammet "Skeppsbroadeln i Gamla stan 1650-1850" pågår sedan år 2000 och avslutas för 
närvarande med antologin Klas Nyberg (red.) Till salu. Stockholms textila handel och manu

faktur, 1722-1846 (Stockholm 2010) och en tillhörande textilhistorisk katalog med uppsatser 

och kommentarer. Programmets viktigaste resultat är därutöver kollektivbiografin K. Ny

berg, (red.) Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm, 1782-1824 (Stockholm 2006) 
och doktorsavhandlingarna K. Ågren, Köpmannen i Stockholm. Grosshandlares ekonomiska 

och sociala strategier under 1700-talet (Uppsala 2007) och L.-A. Aldman, En merkantislis-

tisk början. Stockholms textila import 1720-1738 (Uppsala 2008). Se även aktuella Fredric 

Bedoire, Hugenotternas värld. Från religionskrigens Frankrike till skeppsbroadelns Stockholm 

(Stockholm 2009) och Marja Taussi Sjöberg, Släkten, pengarna och Caroline Gother. Engross-

handlarsläkt i Stockholm under tre generationer 1740-1836 (Stockholm 2009). 

16 Se för tidigare forskning särskilt C.C. Sjödén. Stockholms borgerskap under Sturetiden med sär

skild hänsyn till dess politiska ställning. En studie i Stockholms stads historia (Stockholm 1950), s. 

21—24, 85—91; Nils Ahnlund, Stockholms historia före Gustav Vasa (Stockholm 1953), s. 218-231, 

300-301; 373-385, 489; Göran Dahlbäck, I medeltidens Stockholm (Stockholm 1987, 1995), s. 
52-53, 71-72; Göran Dahlbäck, "Invandring - särskilt tysk — till Sverige under medeltiden", s. 

11-30, i L. Nilsson & S. Lilja (red.), Invandrarna och lokalsamhället (Stockholm 1998); Marko 

Lamberg, Dannemännen i stadens råd. Rådmanskretsen i nordiska köpstäder under senmedel

tiden (Stockholm 2001), s. 57-69; Ingvar Peterzén, Studier rörande Stockholms historia under 

Gustav Vasa (Stockholm 1945), s. 67-94; Birgitta Lager-Kromnow, Att vara stockholmare under 

1560-talet (Stockholm 1992), s. 214; Lars Ericson, Borgare och byråkrater. Omvandlingen av 

Stockholms stadsförvaltning 1599-1637 (Stockholm 1988), s. 336-340; Arne Jansson, Bördor 

och bärkraft. Borgare och kronotjänare i Stockholm 1664-1672 (Stockholm 1991), kap. 13; Kurt 

Samuelsson, De stora köpmanshusen i Stockholm (Stockholm 1951) s. 38-45. 
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ock krediter på en tidimodern Europamarkna d . Uppsatsen, soM kékåftdlåf 

handelsböcker i Liibeck och Göteborg från 1600-talets senare del och 1700-ta-

let, visar på ett intressant sätt hur mycket mer kunskap enstaka bevarade han

delsböcker kan ge när deras information inte bara studeras i sig utan relateras 

till mer systematiskt bevarade uppgifter från de offentliga arkiven. Likaså ges 

ibland möjligheter att studera företagens finansiering på ett annat sätt än det 

brukliga via konkursärenden. 

Just kreditförbindelser är ämnet för Magnus Anderssons följande upp

sats "Kreditförbindelser med utgångspunkt från Göteborg. Ekman & Co 

1810". Hans nedslag visar som väntat att det undersökta företaget främst hade 

krediter utställda på handelshus i London och Hamburg. Hans omfattande 

kartläggningar av växelkrediter ger dock möjlighet till fördjupad forskning 

om de Göteborgska handelshusens sätt att finansiera sin verksamhet. Många 

forskare har visat på förekomsten och nödvändigheten av vidsträckta kredit

nätverk som en central del av tidigmodern grosshandel och som en väsentlig 

del av det medeltida och tidigmoderna företagandets utvecklingsvillkor.17 

Jarkko Keskinens bidrag "The change of cooperative competition in the 

merchant community of Pori 1820—1840" sammanfattar huvudtanken i hans 

kommande avhandling och är ett nordiskt exempel på s.k. merchant com-

munities. En växande internationell forskning har de senaste 15 åren presen

terat nya resultat kring de europeiska och asiatiska handelsstädernas sociala, 

genealogiska, etniska och finansiella nätverk mellan köpmän under tidigmo

dern tid. Forskarna har bland annat fäst uppmärksamheten på de omfattande 

transnationella släktskaps- och kreditnätverk av de tidigare nämnda slagen 

som uppstod kring kolonier av invandrade köpmän i strategiskt intressanta 

handelsområden. På olika håll - i Europas periferier, runt Sydostasien och i 

Nordamerika — bildades ett slags merkantila kolonier med utgångspunkt i de 

europeiska respektive asiatiska huvudländerna. Dessa var ofta men inte alltid 

religiöst sammanhållna.18 

17 Kermode (1998), s. 242 £; Hunt & Murray (1999), kap. 9; Spufford (2002), kap. 1; Braudel 
(1986), s. 126 f. 

18 Claude Markovits (2000), s. 20 f; Sushil Chaudhury & Michel Morineau (eds.) (1999); Kate 

Fleet (1999); Rudolph P. Matthee (1999)-
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Köpmännen i Pori (Björneborg) påverkades framför allt av trävarurörel

sens internationalisering, som ofta krävde betydande nyinvesteringar i sågver

ken för att kunna utvecklas under 1800-talet.19 

2. Olika former av handel på landsbygden 
och i städer 

Forskarna i denna session presenterar aktuell forskning om hur uråldriga 

tidigmoderna handelsinstitut kom att utvecklas och förändras i övergången 

till modern tid. Dels var det som följd av en institutionell omreglering och 

reformering, dels en respons på den gryende tillväxten av hemmamarknaden 

i början av 1800-talet. 

Från och med 1780-talet fram till 1864, som betecknar den fullständiga 

näringsfrihetens genomförande i Sverige, ändrades en rad olika institut inom 

ramen för det dåvarande privilegiesamhället. I vissa fall kan vi tala om en 

avreglering som exempelvis handeln med spannmål som blev fri relativt ti

digt, redan år 1780. I andra fall skedde en omreglering som ofta innebar en 

realitetsanpassning. 

Hemmamarknaden tillväxte från början av 1800-talet, en social om

vandling med bland annat en kraftig tillväxt av obesuttna och förändrade 

relationer mellan könen, en kraftigt ökad konsumtion av kolonialvaror och 

vävnader samt intensiva sociala och näringspolitiska motsättningar på både 

regional och rikspolitisk nivå. I den första uppsatsen, "Klubbade stolar och 

bord. Auktionshandel med möbler 1720—1870" presenterar Kristina Lilja, So

fia Murhem och Göran Ulväng resultat från sitt projekt om auktioner på 

landsbygden och i städerna.20 Andrahandskonsumtionen har det senaste de

cenniet utvecklats som en viktig del av konsumtionshistorisk forskning, inte 

minst när det gäller att fånga in lägre sociala strata som obesuttna och lokalt 

begränsad handel." 

19 För kontexten, se S.-E. Åström, "Northeastern Europés Timber Trade between the Napo-

leonic and Crimean Wars: a Preliminary Survey", Scandinavian Economic History Review 2 

(1987) och dens. "Britains Timber Imports from the Baltic, 1775-1830: Some New Figures 

and Viewpoints", Scandinavian Economic History Review i (1989). 
20 Se vidare om projektet, www.ekhist.uu.se/Projekt/murhem. 

21 Lemire (1997). 
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I den följande uppsatsen, "Handelshuset Donner och konjaken - Den 

professionella handeln med starka drycker i Österbotten från sent 1700-tal till 

1900-talets början" studerar Joachim Mickwitz handeln och konsumtionens 

spridning med utgångspunkt i en enda vara: importen av spritdrycker. Im

porten av kolonialvaror har visat sig vara särskilt intressant eftersom priserna 

på vissa kolonialvaror utvecklades gynnsamt i många västeuropeiska länder 

i förhållande till priset på baslivsmedel och bränsle. Massproducerat linne 

och socker nådde i slutet av 1700-talet även de allra fattigaste, åtminstone i 

städerna.22 Det omvända gäller lyxkonsumtionen. Mickwitz visar hur kon

sumtionen av luxuösa alkoholdrycker var en integrerad del i familjen Don-

ners iögonfallande konsumtion av kläder, inredning och byggande när man 

efterhand under 1800-talet etablerade sig i Helsingfors - ett mönster som 

verkar ha varit vanligt i skandinaviska trävarufamiljer.23 

Till den tidiga expansionen av hemmamarknaden skall som nämnts läg

gas utvecklingen av den rörliga handeln. I denna föränderliga övergångstid 

skiljer vissa handels- och produktionsformer ut sig som dynamiska: den väst

svenska gårdfarihandeln, södra Norrlands bondehandel och fabriksstäder 

som Norrköping och Tammerfors expanderade kraftigt och blev ledande på 

sina respektive nischer från och med 1820-talet: linne, bomullstyger och ylle 

spreds nu över hela Norden och köptes av allt fler.24 

I sin uppsats "Före lanthandelns tid. Förutsättningarna för och förekom

sten av handel på den svenska landsbygden före 1846" problematiserar Anna 

Brismark och Pia Lundqvist den gängse bilden av rörlig handel på landsbyg

den och fasta handelsbodar i städerna drivna av borgare med burskap. Resul

taten från deras avhandlingar — studier av linnehandeln i norra Hälsingland 

resp. västsvensk gårdfarihandel — gör dem benägna att ifrågasätta den nämn

da gängse juridiska uppdelningen av handeln mellan städer och landsbygd 

för de här aktuella övergångsdecennierna före den svenska näringsfrihetens 

två genombrottsår 1846 och 1864. Brismark och Lundqvist utvecklar med 

22 Johan Söderberg. Vår världs ekonomiska historia. I. Den förindustriella tiden. (Stockholm 

2007), s. 330. 

23 Klas Nyberg, "Fenomenet Thams", Scandinavian Journal ofHistory 34:1 (2009), s. 108—109. 

24 Klas Nyberg, Kommersiell kompetens och industrialisering. Norrköpings ylleindustriella till

växt på Stockholms bekostnad, 1780-1846 (Uppsala 1999); Pernilla Jonsson, Marknadens väv. 

Svenska mekaniserade bomullsväverier i distribution och försäljning 1850-75 (Uppsala 2000); 

Brismark (2008); Lundqvist (2008). 
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utgångspunkt i sina avhandlingar snarare en nätverksansats där inte minst 

förmågan att finansiera distributionen av varor spelade en avgörande roll för 

att lyckas. Därom vittnar de många konkurserna.25 

3. Butiker och säljande i städer och på landsbygden 

I den tredje sessionen presenteras uppsatser om ett mer aktivt förhållningssätt 

till både säljande och konsumtion, ibland i direkt samspel med framväxten av 

nya sätt att organisera handeln såsom de redan nämnda varuhusen i Paris. Ett 

aktivt säljande hänger samman med framväxten av en mer drivande försälj

ningsorganisation och marknadsföring där tidningsannonser torde ha varit 

det viktigaste före 1900-talet. Annonseringen nådde utan tvekan en alltmer 

aktiv krets av köpare i städerna och på landsbygden. Dagsaktuella teoretiska 

ansatser som föreställningen om en tidigmodern konsumtionsrevolution och 

Jan de Vries nämnda begrepp "the industrious revolution" tar fasta på pro

cessens bakomliggande orsaker som förändrade preferenser och ökad mark-

nadsinvolvering. Tidigare dominerades forskningen av mekaniseringen och 

frågor om de centraliserade fabrikernas framväxt. Teorierna om en ökad kon

sumtion redan under 1600-talet utgår från att människor arbetade mer än ti

digare för att kunna köpa nya varor, främst kolonialvaror som textilier, frukt, 

kaffe och socker. Så skedde trots att livsmedel blev dyrare och svarade för mer 

än hälften av det stora flertalets inkomster. I det som kallats flitens revolution 

arbetade alla i hushållen mer, även kvinnor och barn. Samtidigt sjönk som 

nämnts priserna kraftigt på vissa varor som linne och socker i förhållande till 

baslivsmedel.26 

Maria Halle ger i sin uppsats " Mellom flittige og slette fruentimmere. 

Gerhard Schonings syn på kvinners produksjon av varer for salg" ytterligare 

ett belägg för att de Vries ansats är giltig också för Nordiska förhållanden. 

En invändning mot teorin har varit just att den bygger på ganska begränsade 

iakttagelser av förhållandena i Nederländerna och England. Ämbetsmannen 

och professorn Schonings iakttagelser i sina merkantilistiskt färgade tidsty

piska reseberättelser från 1770-talets Norge omtalar i positiva ordalag både 

män, kvinnor och barn som aktiva deltagare i hushåll som producerade livs-

25 Brismark (2008) och Lundqvist (2008). 

26 de Vries (2008) och Söderberg (2007), kap. 12. 
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medel och textilier ror avsalu i manga norska regioner. Dagboc kel1, MlMåS-

anteckningar och reseberättelser med förstahandsinformation möter idag ett 

växande intresse i analyser av komplexiteten i den industriella revolutionens 

förhistoria.27 

Processen var dock inte entydigt inriktad på ökad marknadsinvolvering 

från 1700-talets slut och framåt. Ibland var äldre institut som skrån och andra 

lagstadgande restriktioner kortsiktigt framgångsrika i sin strävan att förhind

ra ökat varuutbyte och ökad konsumtion. I sin uppsats "Ble bergverkenes 

provianthus brukt som butikk på 1800-tallet?" visar Petter Jansen att bruks

boden vid Röros kopparverk i allt väsentligt förblev reserverad för brukets 

anställda. Trots vissa undantag förblev det s.k. förbudet mot landsköp giltigt 

och bruksboden övergick inte till att bli ett slags förtäckt lanthandel för den 

bredare allmogen innan den senare näringsfriheten medgav sådana rättighe

ter. För svenskt vidkommande har Erik Lindberg i sin avhandling argumen

terat för att den uppluckring före näringsfrihetsförordningarna 1846 och 1864 

i Sverige som Henrik Lindström i sina arbeten i ämnet från 1920-talet menade 

fanns inte stämmer, åtminstone inte vad gäller Stockholm. Just detaljhandeln 

med textilier efterlevde där de rigorösa regelverkens restriktioner genom att 

strikt bara sälja det deras privilegier angav att de hade rätt att ägna sig åt, 

åtminstone fram till 1846.28 

Trots att Stockholm blivit känt som ett slags skråväsendets sista bastion 

genom Klas Nybergs, Martin Wottles och den nyss nämnda Erik Lindbergs 

undersökningar av detaljhandeln visar Gudrun Anderssons här aktuella upp

sats "Varor på rad. Marknadsföring och konsumtionskultur i Dagligt Alle

handa 1825—1845" på en annan sida av den svenska huvudstaden. Nämligen 

den roll som Stockholm hade som landets — ja kanske hela Nordens — största 

konsumtionsvarumarknad med sin tids troligen mest avancerade marknads

föring i dagspressen.25 Till en början - under 1700-talet - var annonser om 

konsumtionsvaror av ett uppräknande slag utan särskild formgivning - för-

27 Se exv. Giorgio Riello & Patrick K. 0'Brien, "The Future Is Another Country: Offshore 

Views of the British Industrial Revolution", Journal of Historical Sociology 22:1 (2009), s. 

1-29. 

28 Erik Lindberg, Borgerskap och burskap. Om näringsprivilegier och borgerskapets institutioner i 

Stockholm 1820-1846 (Uppsala 2001). 

29 Nyberg (1999); Martin Wottle, Det lilla ägandet. Korporativ formering och sociala relationer 

inom Stockholms minuthandel 1720-1810 (Stockholm 2000); Lindberg (2001). 
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modligen för att den vände sig till andra köpmän och redan invigda specialis

ter. I början av 1800-talet växte en mer aggressiv, ny typ av marknadsförande 

annonsering fram; inriktad på en växande köpstark medelklass. Det är också 

den borgerliga konsumtionskulturen under denna tid som står i centrum i 

Anderssons uppsats som alltså tar avstamp i 1820-talets gryende förändring 

men hon har tidigare även intresserat sig även för 1600- och 1700-talet.30 

Stockholm förblev Sveriges viktigaste kommersiella miljö och mest avance

rade konsumtionsvarumarknad med en sofistikerad detaljhandel och varu

hus även efter de nämnda näringsfrihetsreformerna. Handeln i Stockholm 

förmedlade sin tids utländska landvinningar till en svensk hemmamarknad, 

inklusive landsortens detaljister.31 

Därmed är vi framme vid 1800-talets senare del och framväxten av de mo

derna varuhusen i Paris som fick efterföljare i hela övriga Europa. Paula von 

Wachenfeldts uppsats "Kvinnlig emancipation eller förslavande konsumtion 

i varuhushandeln hos Zola?" behandlar varuhusen i samhällsomvandlingen 

med utgångspunkt i den tidigare nämnda romanen "Damernas varuhus" av 

Emile Zola och varuhusens motsägelsefulla påverkan på den kvinnliga livs

stilen i det moderna samhället. 

4. Handel, distribution och försäljningsorganisation 
på landsbygden 

Import, försäljning av manufakturernas varor och hemslöjd styrdes av olika 

regelverk och handlare och producenter kunde få särskilda privilegier sedan 

1600-talet. I princip innebar regelverken, som ständigt formulerades om, att 

bondehandlare och gårdfarihandlare på landsbygden hade unik rätt att sälja 

sin egen hemindustriella tillverkning helt eller delvis i övriga landet. Dessa 

regelverk fick sin speciella dimension av att övriga former av handel också var 

starkt reglerade av sina respektive privilegier. Utgångspunkten var att både 

gross- och detaljhandeln skulle ske i städerna av skattebetalande borgare med 

burskap. 

30 Gudrun Andersson. Stadens dignitärer. Den lokala elitens status- och maktmanifestation i Ar

boga 1650-1770 (Stockholm 2009). 

31 Klas Nyberg, "Ekonomins huvudstad - tärande och närande", S:t Eriks årsbok 2007: Huvud

staden (Stockholm 2007), s. 86-99. 
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Handeln på landsbygden, som är ämnet för denna session, fick före den 

första näringsfrihetsreformen 1846 huvudsakligen endast bedrivas på perio

diska marknader. Många parallellt gällande institut hade dock utvecklats 

historiskt under lång tid som exempelvis gårdfarihandlares tidigare nämnda 

särrättigheter. Det förekom i Sverige—Finland liknande särdrag i södra Norr

land, det var den så kallade bondehandeln som uppstått kring produktion 

och handel med grovt (Hälsingland) resp. fint (Ångermanland) linne.32 Efter 

1739 hade städernas manufakturer under hallrätt generell rätt att inneha både 

bodar i städerna och rätt att sälja sin egen tillverkning på marknader även 

om de förutsattes sälja via städernas detaljister. Tidigare hade detta reglerats 

i individuella kungliga privilegiebrev för varje enskilt företag. Stadshandlare 

tillika minuthandlare kunde sälja både laglig import och manufakturernas 

vävnader. I Stockholm var specialiseringen av textila handlare mer utvecklad 

än i övriga Sverige.33 

I den första uppsatsen av Christer Ahlberger, "Handelns historiska for

mer, 1600-2050" betonas dock det principiellt lika i de funktioner olika slags 

historiska former av handel över tiden hade att tillgodose. Fortfarande i 

början av 1800-talet domineras distributionen enligt författarens modell av 

antingen köpare som uppsöker säljare eller omvänt med aktiva säljare som 

gårdfarihandlare som sökte upp köparna. Fristående marknadsinstitut är i 

modellen en egen neutral form där båda parter träffar varandra inom ramen 

för ett oberoende regelverk — i äldre tid oftast starkt begränsat i tiden. 2050 

förväntas i modellen alla former av handel vara rumsligt oberoende p.g.a. IT-

revolutionens genombrott i vår egen tid. 

Marie Tengroth Ulvängs uppsats om konsumtionen av kläder i socknen 

Lillhärdal i södra Härjedalen under 1870-talet problematiserar användningen 

av kläder under olika faser av livscykeln för bönder och obesuttna. Under

sökningen tyder på att unga vuxna samlade på sig olika slags vävnader för att 

ha flera uppsättningar kläder inför och under familjebildningen. Vid denna 

32 Gustaf Utterström, Jordbrukets arbetare. Levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från fri

hetstiden till mitten av 1800-talet 2 (Stockholm 1957); Mats Morell, Bondeköpmän. Sörkörar-

nas arvtagare (Örnsköldsvik 1982); Inger Jonsson, Linodlare, väverskor och köpmän. Linne 

som handelsvara och försörjningsmöjlighet i det tidiga 1800-talets Hälsingland (Uppsala 1994); 

Brismark (2008); Kersti Ullenhag, Sörkörare. Bönder med lärft på lassen från norra Ångerman

land 1750-1850 (Örnsköldsvik 1982). 

33 Nyberg (1999), s. 112 f. 
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tid omgavs de av både fasta lanthandlare och förmodligen också av gårdfari-

handlare. Framväxten av mekaniserade väverier sänkte som tidigare nämnts, 

relativpriserna på fabrikstillverkade textiler i förhållande till exempelvis livs

medel. Genom att systematiskt jämföra bönders och obesuttnas inköp i en 

bevarad varuförteckning från en handelsbod med innehavet av kläder i bo

uppteckningar kommer författaren längre i sin analys jämfört med de tidi

gare forskare som enbart studerat bouppteckningarnas information.34 

Per Göran Johanssons ambition i uppsatsen "Dräng eller handlare. Hur 

institutionella förändringar påverkade en gårdfarihandlarfamilj i Norr Ossjö 

i Hishults socken i sydöstra Halland under fyra generationer", är att koppla 

långsiktiga förändrade regelverk till gårdfarihandlares rörelse och hur de på 

olika sätt anpassade sig och förnyade sig över tiden. Södra delen av det un

dersökta länet var rikare jämfört med den norra, fattiga, delen. I Sydsverige 

var allmänt sett fattigdomen lägst i slättbygderna och där rådde också ett 

stabilare välstånd. I skogsbygden var fattigdomen högst och välståndsnivån 

mindre stabil från ett år till ett annat. Det berodde på att där var det ekono

miska överskottet lägst.35 Sammantaget hörde således slöjddistrikten, delar 

av Hallands skogsbygder tillsammans med östra Blekinge och norra Skånes 

skogsbygd till Sydsveriges fattigaste områden. 

Gårdfarihandelns sega livskraft långt fram i tiden med det märkliga för

nyade uppsvinget av en mångfacetterad träslöjd i modern tid var av allt att 

döma ett resultat av den press som befolkningsökningen och jordbrukets 

omvandling skapade i Halland. Genomförandet av laga skiftet 1830—70 och 

växelbrukets successiva införande från slutet av 1870-talet skapade ett mo

derniserat jordbruk som samtidigt sysselsatte allt färre. Befolkningsökningen 

måste ha varit huvudorsaken till de alltmer pressade förhållandena från 1880. 

De två sista decennierna av 1800-talet emigrerade ca 6 000 personer.56 Johans

son visar på hur den undersökta familjen drabbades men också kringgick 

de förnyade regelverk mot gårdfarihandeln som infördes efter de nämnda 

näringsfrihetsreformerna. 

34 Se exv. A.-M. Nylén, Folkligt dräktskick i Västra Vingåker och Österåker (Nyköping 1978 

[i947])-
35 Johan Söderberg, Agrar fattigdom i Sydsverige under 1800-talet (Stockholm 1978), s. 43. 

36 Varberg. En kommuns historia (Varberg 1993), s. 163-165,170. 
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5. Handeln med spannmål 1770-1850 

Spannmålshandelns problematik återkommer och behandlas ingående i an

tologins sista, den lite större tidigare nämnda fristående uppsatsen av Fredrik 

Sandgren: ""För allt vad heligt är skicka ej mera spannmål". Spannmålshan

del i Norrköping vid 1800-talets början". 

Handeln med spannmål har utanför agrarhistorisk forskning främst in

tresserat ekonomihistoriker som inledning på den första industriella revolu

tionen under 1800-talet. När det brittiska tullskyddet reformerades på 1840-

talet kunde Sverige respondera med en enastående export av säd, framför allt 

havre under 1850-talet, vilket gav ett återflöde av kapital i ekonomin.37 

De bakomliggande förutsättningarna var att underutnyttjade resurser i 

jordbruket aktiverades under 1800-talets första hälft. Tillgången på billig ar

betskraft via obesuttna samt nyodling av odlingsmark hörde till spannmåls

exportens förhistoria och den efterföljande kommersialiseringen av orörda 

skogstillgångar bidrog till att den följdes av en framgångsrik export av sågade 

trävaror. 

Förmågan att koppla ihop den ökade internationella efterfrågan på 

spannmål och sågade trävaror efter 1850 brukar tillskrivas de svenska handels

husen, främst de i Göteborg och Stockholm. De hade sedan senmedeltiden 

och tidigmodern tid ett upparbetat nät av affärskontakter, ett förtroende hos 

utländska kunder inklusive kreditvärdighet samt betydande kunskaper om 

sina traditionella exportmarknader. 

Mindre känt är hur spannmålshandeln var organiserad före exportfram

gångarna under övergången från importberoende till ett spannmålsöverskott 

från 1830-talet och framåt. Man har antagit att den nämnda avregleringen 

1770 med spannmålshandelns frisläppande spelade en viktig roll men exem

pelvis det stora antalet konkurser bland spannmålshandlare i slutet av 1700-

talet tyder på att denna bransch länge brottades med stora svårigheter.38 

37 Se huvudlinjerna sammanfattade i Carl-Johan Gadd, Järnplogens och potatisens tid. Jord

bruksutveckling och samhällsförändring i Skaraborgs län 1750-1860 (Göteborg 1997). Några 

viktiga originalarbeten är Gunnar Fridlizius, Swedish corn export in the free trade era. Patterns 

in the oats trade 1850-1880 (Lund 1957) och Karl Åmark, Spannmålshandel och spannmålspo

litik i Sverige 1719-1830 (Stockholm 1915). 
38 Klas Nyberg, "Finansiella nätverk — kredit- och egendomsförhållanden", i Nyberg (2006), s. 
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Med Fredrik Sandgrens här publicerade fallstudie av kontakterna mel

lan handelshuset J. F. Erdmann & Co i Stockholm och grosshandlaren Olof 

Hultman i Norrköping perioden 1808-1813 vinner vi väsentligt ökad förståelse 

av spannmålshandelns organisation i de viktigaste östsvenska stapelstäderna 

vid tiden för den skisserade omvandlingen från importberoende till spann-

målsexporterande land. 

Sandgren finner att embryot till de senare exportframgångarna ligger i 

den kunskap och kompetens som grosshandeln hade förvärvat under lång tid 

av vardagligt stretande med en i många avseenden ännu ofullkomlig infra

struktur, bristande kontroll av tillgången på inflödet av säd, allmän osäkerhet 

och priser som fluktuerade på ett sätt som var svårt att förutsäga. Denna 

kunskapsbank blev sen viktig när i första hand skånska grosshandlare började 

reformera spannmålshandelns infrastruktur med lagringsmöjligheter, tork

ning och transporter. 

Förhoppningsvis ger dessa fem avdelningar av handelshistoriska uppsat

ser och aktuella ansatser en god bild var den handelshistoriska forskningen 

i Norden står just nu. Som framgår speglar aktuell forskning den skisserade 

internationella förskjutningen från hur storköpmännens aktiviteter var kopp

lade till industrialiseringens produktions- och utbudssida till analyser av hur 

olika former av handel interagerade med efterfrågans förändring och fram

växten av olika slags marknader och förändrade konsumtionsmönster. Nya 

projekt om handelsnätverk, etnicitet och marknadsföring samt butikernas 

roll visar på ett synnerligen aktivt och idérikt forskningsfält som ligger väl i 

linje med den internationella forskningsfrontens återuppväckta intresse för 

olika slags former av handel och distributionsnätverk just nu.39 

39 Se betonandet av frågor exempelvis i Pasold Reserach Fund och det internationella handels
nätverket CHORDs gemensamt aviserade symposium "Distribution Networks for Textiles 

and Dress, c. 1700-1945" i Wolverhampton, UK, 8-9 september 2010. 
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Storkyrkan och S:t Gertrud, den tyska kyrkan, dominerar än idag delar av vyn över Gamla stan i Stockholm. 
Foto Klas Nyberg. 



Etniska nätverk bland 
1700-talets grosshandlare 
KARIN ÅGREN 

I tyska kyrkans vigselbok står antecknat att den 2 december år 1739 gifte sig 

grosshandlare Johan Gabriel Koschell med jungfrun Margareta Groen. Brud

gummen hade hunnit fylla 32 år och hade i drygt ett år haft burskap som 
handelsman i Stockholm. Han var dock inte infödd Stockholmare utan var 

född i Mecklenburg. Bruden var däremot född i Stockholm, dotter till gross

handlaren Warner Gerdtsson Groen som hade invandrat till landet från Riga. 
Förutom att både familjen Groen och familjen Koschell var verksamma som 

grosshandlare i Stockholm tillhörde de stadens tyska församling. Koschell 

och hans 15 år yngre hustru fick sex barn. Genom familjens äktenskap sam

manfördes Koschell och Groen med flera av 1700-talets betydande handelsfa

miljer, till exempel familjerna Grill, Conradi och Pauli. Alla tillhörande den 
tyska församlingen. Denna artikel handlar om de grosshandlare som tillhörde 

den tyska församlingen. 
I min doktorsavhandling Köpmannen i Stockholm. Grosshandlares ekono

miska och sociala strategier under 1700-talet har jag tidigare behandlat de in

vandrade grosshandlarna. Avhandlingens syfte är att beskriva hur och förklara 

varför grosshandlare agerade som de gjorde i Stockholm under 1700-talet. Som 

utgångspunkt för förklarandet använder jag mig av en nätverksteori. Jag me
nar att det är avgörande att känna till hur grosshandlarna förhöll sig till sina 

nätverk för att kunna förstå hur de agerade både socialt och ekonomiskt och 

varför de gjorde som de gjorde. I avhandlingen studerar jag 122 grosshandlare 

och pekar på de olika ekonomiska skillnaderna som fanns inom gruppen. I 

tidigare forskning har djupstudier om grosshandlare oftast fokuserat på de 

mest förmögna grosshandlarna vilket jag menar har bidragit till att grup
pen utmålas som mer betydande för samhällsutvecklingen än vad den kan

ske egentligen var. I min studie kan jag visa att hur 1700-talets grosshandlare 

agerade inte skiljer sig från hur grosshandlare i andra tider agerat. Studier av 

grosshandlare från tiden före 1700-talet har visat att de bodde på samma stäl-
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len som 1700-talets grosshandlare, äktenskapsmönstren liknande varandra och 

deras sätt att hantera krediter skiljer sig inte genom århundraden. Hur 1700-

talets grosshandlare hanterade sociala och ekonomiska situationer kan alltså 

inte beskrivs som ett nytt sätt att agera jämfört med äldre tiders handelsmän. 

Studien av grosshandlare visar att deras behov av nätverk även medför ett 

likartat beteende. För att erhålla förtroende, vilket är en av nätverkets vik

tigaste byggstenar, behövs ett pålitligt agerande, det vill säga för att behålla 

förtroendet är det viktigt att inte plötsligt ändra sitt agerande. Detta kan vara 

en förklaring till att de grosshandlare jag studerade främst handlade på samma 

sätt som grosshandlare agerat seklen före. Jag märkte dock att det fanns en 

grupp som hade ett något annat beteende, en grupp som hade tillgång till 

ett eget, från de andra grosshandlarna, avskilt nätverk, om de så önskade. De 

grosshandlare jag syftar på är de som tillhörde den tyska församlingen. I den 

här artikeln ska jag sammanfatta mina viktigaste resultat om denna grupp och 

jämföra dessa med liknande resultat gällande de som inte tillhörde den tyska 

församlingen. 

De komma från öst och väst 

Att grosshandlare som var verksamma i Sverige under 1700-talet ofta hade 

utländsk härstamning är välkänt.1 Under medeltiden räknar man med att 

bara en femtedel av borgarna i Stockholm var svenskar. Framförallt var det 

tyska inslaget stort. Till exempel var den första borgmästaren som är känd i 

Stockholm ursprungligen tysk. Det var i första hand handelsmän från det 

som idag kallas Tyskland som kom till Sverige. Det kom även hantverkare 

men dessa var färre till antalet. Till skillnad från andra städer i Sverige höll sig 

tyskarna mer eller mindre för sig själva i Stockholm.2 Under 1700-talet tycks 

1 Se till exempel Jeanna Hamilton, "Utlänningarnas roll i svenskt näringsliv under 1700-ta-

let", opublicerad licentiatuppsats (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms univer

sitet, 1949); Kurt Samuelsson, De stora köpmanshusen i Stockholm.. En studie i den svenska 

handelskapitalismens historia. Stockholm (Stockholm 1951), bland annat s. 38; Mats Hayen, 
"Utländska köpmannafamiljers giftermålsmönster i Stockholm under 1700-talet", opub

licerad C-uppsats (Historiska institutionen, Stockholms universitet, 1994); Leos Muller, The 

Merchant Houses of Stockholm. C. 1640-1800. A ComparativeStudyofEarly-ModernEntrepre-

neurial Behaviou (Uppsala 1998). 

2 Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria (Stock

holm 1992), s. 38 ff. 
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dock de som var med i tyska församlingen efter några generationer ha ackli

matiserat sig helt till det svenska samhället. Efter ungefär tre generationer var 

det vanligt att de valde att tillhöra andra församlingar.3 

Även andra nationaliteter än tyskar kom till Sverige. Från Brittiska öarna 

kom handelsmän under 1600-talet och 1700-talet och bosatte sig framförallt i 

Göteborg men också i Stockholm. Tidigt i svensk historia invandrade också 

franska och holländska köpmän till landets städer.4 

Under Hansatiden hade tyska köpmän i Stockholm slagit sig samman i 

S:t Gertruds gille som under 1500-talets andra hälft omvandlades till kyrka 

där Stockholms tyska invandrare samlades.5 Den tyska befolkningsgruppen 

som inte alltid förstod det svenska språket anhöll om att få hålla gudstjänst 

på sitt eget språk vilket de fick. De nya församlingarna som bildades i flera 

städer blev en del av den svenska statskyrkan och prästerna likställdes med 

de svenska.6 

Vanligen var en församling grundad på församlingsmedlemmarnas boende

ort och kallades därmed territoriell. De församlingar som bildades utifrån 

särskilda karaktärsdrag kallades icke-territoriella församlingar.7 De individer 

som hade utländsk härstamning hade i teorin möjlighet att välja om de ville 

tillhöra den tyska församlingen eller inte. Det är dock värt att fundera lite på 

hur fritt detta val var. Var de välkomna i andra miljöer eller betraktades de 

med misstänksamhet och kände de sig därför hänvisade till en egen miljö? 

Eller valde de att sluta sig samman för att på så sätt vinna andra fördelar? 

Etniska nätverk 

Historikern Anders Florén har visat på vilka vinster det innebar för inflyttade 

valloner att hålla sig för sig själva. På så sätt kunde de bevara sina yrkes

hemligheter och få ett högt värde på arbetsmarknaden. Det kan ses som en 

3 Uno Willers, Ernst Moritz Arndt och hans svenska förbindelser. Studier i svensk pommersk 

histografi och svensk opinionsbildning (Stockholm 1945), s. 186. 

4 Karl-Olov Arnstberg & Billy Ehn, Etniska minoriteter i Sverige förr och nu (Lund 1976), s. 19 f. 

5 "Tyska kyrkan", i Nationalencyklopedin 18 (Malmö 1995). 

6 SOU Utredning angående organisationen av den finska församlingen i Stockholm samt de tyska 

församlingarna i Stockholm och Göteborg m.m. (SOU 1947:56), s. 20 f. 

7 Gösta Lext, Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946 (Göteborg 1984), s.50 £ 
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maktstrategi från vallonernas sida.8 Förutsättningarna för att de skulle kunna 

välja att hålla sig för sig själva var goda då deras arbete och kunskaper efterfrå

gades dit de kom. På liknande sätt kan den invandrade grupp köpmän som 

kom till Stockholm diskuteras. De hade möjlighet att, om de ville, exkludera 

de övriga grosshandlarna, eftersom de tillhörde en grupp som genom sin 

verksamhet var eftertraktad och behövde därför inte verka tillsammans med 

andra. 

En grupp som är distanserad från det resterande samhället tenderar att 

hålla ihop inbördes. Gruppen hålls ihop av det utanförskap som upplevs, 

men också av att det i minoriteter kan uppstå möjlighet att utveckla sin egen 

kultur. En sådan utveckling innebär inte bara en starkare sammanhållning 

utan kan innebära en starkare inkludering. Men de kulturella olikheterna kan 

göra det svårare för dem att inkluderas i samhället utanför gruppen. Tilliten 

inom gruppen ökar genom detta utanförskap, samtidigt kan lojaliteten inom 

en grupp komma att begränsa individens handlingsutrymme. Hur olika indi

vider agerar kan förstås skilja sig åt inom en grupp vilket kan komma att leda 

till tvång där lojaliteten gentemot gruppen går före individens vilja.9 

Tidigare forskning har visat hur människor som på grund av sin religiösa 

tro levt i ett utanförskap har hjälpt varandra att bli framgångsrika företagare.10 

Medlemmarna i den tyska församlingen kanske inte behärskade det nya språ

ket, de hade kanske andra kulturella seder som skilj de sig från de inhemska 

köpmännen, vilket kunde leda till ett utanförskap. Men det kunde leda till 

en känsla av gemenskap med andra i samma situation. Denna gemenskap 

kunde resultera i ett engagemang att hjälpa människor som uppfattades som 

likasinnade. 

Redan etablerade etniska nätverk var till gagn för nya invandrare som 

hade möjlighet att genom dessa skapa kontakter och få anställningar. Genom 

att hjälpa en nyanländ invandrare stärktes den koloni som redan fanns på 

8 Anders Florén, "Främlingskapet som resurs. Andlös var raden av svarta valloner. Tankar 

kring identitet, främlingskap och valloner", i Anders Floren & Åsa Karlsson (red.), Främ

lingar — ett historiskt perspektiv (Uppsala 1998), s. 17 ff. 
9 Alejandro Portes & Julia Sensenbrenner, "Embeddededness an Immigration: Notes on the 

social determinants of Economic Action", The American Journal ofSociology 60 (1993), s. 1329 

ff. 
10 Ann Prior A & Maurice Kirby, "The Society of Friend and the Family Firm 1700-1830", 

Business history 2 (1993). s. 70 ff. 
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stället samtidigt som nya lojala förhållanden skapades mellan de redan etable

rade, de nyanlända och de nyanländas släkt och familj i hemlandet.11 

Finns det då något i tidigare forskning som tyder på att medlemmarna 

av den tyska församlingen skulle betraktas med skeptiska ögon av dem som 

inte tillhörde församlingen? Ekonomisk-historikern Jeanna Hamilton menar 

att den officiella näringspolitiken under 1700-talet i högre utsträckning väl

komnade inflyttade näringsidkare än vad enskilda personer och korporatio

ner gjorde som var mer avvaktande då de befarade konkurrens mot sin egen 

verksamhet.12 Kravet på lojalitet mot Sverige fanns under 1700-talet, och det 

krävdes att det svenska språket skulle behärskas, inte minst av dem som blev 

invalda i riskdagen.13 

Medlemmar i tyska församlingen 

I min avhandling började jag med att utgå från de personer som enligt sta

dens taxeringslängder benämndes grosshandlare, detta för att kunna definiera 

denna typ av handelsmän från andra. Nio års taxeringslängder studeras för 

perioden runt år 1750. Jag valde att enbart studera de personer som var aktiva 

i minst tre år.14 

För att få reda på vilka grosshandlare som var medlemmar av den tyska 

församlingen har jag använt mig av församlingens register till kyrkböcker. De 

kyrkböcker som tar upp primära uppgifter är: dop-, vigsel-, och begravnings

böckerna. Böckerna som registrerar döpta och födda har i första hand givit 

upplysningar om de beskrivna grosshandlarnas barn. De grosshandlare som 

har återfunnits i de ovannämnda böckerna har kategoriserats som tillhörande 

den tyska församlingen. De som inte återfunnits i böckerna behandlas som 

tillhörande någon av de andra församlingarna i Stockholm. 

11 Robert Schweitzer, "Rörelser och förflyttningar: tyska nätverk", i Janis Kreslins, Steven A. 

Mansbach & Robert Schweitzer (red.), Gränsländer. Östersjön i ny gestalt (Malmö 2003), s. 

162. 

12 Hamilton (1949), s. 10. 

13 Hamilton (1949), s. 21 ff. 
14 För en metoddiskussion runt urvalsprocessen och en källkritisk diskussion om taxerings

längderna se kapitel 3 i Karin Ågren Köpmannen i Stockholm. Grosshandlares ekonomiska och 

sociala strategier under 1700-talet (Uppsala 2007). 
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Av de 122 grosshandlare som ingår i denna studie tillhörde 55 personer den 

tyska församlingen enligt mina beräkningar. De som jag har kategoriserat 

som tillhörande tyska församlingen är de som valde att döpa sina barn i den 

tyska församlingen eller som finns med i församlingens död- och begrav

ningsböcker. Däremot har jag inte räknat de som endast har funnits med i 

registret till vigselboken. Detta för att en vigsel i en församling inte behövde 

innebära att personen var medlem i församlingen. Giftermålet just där kan 

ha att göra med bruden/brudgummens önskemål och efter bröllopet kan fa

miljen ha tillhört en annan församling. 

Medlemskap i den tyska församlingen var inget tvång utan något som alla 

de som hade rätt att tillhöra församlingen kunde välja. Detta är en viktig as

pekt i den här studien. Valet att tillhöra en särskild församling måste förklaras 

med att den som valde detta såg vissa fördelar med det. Den som hade möj

lighet att välja ett medlemskap men lät bli torde inte ha sett samma fördelar. 

Eftersom flera personer valde att registrera sin religiösa tillhörighet i både 

Tyska kyrkans församlingsböcker och i andra församlingar ansåg uppenbart 

dessa personer att det var viktigt att ha en anknytning till Tyska kyrkan. Av 

de 55 personer som återfunnits i församlingens register har jag även funnit tio 

personer i andra territoriella församlingars böcker. 

Fanns det då några skillnader mellan de grosshandlare som tillhörde den 

tyska församlingen och de som inte gjorde det? En första skillnad utgörs av 

vilka ekonomiska skillnader det fanns mellan grupperna. 

TABELL 1. Genomsnittlig skatt (daler kopparmynt) för medlemmar i den tyska försam
lingen samt övriga för grosshandlare, 1746—1754. 

Församlingsmedlemmar Övriga grosshandlare 

Medelvärde 377 256 

Standardavvikelse 465 154 

Median 264 228 

Första kvartiien 135 137 

Tredje kvartilen 476 368 

Max 3 263 585 

Min 30 15 

KÄLLA: Bemedlingskommissionens arkiv, huvudböcker med verifikation volym 29—37, samt re

gister till Tyska kyrkans dop- och födelseböcker samt död- och begravningsböcker. Stockholms 

stadsarkiv. 
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Grosshandlare som var medlemmar i den tyska församlingen drev gene

rellt handelshus som vid mitten av 1700-talet omsatte mer pengar än vad 

andra grosshandlare gjorde. Men skillnaderna inom gruppen var också större. 

Bland församlingsmedlemmarna var det fler grosshandlare som betalade rik

tigt hög skatt. Maxvärdet i gruppen med församlingsmedlemmar var drygt 

3 200. De sju högst beskattade grosshandlarna (alla 122 studerade personer 

inräknade) var alla medlemmar i den Tyska församlingen. En förklaring till 

att dessa grosshandlare drev mer omfattande handelshus kan vara att de hade 

personlig kontakt med handelshus i andra länder. Kanske fanns det redan en 

väl upparbetad marknad som kunde ta emot de varor som grosshandlaren i 

Sverige skeppade ut. I och med släktförbindelser i andra länder som månade 

om grosshandlaren hade han även goda möjligheter att få del av information 

om det politiska läget och få tips om vilken typ av varor som eftersöktes.15 

Av de sju församlingsmedlemmarna som hade högst skattetryck var tre 

första generationens invandrare i Sverige vilket antyder att de hade nära släkt

band i andra länder. Ytterligare en av de rikaste tio hade dokumenterade 

släktrelationer med handelshus utanför landets gränser.'6 Av alla 55 försam

lingsmedlemmar som har beskrivits var elva personer första generationens 

invandrare och sju av dessa betalade skatt över eller bara strax under gruppens 

genomsnittliga skatt. 

Familjerna 

Studien av grosshandlare som tillhörde den tyska församlingen visade att de 

bodde i samma del av staden. Kartan nedan visar var någonstans församlings

medlemmar respektive de grosshandlare som inte var medlemmar i kyrkan 

hade sina hus i nuvarande Gamla stan. 

15 Ida Bull, De trondhjemske handelshusene på 1700-tallet: slekt, hushold og forretning (Trond

heim 1998), s. 117. Bull menar att de invandrade handelsmännens kontakter med släktingar 

inte enbart gav goda möjligheter till pålitlig handel, utan också möjlighet till information 

och informell affärsspionage. Muller (1998), kapitel 4, visar på banden mellan invandrade 

svenskar och det gamla hemlandet då handel bedrevs. 

16 Denne grosshandlare är Claes Grill, vars förbindelser med släktingars handelshus i Amsterdam 

har presenterats av Muller (1998). 
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FIGUR I. Tyska församlingens medlemmar respektive övriga grosshandlare utplacerade efter 
adress enligt taxeringslängden år 1750. 

8* 
Norrmalm 

Riddaiholmen 

Tyska kyrkans medlemmar 
Grosshandare 

O Medlemmar 

A Ej medlemmar 
Södermalm 

KÄLLA: Bemedlingskommissionens arkiv, huvudbok med verifikation volym 33, samt register till 

Tyska kyrkans dop- och födelseböcker samt död- och begravningsböcker. Stockholms stadsakiv. 

Kartan visar att flest församlingsmedlemmar bodde i de kvarter som grän

sade mot Södermalm och som på 1700-talet kallades de södra delarna. Per

soner tillhörande den tyska församlingen hade redan på 1400-talet bosatt sig 

i dessa delar av Stockholm. Studerat källmaterial från denna tid visar att de 

bodde runt Järntorget, i närheten av varandra. Dessa grosshandlare uppe

höll en 300-årig tradition.17 Utanför de södra kvarteren bodde sammanlagt 23 

församlingsmedlemmar, fördelade över de olika stadsdelarna och malmarna. 

De som inte tillhörde Tyska kyrkan bodde i första hand i förlängningen av 

Skeppsbrokajen. Kartan visar att det fanns en uppdelning i staden var någon

stans de som tillhörde tyska församlingen bodde jämfört med dem som inte 

tillhörde församlingen. Men kartan visar också att det inte bara var mellan de 

17 Svanberg & Tydén (1992), s. 39. 
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olika kvarteren som grosshandlarna delade upp sig utan även inom kvarteren 

skedde en uppdelning. 

Då församlingsmedlemmarnas äktenskapsmönster studeras visade det sig 

att de inte bara bodde i närheten av varandra, de gifte sig även med personer 

från den egna församlingen. De allra flesta grosshandlarna som var medlem

mar i den tyska församlingen gifte sig med kvinnor vars familjer hade samma 

kyrktillhörighet, eller liknande bakgrund. Ett sätt för en invandrad handels

familj att etablera sig i staden kunde vara att gifta in sig i en redan etablerad 

familj. Historikern Leos Muller sammanfattar sin studie av två invandrade 

handelsfamiljers äktenskapsmönster med att se skillnaden över tid. Den familj 

Muller beskriver som kom till Sverige under 1600-talet hade en äktenskaps

strategi som gick ut på att gifta sig med redan etablerade handelsfamiljer. På 

så sätt fick de tillgång till redan inrättade handelsverksamheter. Den andra 

familjen som Muller undersöker gifte sig istället på ett sätt som ledde till att 

hålla samman och stärka de sociala banden.18 Historikern Ida Bulls studie av 

invandrade handelsmän i Trondheim visar att den invandrade köpmannen 

gifte sig med en dotter från en invandrad handelsfamilj som redan en genera

tion tidigare etablerat sig i staden.19 

Ett sådant exempel är Henrik Hahrs giftermål med Anna Christina Kiisel. 

Hahr kom till Sverige från Mecklenburg under 1700-talets andra decennium. 

De första åren var han anställd i ett handelshus i Göteborg, men kom efter 

bara ett par år till Stockholm. År 1723 stod bröllopet mellan honom och Kiisel, 

dotter till Simon Fredrik Kiisel som Hahr hade haft anställning hos. Borga

ren Simon Fredrik Kiisel hade själv invandrat till Sverige från Liibeck. Simon 

Fredrik fick sammanlagd nio barn i två olika äktenskap. Ett av barnen beskrivs 

endast som "efterbliven" utan vidare uppgifter. De övriga åtta blev alla på olika 

sätt involverade i handel. De fyra döttrarna gifte sig med mycket framstående 

handelsmän i Stockholm, de två äldsta med invandrande handelsmän, de två 

yngre med andra generationens invandrare. Alla fyra makarna tillhörde Tyska 

kyrkan. De fyra sönerna blev själva alla handelsmän, två av dem gifte sig också 

med döttrar till grosshandlare som drev stora handelshus i Stockholm.20 Be-

18 Miiller (1998), s. 245 ff. 

19 Bull (1998), s. 124. 
20 I Gösta Hahr, Hinrich Hahr, en handelsman från frihetstidens Stockholm (Stockholm 1966), 

redovisas för Henrik Hahrs första år i Sverige samt hans äktenskap med Anna Christina 

Kiisel, s. 11 ff. För en redogörelse för Simon Fredrik Kiisels familj, se densamma s. 196 ff. 
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skrivningen av familjen Hahr/Kiisel bekräftar alltså i stor utsträckning studien 

av äktenskapsmönster bland invandrade köpmän i Trondheim. 

Slutsatser 

Socialt höll de tyska församlingsmedlemmarna ihop, men denna samman

hållning sträckte sig inte till deras ekonomiska situationer. Vanligt bland 

grosshandlarna på 1700-talet var att ha stora delar av sina tillgångar placerade 

i fordringar. Bland de grosshandlare som inte tillhörde den tyska försam

lingen var det vanligare att dessa fordringar var placerade inom den egna 

familjen, i första hand till barnen men även till andra släktingar. Försam

lingsmedlemmarna hade i mindre utsträckning fordringar på sin egen familj 

men däremot fler fordringar som betraktades som säkra. Det vill säga deras 

utlåningssystem kan förklaras som mer ekonomiskt rationellt än som ett sätt 

att stärka förtroendet inom och knyta banden med den egna familjen. 

På grund av att de ekonomiskt och socialt inte hade samma förankring i 

det svenska samhället som övriga grosshandlare, hamnade de på ett sätt i ett 

utanförskap på gott och ont. De var mindre bundna till nätverk i kreditrela

tioner och de investerade sina pengar på ett mer ekonomiskt rationellt sätt. 

Genom de kontakter de hade med sina gamla hemländer hade de möjlighet 

att skapa ekonomiska förbindelser mellan Sverige och andra länder. Deras 

agerande kan ses som ett agerande tillhörande en entreprenör, något som är 

svårt att tillskriva de mer traditionellt agerande grosshandlarna som var fast 

rotade i de svenska nätverken. Den eventuella dynamik som kan härledas till 

1700-talets grosshandlare kanske inte i första hand ska förklaras med att de 

tog med sig nya spännande idéer från sina forna hemländer utan att de ge

nom att inte vara rotade i de svenska nätverken hade större handlingsfrihet. 
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Handelsböcker, kontaktnät, 
varor och krediter på en 
tidigmodern Europamarknad 

Handelsfamiljer i Liibeck och Göteborg 

CHRISTINA DALHEDE 

Trettioåriga kriget är slut och Sveriges besittningar i Östersjöområdet har 

ökat markant. Exporten av bergsbruksvaror är fortfarande stark. Mottagarna 

finns inte bara längs Östersjöns stränder och i Liibeck, utan också i Ham

burg, Amsterdam, London och andra hamnstäder i Väst- och Sydeuropa.1 

På 1650-talets mitt kräver Liibeckhandlare svenska kanonkulor som mot-

leveranser, för att de själva ska leverera dyra vinsorter. Det gäller vid vissa 

tillfällen för Abraham och Jacob Momma (-Reenstierna) i Stockholm eller 

Nyköping. Vissa kanonkulor från bröderna Momma går till handelsfamil-

1 I delvis annan form har artikeln publicerats i Berglagshistoria. 19 (2007) (Red. Peter Olaus

son) under titeln "Handelsfamiljer i Liibeck och Göteborg. Handelsböcker, kontaktnät, 

varor och krediter på 1600-talets Europamarknad". Artikeln bygger i huvudsak på mina 

publicerade böcker och artiklar med där angivna källor och litteratur. Noterna anges där

för sparsamt. Christina Dalhede, Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad 1-3. 

Resor och Resande i internationella förbindelser och kulturella intressen. Augsburg, Antwerpen, 

Liibeck, Göteborg och Arboga (Göteborg 2001). I det verket används ett kommunalt räken

skapsmaterial, tolagsjournaler (tilläggstull) som en huvudkälla. Christina Dalhede, Viner, 

Kvinnor, Kapital-En 1600-talshandel med potential? Fjärrhandelsfamiljerna Jeronimus Möller 

i Liibeck och Sibrant Valck i Göteborg. Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad 4 

(Partilie 2006a). Christina Dalhede, Varor & Familjer, Liibeck & Göteborg. Handelsfamiljer 

på Stormaktstidens Europamarknad 5. CD-rom (Partilie 2006b). Huvudkällor i Handebfamil-

jer 4 och 5 är privata handelsböcker, tolagsjournaler och bouppteckningar. Två böcker i in

stitutionens rapportserie är följande: Christina Dalhede, Tolagsjournaler under tidigmodern 

tid i Göteborg. Källmaterial och möjligheter. Projektrapporter Göteborg och Europa 1600-1800 

1 (Göteborg 2005). Christina Dalhede & Magnus Andersson, Tidigmoderna handelsböcker i 

svenska städer. Källmaterial och möjligheter. Projektrapporter Göteborg och Europa 1600-1800 

2 (Göteborg 2008). Jag tackar min make, Allan Dalhede, Göteborg för hans foton i den här 

artikeln. 
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Centrala Göteborg i mitten av ijoo-talet. Litografi av Billmark, Uppsala universitetsbibliotek. 
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jen Jeronimus Möller i Liibeck, som i gengäld levererar dyrbara rhenska och 

spanska viner till Mommas.2 Bevarade brev på tyska från Jeronimus Möller i 

Liibeck till Mommas informerar oss ingående om, hur Möller resonerar och 

vilka åtgärder han vidtar, för att transporterna säkert ska komma fram till 

destinationsorten. Oavsett vid vilken tidpunkt och under vilka omständighe

ter, märks Möllers förutseende skötsel av affärerna. Hans och familjens brev 

mellan 1649 och 1673 förvaras på Riksarkivet [RA] i Stockholm. Handelsbo

ken ligger i Archiv der Freien und Hansestadt Liibeck [AFHL] och bekräftar 

iakttagelsen för åren 1664-1667. 
En genomgång av vilka handelsböcker, som bevarats i svenska och tyska 

arkiv, har publicerats av Christina Dalhede och Magnus Andersson 2008. Bo
ken är en introduktion till ekonomisk-historisk forskning om tidiga handels

böcker. Den är tänkt att kunna användas i undervisnings- och forsknings

sammanhang. Liksom i boken om tolagsjournaler från 2005, görs ett försök 

att inspirera till fortsatt forskning om ett för svenskt och europeiskt vidkom

mande mycket värdefullt källmaterial.3 

Frågor, som ställs i boken, är bland andra följande: Vad är en handelsbok? 

Vilka handelsböcker finns bevarade före 1800 i Sverige? Vilken typ av uppgif

ter finns i tidiga handelsböcker? Hur kan handelsböcker användas för forsk

ning och uppsatsskrivande? Exempel ges från olika typer av handelsböcker 

och texter i olika områden, liksom bilder på förkortningar och hur de ska lö

sas upp. Boken har publicerats inom ramen för forskningsprojektet Handels

familjer på Europamarknaden 1600—1800 och forskningsprogrammet Tidiga 

kreditmarknader i svenska städer i ett europeiskt perspektiv 1640-1860.4 

Genom att studera privata handelsböcker kommer vi i regel flera steg 

längre än vad som är möjligt genom offentligt källmaterial som till exempel 

statliga tullräkenskaper och kommunala tolagsjournaler. Handelsböcker gör 

det möjligt att komma åt både konsumtion och distribution av varor, tjänster 

och krediter. Därtill visar handelsböckerna i regel vilka leverantörer, distri-

2 Dalhede (2006a), s. 103 ff. 

3 Dalhede (2005), passim. 
4 Forskningsprojektet har från början stötts av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forsk

ningsrådet [HSFR] inom ramen för HSFR:s Europaprogram, därefter Stiftelsen Richard C. 

Malmstens Minne. Forskningsprogrammet stöds sedan 2006 av Jan Wallanders och Tom 

Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse (Handelsbankens Forskningsstiftelser). 
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butörer, konsumenter och finansiärer, som är inblandade på ömse sidor i 

handelsprocessen, både på hemmamarknaden och i utrikeshandeln. 

I det följande görs en kort sammanfattning av de publicerade forsknings

resultaten från en undersökning av två handelsböcker i Liibeck och Göte

borg. Handelsböckerna har studerats i kombination med tolagsjournaler och 

bouppteckningar. De uppvisar inte bara exempel på vilka geografiska kon

taktnät och internationella förbindelser, som handelsfamiljerna hade. De ger 

också en omfattande inblick i vilka varor och varugrupper, som handelsverk

samheten i Liibeck och Göteborg omfattade. Frågor har även ställts om hur 

varuhandeln finansierades, vilka olika typer av krediter, som användes. Växel

affärer visade sig spela en betydande roll i verksamheten. Litteraturstudier 

gav vid handen, att det inom svensk ekonomisk-historisk forskning i mycket 

hög grad saknas undersökningar om växelaffärer och tidig växelanvändning i 

Sverige. Det ovannämnda forskningsprogrammet om tidiga kreditmarknader 

kunde initieras. 

En utvärdering av handelsböcker 
i Liibeck och Göteborg 

Jeronimus Möllers handelsbok är inte den äldsta bevarade i Liibeckarkivet, 

men väl en av de fa för 1600-talets andra hälft. Handelsboken ingick bland 

de arkivhandlingar, som återbördades till arkivet från Ryssland 1987—1988.5 

Det har därför varit särskilt viktigt att göra en fullständig analys av boken. 
Ytterligare skäl finns för en sådan detaljstudie: Handelsboken ger en viktig 

inblick i handelshistorien i staden och det saknas i övrigt källmaterial till 

handelsforskningen för den tiden i Liibeck. Den bevarade handelsboken är 

inte den enda som Möller fört. Minst fyra böcker föregår och minst en följer 

den 660-sidiga boken. Därtill har Möller haft en särskild skuldbok och en 

särskild räntebok på kapital. 

Genom att analysera det värdefulla räkenskapsmaterial, som handels

böcker utgör, kommer vi åt olika variabler. Dit hör framför allt geografiska 

kontaktnät till olika orter i Europa, liksom lokala och internationella för

bindelser till personer i närområdet, i andra regioner och länder. Frågan om 
omfattningen av de geografiska kontaktnäten och förbindelserna har succes-

j Dalhede (2006a), s. 24 ff. 
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sivt väckts i mina fem publicerade arbeten om Handelsfamiljer på Stormakts

tidens Europamarknad (1-3, 2001; 4-5, 2006). 

I boken Viner, Kvinnor; Kapital ställs även frågor om vilka varu- och växel

flöden och vilken kreditgivning, som handelsböckerna återspeglar. Dessutom 

undersöks om och hur en uppbyggnad av tillgångar för kapitaltillväxt och 

överföring av kontaktnät, förbindelser och kapital mellan olika generationer 

av handelsfamiljer har ägt rum. 

Vapenbilden till vänster för Jeronimus Möller finns i St. Ja-
kobikirche i Liibeck. Foto Allan Dalhede, Göteborg. 

En förmögenhet kan till exempel skapas genom arv, 

giftermål, egna eller andras förvärv, genom handel, 

kreditgivning och ränteinkomster. För att en ka

pitaltillväxt ska uppstå i ett litet eller stort företag, 

krävs det ett visst handelsomfång i form av han

delsaktivitet, omsättning och vinster i företaget, så 

också en geografisk och ekonomisk handlingsradie, 

med lokala, regionala och internationella förbindel

ser, med varuflöde, växelflöde, merchant banking och kreditgivning. Därmed 

inte sagt, att allt måste finnas på plats samtidigt för att en firma ska löna sig. 

Frågan om vilka ben, som varuhandeln vilade på, kan få ett svar i jämförelse 

med andra handelsböcker från samma tid. 

En bild av familjen Margareta Brandes-Jeronimus Möllers fastighetsin

nehav och familjära förbindelser i Liibeck går det att få genom att kombinera 

olika slags källmaterial som "Grundbiicher", kyrkoböcker och rättsprotokoll. 

Döttrarnas giftermål in i andra handelsfamiljer är särskilt intressanta för frå

gan om överföring av geografiska kontaktnät, kapitaluppbyggnad och kapi

talöverföring mellan olika generationer. Andra frågor som väcks, rör kvinnor

nas medverkan i handelsverksamheten och deras betydelse i sammanhanget. 

Undersökningen med dess frågor gäller givetvis inte bara en enda handelsfa

milj i Liibeck. Fj ärrhandelsfamilj en Möller har affärsförbindelser till Sverige, 

hör till Skånehandlarna (Schonenfahrergesellschaft), men handlar också på 

Stockholm, Norrköping, Nyköping med flera städer. Familjen följs över tre 

generationer och jämförs med en motsvarande studie av en fj ärrhandelsfamilj 

i Göteborg. 

Ett omfattande bestånd av handelsböcker från slutet av 1700-talet och 
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framåt förvaras på Landsarkivet i Göteborg [GLA]. Från 1600-talets andra 

hälft har bara två handelsböcker bevarats till eftervärlden. Den yngsta av dem 

ingår i ett konkursarkiv från 1699. Den äldsta förvaras i ett handelsarkiv för 

en handelsfirma, som fungerar än i dag, handelshuset Ekman & Co. I Göte

borg kan den äldsta bevarade handelsboken på 342 tättskrivna, paginerade 

sidor av Sibrant Johansson Valck kombineras med tolagsräkenskaper (tilläggs

tull i hamnstäder), bouppteckningar, kyrkoböcker och rättsprotokoll/ Det är 

ovanligt, att så tidiga privata handelsböcker finns kvar i Sverige. Det gäller 

också för Johann Zanders huvudböcker, journaler och kassaböcker, som be

varats i Ekmanska arkivet för perioden 1713-1721. 

Det fanns inga lagar, som tvingade handelsfamiljer att lämna in sina pri

vata handelsböcker till myndigheterna. Bara om firman gick i konkurs, till-

lämpades ett regeltvång om att böckerna skulle lämnas in till rätten. Han

delsfamiljerna var normalt inte heller intresserade av att låta utomstående ta 

del av deras affärshemligheter. Därför är det särskilt viktigt att utvärdera de 

privata handelsböcker och den korrespondens, som trots allt har överlevt till 

våra dagar. Genom dem kan vi få en bild av hur handeln var organiserad och 

vilka ben, som handeln vilade på. Så kan vi också få en inblick i ett områdes 

lokal-, regional- och fjärrhandel. Går det dessutom att jämföra resultaten 

med räkenskaper från tull och tolag, står vi på säker grund. 

Så är fallet i Göteborg, där Sibrant Valcks journalbok finns. Familjen har 

inte varit inblandad i någon konkurs och vi har en serie av tolagsjournaler 

att jämföra med, inte bara för de aktuella åren 1666-1676, utan också 1638, 
1641, 1645—46, 1649-1856/57 med få luckor. När handelsböcker finns bevarade 
i konkursarkiv, vet vi, att företaget misslyckats i sin verksamhet av en eller 

annan anledning. Trots det, är även sådana handelsböcker och eventuell kor

respondens intressanta att studera för den tidigmoderna perioden 1500—1800. 

Fj ärr handlaren Sibrant Valck har fört minst åtta olika typer av handels
böcker under sin verksamhet.7 Bevarad är den som han kallar "Journalbok", 

med dagliga noteringar över familjens affärsverksamhet 1666—1676. Handels

boken visar, att både Sibrant Valck och hans hustru Maria Daelders aktivt 

deltar i affärsverksamheten och är starkt engagerade i grosshandeln med alko-

holhaltiga drycker och njutningsmedel. Både Sibrant Valck och hans hustru 

för sina egna handelsböcker. Räkenskaperna visar, att deras böcker är av olika 

6 Dalhede (2005), s. 15 ff. 

7 Dalhede (2006a), s. 28-32. 
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karaktär. Valck noterar vid upprepade tillfällen i sin journalbok, att hustrun 

vid ett visst datum till exempel har sålt viner i mindre kvantiteter, kannor 

(2,617 liter), till namngivna personer. Hon debiterar Valck, som i sin tur en 

månad senare debiterar de personer, som hustrun sålt vinerna till. Det visar, 

att hustrun, trots att hon som gift kvinna var omyndig enligt svensk lag, så 

har hon som gift kvinna i praktiken kunnat driva ett slags självständig detalj

handel. Som gift kvinna hade hon alltså ett eget praktiskt och ekonomiskt 

ansvar i affärsverksamheten. Det innebär också, att hon måste ha haft tillräck

liga kunskaper för att sköta den här typen av affärer.8 Samma fenomen visar 

sig tydligt i andra handelsböcker, som jag undersökt, i Liibeck vid samma 

tid och på 1710-talet i Göteborg. Handelsmännen i fråga hänvisar till sina 

hustrurs handelsböcker, främst inom handelsfamiljer av utländsk extraktion 

(härkomst). Andra exempel kan hämtas från kompletterande källmaterial 

både från 1600- och 1700-talen, då handelsmän i rådstugurätten, bland annat 

i Göteborg, Kungälv, Arboga och Liibeck, refererar till den handelsbok, som 

deras respektive, då levande hustrur har fört. Maria Daelders-Valck i Göteborg 

deltar dessutom i familjens pantbanksrörelse redan under makens livstid. Hon 

fortsätter även med sådan verksamhet efter makes död. Det visar bouppteck

ningen efter makarna. 

Sibrant Valck och Maria Daelders är förfäder på morssidan till den väl

kände Peter Petersson Ekman, även kallad Peter III Ekman. 

Valckättlingen 
Peter III Ekman 
1740-1807 och hans 
hustru Hedvig 
Boethius 1739-1811. 
Foto Ekmanska 
Släktföreningen. 

8 Mina resultat stöds även av andra europeiska forskares iakttagelser för den tidigmoderna 

tiden, som presenterades muntligt vid European Social Science History Conference i Am

sterdam 21-25 mars 2006. 
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Släktskapsförhållanden och geografiska kontaktnät 

Sibrant Valck och Maria Daelders är föräldrar till Peter III Ekmans mormors 

mor, Adelheit Valck, gift med handelsmannen Maccabeus Thornton. Sam

tidigt är Sibrant och Maria bror och svägerska till Peter III Ekmans morfars 

mor, gift med handelsmannen Johan von Minden d.ä. 

Familjen Valck och dess ättlingar har bland annat varit engagerade i värm

ländskt bergsbruk och som ägare av bland annat Ransäters bruk, Bada och 

Oleby bruk och Storfors bruk under 1600- och 1700-talen.9 Redan Sibrant 

Valck hade järn- och vinaffärer med borgmästarna i Karlstad, Johan Börges-

son, hans efterträdare och andra handlare där och gav dem krediter. Valck 

deltog i handeln med stångjärn och masttimmer över Vänersborg och Göte

borg. 

Stångjärnet levererades oftast till Hamburg, London och Amsterdam. 

Masterna gick mestadels på Zaandam norr om Amsterdam, inom ramen för 

det så kallade "Göteborgske Companiet". Affärsförbindelserna var intensiva 

med bröderna Johan (Jan) och Lennart von Savelandt, som 1633-1655 var 

bruksförvaltare på Louis De Geers Kroppa bruk i Värmland, på 1660-talet 

borgare i Göteborg. 

Familjen Valck visar sig, liksom familjen Möller i Liibeck, ha ett omfattan

de geografiskt kontaktnät på Stormaktstidens Europamarknad. Det sträcker 

sig i Valcks fall till minst 71 olika områden och länder i Europa, i Möllers fall 

till 80.10 Bilderna nedan tecknar Valcks geografiska kontaktnät i Europa. 
Bilderna visar, att kontaktorterna/områdena ligger både innanför och ut

anför den territoriella närhetsområdesradien på 300 km från Göteborg." De 

finns även innanför och utanför den territoriella fjärrområdesradien 600 km 

från Göteborg. Den längst bort belägna orten Sint Hybes (Setubal) i sydväst 

ligger inom en radie på över 3 000 km från Göteborg. 

9 Dalhede (2006a), s. 148, 162, 169-171, 278 (Ransäter); 164, 169, 278 (Bada); 164, 169, 171, 278 

(Oleby); 153,172,197, 279 (Storfors). 
10 Dalhede (2006a), s. 181—191, 55—62; Dalhede (2006b), CD-rom, Kapitel IV, Kapitel III. 

11 Uppgifterna hämtade från Dalhede (2006a), s. 181 ff. med där anförda källor och litteratur. 

Här används de avstånd, som definierats redan i Dalhede (2001). Varor från närhetsområdet 

till Göteborg var framför allt järn och timmer från Värmland och Dalsland. Avståndet mel

lan Värmland och Göteborg ligger på runt 300 km. Det dubbla, 600 km, har använts till 

fjärrområdesradien. 
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1. Aberdeen 18. Haarlem 35. Langenes 55. SintHybes i Spanien 

2. Amsterdam; 19. Halmstad 36. Langhemart 56. Sint Mårten i 

Warmostraat, 20. Hamburg 37. Lissabon Frankrike 

Harlemsdijk 21. Helmstadtfö. om 38. London i England 57. Skottland 

(Harlemmerdijk) i Braunschweig?, v. 39. Lubeck 58. Sonsbuy(Sundby?) 

Amsterdam om Moosbach?,vid 40. Lärje (Leria) 59. Spanien 

3. Antwerpen? Neckars Ulm?) 41. Malmö (Malmuiden) 60. Spital (Eckenhout?) 

4. Bohus 22. Helsingör ((Elseneur) 42. Marstrand 61. Stettin 

5. Bordeaux, Frankrike 23. Hindelopen (Hinlopen), 43. Newcastle 62. Stigberghetvid 

6. Borås Holland 44. Norrge (Norwegen) Göteborg 

7. Charleroi (Carlaroy), 24. Hugge 45. Oléron i Frankrike 63. Stockholm 

Frankrike 25. Hull i England (Orleons?) 64. Terschelling 

8. Closter 26. Jönköping 46. Portugal 65. Uddevalla 

9. Dalsland (Dael) 27. Karlstad 47. Riga 66. Varberg 

10. Dunkerque (Duinkerk) 28. Kristianstad 48. Roggelon? 67. Warmestadt 

11. Edet (Lilla Edet) 29. Kungsbacka 49. Rotterdam 68. Vänersborg 

12. England 30. Kungälv 50. Rouen (Rouän) i (Wedersburg) 

13. Engorre 31. Königsberg Frankrike 69. Värmland 

14. Enkhuizen (Enckhuysen) (Cooninxbergh) 51. Sardam (Zaandam) 70. Åskloster 

15. Frankrike 32. La Rochelle i Frankrike 52. Schaghe (Skagen) 71. Öbuy (Österbybruk?) 

16. Fredrikshald 33. Landskrona 53. Scharre (Skara) 
17. Göteborg 34. Langbergh 54. Sinder van de Måste 

(Sundervan Måste?) 

Orter/områden i handelshuset SibrantValcks geografiska kontaktnät i Göteborg 1666-1676 

enligt Valcks journalbok. © Christina Dalhede, Göteborg 2006. 
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Handelshusen Möllers och Valcks personförbindelser visar sig enligt Möllers 

räkenskaper innehålla minst i 437 personnamn, enligt Valcks 996, förutom 

kollektivbetecknade personer som dragarna, soldaterna, bärarna och båtsfol

ket.11 Långsiktighet och ömsesidighet är utmärkande drag i personförbindel

serna. Jeronimus Möllers handelsbok i Liibeck och Sibrant Valcks i Göteborg 

har studerats inom forskningsprojektet Handelsfamiljer på Europamarkna

den 1600-1800.13 Undersökningen av de båda familjernas handelsböcker i 

Liibeck och Göteborg jämför även varuhandeln och vilka ben, som de båda 

handelsfamiljernas affärsverksamhet vilade på. Vilken finansiering av varuin

köp och kreditgivning, som familjerna använde sig av, studeras också. 

Släkten och familjen hade ett viktigt förtroendekapital att förvalta. Det 

gällde att kunna lita på dem som handelsfamiljerna gjorde affärer med. Vilka 

geografiska kontaktnät och vilka lokala och internationella förbindelser, som 

familjerna kunde utnyttja i sin verksamhet, vilka de kunde lita på, var centralt 

för verksamhetens fortbestånd. Då spelade också kvinnorna en avgörande 

roll genom sin medverkan i handelsfirman, sin aktivitet i en egen verksamhet 

och sin betydelse som givande äktenskapspartner. Kvinnornas hemgifter och 

arv utgjorde ofta en väsentlig del i företagens kapitaluppbyggnad. 

Varugrupper i handelsverksamheten 

Tabellen på nästa sida visar hur varorna i handelsverksamheten i Liibeck och 

Göteborg grupperades, för att kunna söka besvara frågan om vilka ben, som 

de båda handelsfamiljernas varuhandel vilade på.14 Andra frågor, som disku

terades var vilken roll som handeln med viner spelade i familjernas verksam

het och om det gick att tjäna pengar på vinhandeln. 

Den främsta varugruppen av debiterade eller försålda varor till olika mot

tagare visar sig vara nr 1, bergsbruksvaror. 63 procent av Möllers totala debi

terade varuhandelsvärde utgörs av bergsbruksvaror, främst stångjärn av dif

ferentierade sorter, koppar och mässing. Mellan 1664 och 1667 importerade 

12 Vissa av de viktigaste utlandsförbindelserna redovisas under respektive handelsfamilj i Dal-

hede (2006a). Samtliga förbindelser finns inlagda i databaser på CD-romskivan, Dalhede 

(2006b). 
13 Projektet drivs av Christina Dalhede och har främst fått värdefullt stöd av Stiftelsen Richard 

C. Malmstens Minne. 

14 Ingående om varuflödet i Dalhede (2006a), s. 62-110; 191-240; 286-291. 
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Möller nära 19 000 skeppund (Sklb) stångjärn och drygt 6 350 Sklb koppar 

och mässing, som sedan gick vidare.IS En central vara för familjen Möllers 

affärer var salt, både från Liineburg, Frankrike och Spanien/Portugal, som 

såldes vidare. Möllers verksamhet vilar på ett mycket stort ben och följs av 

varugrupp 4, fisk- och jordbruksvaror med 22 procent och varugrupp 6, tex

tilier med 7 procent. Varugrupp 2 kommer på fjärde plats med 3 procent. 

Varugrupp 5 och 8 delar femte plats med 2 procent. 

För Valcks del får vi en annan bild, där tre ben bildar grunden, de debite

rade varugrupperna 1, 8 och 4 med drygt 30 procent av det totala varuvärdet, 

nära 28 procent och nära 24 procent, följt på fjärde plats av varugrupp 2, skogs-

bruks-, bygg- och skeppsbyggnadsvaror med nästan 13 procent. På femte plats 

hamnar varugrupp 6, textilier med drygt 5 procent, på sjätte plats varugrupp 

5 och 7 med 0,2 procent vardera. Familjen Valcks stångjärnsleveranser kom

mer främst från Värmland, drygt 3 000 Sklb totalt och deras järnförsäljning, 

förutom olika sorters spik, är drygt 3 430 Sklb under samma period. 

Tabell 1. Varugrupper i Jeronimus Möllers handelsbok i 
Liibeck 1664-1667 och i Sibrant Valcks handelsbok i 
Göteborg 1666-1676 

1. Bergsbruksvaror 
2. Skogsbruksvaror, bygg- och skeppsbyggnadsmaterial 
3. Böcker och pappersvaror, förpackningsmaterial 
4. Fisk- och jordbruksprodukter 
5. Kreatur, vilt, hudar, skinn-, läder- och pälsvaror, talg, fett, ljus, färg-

och garvämnen 
6. Textilier, kläder, textilframställning 
7. Möbler och konstverk, pärlor, smycken, juveler, guld och silver 
8. Njutningsmedel, drycker och vinättika 

Källa: Christina Dalhede, Viner, Kvinnor, Kapital • En léOCMalshandel med potential? Fjärrtaandelsfamiljerua 
Jeronimus Möller i Liibeck och Sibrant Valck i Göteborg. Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad 4 
(Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskoianvid Göteborgs universitet Nr 96), Warne 
förlag, Partille 2006. 

Varugrupper i Jeronimus Möllers handelsbok i Liibeck 1664—1667 och Sibrant Valcks han
delsbok i Göteborg 1666-1676. © Christina Dalhede, Göteborg 2006. 

15 Om olika vikter och Möllers uppgifter om dem, se Dalhede (2006a), passim. 1 skeppund 

[Sklb] metallvikt från svensk hamn motsvarade i regel 136 kg vid utförseln. 
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Namngivna handelsfamiljer som bröderna Gustav och Gerard Dunt i 

Hamburg, Samuel Warde i London och Gerhard Daelders arvingar i Amster

dam står som mottagare av Valcks järnleveranser. Av Göteborgs totala export 

av bräder, "dälen", plank på 2 145 000 stycken och 1 820 stycken master, sva

rade familjen Valck för 3,7 procent respektive 5,9 procent, vilket måste betrak

tas som mycket högt. Sibrant Valck debiterade sina kunder för 73 400 liter 

viner och vinättika 1666-1670 och 29 743 liter från 1671 till maj 1676. Hans 

hustru Maria Daelders, som för egen bok, debiterar i sin tur sin make för de 

vinförsäljningar, som hon gjort i mindre kvantiteter än i oxhuvuden (235,53 

liter). Sammanlagt under perioden 1666—1676 omfattar makarnas vinhandel 

minst 103 143 liter viner och brännviner, varav 5 460 liter var vinättika. De 

olika vinsorterna finns specificerade i Viner, Kvinnor, Kapital och i min artikel 

om "Göteborgshandel med i6oo-talsviner".Ié Det visar sig, att familjen Valck 

tjänar stora pengar på sin vinhandel, en handel som drivs med vinstgivande 

volymer. 

Tidiga krediter på Europamarknaden 

Den tidiga kreditgivningen på Europamarknaden sker främst genom växlar 

och penninganvisningar, assignationer i familjen Möllers fall.17 Bergen i Norge, 

Hamburg, Bremen och Amsterdam var viktiga i sammanhanget. Totalbelop

pet för samtliga noterade växelaffärer i Möllers bokföring 1664—1665 var 231 394 

Mark liibsch. Det måste betraktas som ett högt belopp, då 1 skeppund (Sklb) 
Nyköpingsjärn kostar 15—19 Mk. liibsch att köpa in och 1 Sklb kopparplåtar 

153—168 Mk. liibsch i Stockholm. Andra kreditformer, som användes i Möllers 

verksamhet var försträckningar, lån och räntor samt hyror på kredit. 

I familjen Valcks fall var växelaffärerna mer omfattande, med 617 uppmät

ta växelaffärer under perioden 1666—1676. Det måste betecknas som mycket 

högt, i förhållande till bokförda växelaffärer i andra handelsböcker under 

1600- och 1700-talet.18 Växlarna drogs på personer i städer i stora delar av Eu-

16 Dalhede (2006a), s. 222-235. Christina Dalhede, "Göteborgshandel med 1600-talsviner. Fjärr-

handlaren Sibrant Valck och hans vinsortiment", i Spiritus 4, (Stockholm 2002), s. 48—75. 

17 Ingående om finansiering av varuinköp, betalningsformer och kreditgivning i Dalhede 

(2006a), s. 110-119; 241-253; 291-295. 

18 Även en nutida tidigare finanschef inom ett stort handelshus i Göteborg, vilken tidigare 

varit mycket delaktig i växelaffärer, har bedömt 617 växelaffärer som en hög siffra. 
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ropa. Drygt 33 procent av växlarna drogs på Amsterdam, nära 27 procent på 

Hamburg och nära 22 procent på Göteborg och 6 procent på Zaandam (Sar-

dam). Det var i dessa städer, som det stora flertalet av Val eks kunder fanns 

och som Valck kunde dra växlar på för betalning av levererade varor. Sam

mantaget uppgick värdet av Valcks växelaffärer, omräknat till Mark lubsch, 

till 389 031 Mk. 

Valck använde sig också av assignationer, försträckningar, räntor och lån 

mot eller utan panter, beroende på vem låntagaren var. Som säkerhet för lån 

tog han panter i värdebeständiga silverföremål och i fastigheter. 

Kartan visar viktiga orter, som växlar blir dragna på i Valcks affärsverksam

het. Mängden av ömsesidiga och regelbundna växelaffärer samt spridningen 

EUROPA 
Shetlandsöarna [Wiborg 

Plymoui 

Frankfurt a.M. 
•NUrnbcrg 
2„"E*burs -Wi, -Salzburg 
•Innsbruck »G™ 

Vcn<rdii»_ 

dlic 

_ ^ — 
le. Handelsfamiljer pä Stormaktstidens Europamarknad 3, Bild 64, Partillc 2001 Christin* 

Viktig ort som växlar blir dragen på 

Viktiga orter, som växlar blir dragna på enligt Sibrant Valcks journalbok i Göteborg 1666— 
1676. © Christina Dalhede, Göteborg 2006. 
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över Europamarknaden indikerar en integrerad växelkreditgivning i Europa 

för Göteborgs del redan under 1600-talet. Hur 1700-talsbilden av affärerna ser 

ut, kommer att presenteras i annat sammanhang. Perioden 1790-1820 svarar 

Magnus Andersson för i sin doktorsavhandling på temat Omvälvningarnas 

tid. Handelshuset Ekman i Göteborg på kreditmarknaden 1790—1820.19 

Handelsfamiljens roll som skeppsredare och lastdelägare har det också gått 

att komma åt genom de bevarade handelsböckerna. Dessutom har jag, både 

för familjen Möller och familjen Valck, fått fram, vilka skeppare, som varit 

inblandade i vilka fartyg, med vilka varor och till vilka hamnar, som varorna 

transporterats. Framför allt har det gett inblick i hur hanteringen av partsre

derier gick till, hur utgifterna för fartygen fördelades mellan partsägarna, hur 

vinsterna fördelades och vem eller vilka som ansvarade för fördelningen av 

de pengar, som kom in. Dessutom visar det sig, att växlar och assignationer 

sändes med skepparna ut i Europa. 

Att kunna lita på skepparen var betydelsefullt för hela affärsverksamheten. 

Genom att skepparna oftast var partsdelägare i skeppet och därmed i vissa va

ror, bör skötseln av transporterna av växlar och assignationer också ha förlöpt 

någorlunda friktionsfritt. 

Kvinnornas medverkan ett måste i handelslivet 

Kvinnornas roll i familjens privata affärsverksamhet är viktig. Det visar sig, att 

både Sibrant Valcks hustru och andra affärshustrur i och utanför Göteborg 

förde egna handelsböcker. Det framgår med all tydlighet utifrån männens 

bokföring och i andra offentliga juridiska källor som rådsprotokoll. Dess

utom noteras kvinnorna för egna konton i männens bokföring, då inte bara 

som varande änkor, utan också som hustrur, när deras män fortfarande är i 

livet. Det gäller både i Möllers bokföring i Liibeck och i Valcks i Göteborg, 

så också i flera andra handelsfamiljer ute i Europa och i Sverige, exempelvis i 

Göteborg, Malmö och Kungälv. 

Dessutom visar 1600-talets tolagsjournaler i Göteborg, att flera kvinnor 

finns bland de självständigt handlande lastdelägare, som tolagsmästaren bok

för vid in- och utgående varuleveranser till och från Göteborg. Liknande 

noteringar finner vi i Stockholms tolagsjournaler, men färre i Liibecks Zulage-

19 Se vidare Magnus Anderssons artikel i den här volymen. 
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biicher. Däremot noterar rättsprotokoll, familjen Möllers och andra han

delsfamiljers bokföring i Liibeck, att kvinnorna deltar i verksamheten med 

försäljning och inköp. 

Sammantaget visar resultaten ovan, att de tidigmoderna kvinnorna inte 

alls enbart är hänvisade till sysslorna i hemmet, den privata sfären. Det tyder i 

stället på, att de deltar aktivt, praktiskt och ekonomiskt i handelsfirman, både 

som hustrur och änkor. Det tyder också på, att det var vanligare förekom

mande, än vad man hittills har dragit slutsatser av utifrån studier om det sena 

1700-talets och 1800-talets uppdelning i en offentlig och en privat sfär. Det 

är till och med mycket troligt, att det vanligaste var, att handelsfamiljernas 

tidigmoderna kvinnor hade sin egen handelsverksamhet, både vid sidan av 

männens verksamhet och tillsammans med männen. Handeln, huset, famil

jen gick hand i hand. 

Utdrag ur Johann Zanders kassabok i Göteborg 1718. Foto: Allan Dalhede, Göteborg. 
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Äktenskapsmönstren visar också, att kvinnor ur handelsfamiljer var luk

rativa äktenskapspartner med hemgifter och arv, som kunde sättas in i fir

morna. Det måste samtidigt ha betytt goda möjligheter för hustrur till insyn 

i affärerna. Därmed bör de i handelsfamiljerna ha fått med sig ett nödvändig 

mått av kunskap om affärshemligheter av vikt redan från barnsben. Den goda 

starten i livet, kontakter, kreditmöjligheter och kapital har varit viktiga. Det 

ger också bevarade bouppteckningar och handelsboken i Göteborg ett tydligt 

belägg för. Fortsatta forskningar utifrån bevarade handelsböcker, affärskor

respondens, tolagsjournaler och bouppteckningar från 1700-talet får visa, hur 

bilden då såg ut. Vissa resultat har redovisats i artikelform, se bild på föregå

ende sida.20 Andra återstår.21 

20 Dalhede (2002), s. 48-75. Christina Dalhede, "Axplock ur vinhandelns historia. En tidigmo

dern kreditmarknad med vinstgivande volymer?", i Spiritus. 9, (Stockholm 2007), s. 83-120. 

Dalhede & Andersson (2008), s. 20 ff. 

21 Glädjande nog har Forskargruppen Förindustriell Handel [FFH] fatt forskningsanslag från 

Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse (Handelsbankens 

Forskningsstiftelser) för ett forskningsprogram på temat Handelsstaden och Europamark

naden 1619-1860. Utvecklingslinjer för hamnstad, uppland och handelshus i Göteborg och en 
jämförelse med Stockholm under förindustriell tid. I forskningsprogrammet ingår FD Per Hal-

lén, Univ. lekt. Kent Olsson och Dr. phil., Docent Christina Dalhede vid Ekonomisk-histo-
riska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och de båda deltagarna i 

Skeppsbroadelsprojektet i Gamla Stan i Stockholm under Prof Klas Nybergs ledning, FD 

Karin Ågren och FD Lili-Anné Aldman vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala 

universitet. Flera publikationer har nyligen utkommit från Forskargruppens medlemmar. 

Till dem hör Per Halléns och Kent Olssons bidrag i Majornas historia. Krig och oxar, sill 

och socker. Nedslag i uthamnen Majornas historia fram till 1920 (Göteborg 2007) och deras 

omfattande bidrag i Unda Maris. Årsbok 2004-2008. Sjöfartsmuseet i Göteborg 75 år 1933-

2008 (Göteborg 2008). "Järnhandel och sjöfart under det stora sillfisket. Köpmannen Jonas 

Kjellbergs karriär från handelsman till godsägare 1770-1832" (s. 8—71, Hallen); Kent Olssons 

bidrag till Borås stads historia 2-3 (Borås 2005). 
Från Skeppsbroadelsprojektet 2000—2007 har flera böcker utkommit sedan 2000. Till de 

senaste hör Klas Nyberg (Red), Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782-
1824 (Stockholm 2006). Karin Ågren, Köpmannen i Stockholm. Grosshandlares ekonomiska 

och sociala strategier under 1700-talet (Uppsala 2007). Lili-Anné Aldman, En merkantilistisk 

början. Stockholms textila import 1720-1738 (Uppsala 2008). 
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Sammanfattning och utåtblickar 

Slutligen kan vi konstatera, att genom en fullständig analys av privata han

delsböcker från tidigmodern tid, kan vi vinna ny kunskap på flera plan och 

få: 

1. Inblickar i tidigmodern handelsverksamhet på Europamarknaden och i 

lokalområdet, så också jämförelsemöjligheter mellan olika handelsfamiljer 

under samma tidsperiod och i bästa fall även mellan olika generationer 

i fråga om omfång och inriktning av deras geografiska kontaktnät och 

internationella förbindelser. 

2. Ny kunskap om omfång och inriktning av varuhandeln och kreditgiv-

ningen för enskilda firmor och områden, med dess varuflöde och växel

flöde. 

3. Ny kunskap om kvinnornas deltagande i tidigmodern affärsverksamhet, 

både som varande hustrur och senare änkor, som deltar både i varuhandel 

och i kreditgivning. 

4. Ny kunskap om kvinnornas egna handelsböcker, deras egna konton i an

dra handelsfamiljers bokföring och deras möjligheter inom växelaffärer i 

rollen som växeldragare, växelgivare och växelmottagare. 

5. Ny kunskap om handelsfamiljernas roll som skeppsredare och om hur 

hanteringen av partsrederierna gick till. 
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Kreditförbindelser med 
utgångspunkt från Göteborg 

Handelshuset Ekman & Co år 1810 

MAGNUS ANDERSSON 

I Europa rådde speciella förutsättningar för handel under perioden runt 1810. 

Krig härjade och Napoleon hade spärrat av Storbritanniens möjligheter att 

få ut sina varor på kontinenten. Frankrike ville dessutom skapa möjligheter 

och marknadsutrymme för sin handel och inskränka Storbritanniens. År 1806 

förbjöds, genom den så kallade kontinentalblockaden, all import av brittiska 

varor till den europeiska kontinenten. 

Perioden 1809—1813 har i Göteborg kallats den "briljanta tiden", bero

ende på den lysande handelskonjunkturen. Kontinentalblockaden, som inte 

drabbade Sverige, medförde att Göteborg blev frihamn för Storbritanniens 

varuhandel med kontinenten. Storbritannien bedrev främst handel med ko

lonialvaror och kunde dra nytta av att Göteborgs hamn inte var avspärrad. 

Därigenom kunde Storbritannien få ut sina varor på den europeiska konti

nenten, genom så kallad transitohandel. Det visar sig, att Göteborgs neder

lagsrörelse fick ett uppsving under perioden. Efter det att varorna anlänt till 

Göteborg och legat på nederlag, reexporterades de till kontinenten i vissa 

fall.1 Handelshuset Ekman & Co med säte i Göteborg fick en fördel av de 

härigenom ändrade handelsförutsättningarna. Ekmans hade fram till år 1808 

huvudsakligen ägnat sig åt sill- och järnexport. Firman kunde utnyttja den 

nya handelsmöjligheten för att handla med kolonialvaror, exempelvis socker, 

tobak och kaffe. Inte minst Ekmans rederirörelse utnyttjades för transport av 

varor under kontinentalsystemet. När konjunkturen vände, råkade många 

illa ut. Ekonomihistorikern Jan Kuuse har studerat konkursstatistiken och 

1 Nederlag innebär att importvaror som är belagda med tull under vissa villkor kunde få 

lagras under offentlig kontroll utan att tull behövde erläggas. SAOB, art. nederlag. 
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funnit att "av de 415 handelsföretag, som fanns i Göteborg 1813, gjorde 381 

konkurs under åren 1815—1817".2 

Mitt avhandlingsarbete har arbetstiteln "Omvälvningarnas tid. Handels

huset Ekman i Göteborg på kreditmarknaden 1790—1820". En av frågeställ

ningarna är vilket kreditnätverk Ekman &c Co var en del av. Undersökningen 

görs främst utifrån bevarade handelsböcker. En publikation om handelsböck

er utkom år 2008.3 Det källmaterial som används för den här artikeln är be

varade växlar. I avhandlingen används även konkursakter, korrespondens och 

juridiskt material, t.ex. växelprotester. I artikeln koncentreras framställningen 

till 1810. Först redogörs för hur en växel ser ut och hur den används. Efter det 

följer en genomgång av vilka orter som Ekman & Co har förbindelser med. 

I och med det går det att belägga delar av det geografiska kontaktnät, som 

Ekman & Co ingår i, vilket är huvudsyftet med artikeln. 

Växelns utseende och funktion 

Bilden visar en växel utställd av (trassenten) Andersson & Wohlfahrt i Gö

teborg den 13 januari 1810, dragen på (trassaten) Leers & Co i Hamburg, att 

inom 70 dagar efter dato, betala 1178 Reichsthaler Hamburger Banco till 

Ekman & Co (remittenten). Betalningen skall ske på det sätt, som remitten-

ten eller hans fullmäktige beordrar. I bokföringen noteras uppgifterna under 

respektive konton. 

Växel utställd i Göteborg 1810, dragen på Hamburg. GLA, Privatarkiv, C6, Ekmanska 
släktarkivet, Ekman & Co. 

2 Jan Kuuse, Ekman - ett handelshus 1802-1996. (Göteborg 1996), s. 74. 
3 Christina Dalhede & Magnus Andersson, Tidigmoderna handelsböcker i svenska städer. Käll

material och möjligheter. Projektrapporter Göteborg och Europa 1600-1800. Nr 2 (Göteborg 
2008). 

56 



Växeln som betalningsmedel 

Växeln utvecklades under medeltiden. Den användes till en början för att 

uppskjuta en betalning från en mässa till en annan.4 Betalningen för varorna 

skedde ofta genom växlar, både när det gäller importerade och exporterade 

varor. Andra möjligheter att betala var genom reverser, assignationer och 

kontantbetalning. 

Vid hanteringen av en växel måste en rad moment beaktas. Som grund 

gäller att en person (A) har en fordran på en person (B). A drar en växel på 

B. A är utställaren (trassenten) av växeln och B är acceptanten (trassaten). 

Idén är, att acceptanten skall betala utställarens skuld till en annan person 
på annan ort. Denne person (C) remittenten, som växeln är utställd på, kan 

när (B) accepterat växeln, kräva in betalning. Acceptanten måste acceptera 

skriftligt, att han godkänner, att växeln är dragen på honom och därefter 

måste han betala, när remittenten kräver det. En växel brukar ställas ut i tre 

exemplar: prima, sekunda och tertio växlar. Numreringen av dupletterna är 

viktig och att det noteras på sekundaväxeln "prima icke" och på tertioväxeln, 

"prima icke, sekunda icke", eftersom de tre exemplaren annars ses som tre 

växlar.5 Det kan innebära att växelbetalaren tvingas betala tre gånger.6 

En växel kan karakteriseras som ett "skriftligt, på kredit beroende omsätt

ningsmedel av stor betydelse inom den internationella handeln".7 Det finns i 

betalningshänseende fyra typer av växlar: sådana som betalas vid uppvisande 

(sikt- eller avistaväxel), viss tid efter uppvisandet (eftersiktsväxel), viss tid ef

ter utställandet (datoväxel) eller på viss dag (dagväxel). Växlar som används 

vid export- och importaffärer, skall oftast betalas vid uppvisandet eller viss tid 

efter uppvisandet. De är alltså avista- eller eftersiktsväxlar. Växeln har stor an

vändbarhet som betalningsmedel. Den kan endosseras, dvs. överlåtas. Varje 

person som tagit över växeln, är i slutänden ansvarig för att växeln betalas på 

4 Ferdinand Braudel, Civilization and capitalism: 15th-18th Century. 2 The Wheels of Com-

merce (Berkeley, Los Angeles 1982), s. 90. 

5 Rupert Beije, Svenskt banklexikon (Stockholm 1942), s. 427. På växlar skrivna på engelska 

står motsvarande "nonpaid" och på tyska "nicht bezahlt". 

6 Beije (1942), s. 583. Christina Dalhede, Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad 4, 

Viner, Kvinnor, Kapital. En 1600-talshandel med potential? Fjärrhandelsfamiljerna Jeronimus 

Möller i Ltibeck och Sibrant Valck i Göteborg (Partille 2006), s. 113. 

7 Nordisk familjebok, 33 (Stockholm 1922), s. 439. 
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förfallodagen, i händelse av att inte trassaten uppfyller sina betalningsförplik

telser. Innehavaren av växeln kräver då den som har överlåtit växeln på ho

nom eller henne. Kedjan av krav bakåt sträcker sig ända till trassenten, som 

i sista hand är ansvarig för sin utställda växel. Växeln har blivit ett effektivt 

kreditinstrument, inte minst eftersom växelmål snabbt kan avgöras, enligt 

växelrätten.8 Säkerheten ökas för växeln, liksom användbarheten som kredit

medel genom den snabba exekutionen. Växelmottagarens risk minskas, när 

han kan lösa in växeln när som helst. I äldre tider användes växlar, som kom

mit till i affärstransaktioner mellan olika handelshus, som betalningsmedel 

under löptiden. I en hel del fall räckte inte växelns baksida till för alla namn, 

som skrivits på växeln. Genom att varje person som hade överlåtit växeln, var 

betalningsansvarig, garanterades att den som sist satt med växeln skulle få ut 

sina pengar.9 Det är viktigt att klargöra varför växlar ställs ut. Växeln är ett 

säkert sätt att sända pengar. Därav följer att växeln ofta används för betalning 

i handelsrelationer. Dessutom fungerar växeln som ett kreditinstrument vid 

utlåning av pengar. Ett ytterligare skäl att använda växlar är, att det är möj

ligt att tjäna pengar på växelkursdifferenser.10 Mellanhavandet mellan trassent 

och trassat kallas täckningsförhållande. Genom att trassaten betalar växeln ef

ter det att trassenten kräver det, uppkommer ett täckningskrav från trassaten 

mot trassenten. Via en så kallad täckningsklausul på växeln framgår i regel, 

hur täckningsfrågan skall lösas. Det rättsliga förhållandet, när växeln ställdes 

ut (causa), hänger samman med vilket täckningsförhållande som råder.11 Vid 

utebliven betalning från växelgäldenären, eller om trassaten inte accepterat 
växeln, är det möjligt att låta en myndighetsperson offentligt styrka förhål

landet. Det förfaringssättet kallas protest. I Göteborg under undersöknings

perioden upptas och handläggs protester av Notarius Publicus. Andra myn

dighetspersoner t.ex. magistratsperson, landsfiskal eller för ändamålet utsedd 

förrättningsman kan också fungera som handläggare av protester.12 

8 Beije (1942), s. 578. 
9 Knut Wicksell, Föreläsningar i Nationalekonomi. Om penningar och kredit (Lund 1906), s. 

7i-
10 Markus A. Denzel, "The European Bill of Exchange", Kongresspaper, World Economic 

History Congress, (Helsingfors 2006). 
11 Anders Agell, Växel, check och materiell fordran (Stockholm 1971), s. 30. 

12 Beije (1942), s. 433~434-
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Kreditförbindelser utifrån bevarade växlar som källa 

I min undersökning av Handelshuset Ekman & Co år 1810 har jag studerat 

84 bevarade växlar och jämfört med noterade växelaffärer i Ekmans handels

räkenskaper. Tabell 1 visar antalet växlar fördelade på utställnings- respektive 

betalningsort. Av tabellen framgår att Hamburg har en viktig roll, även om 

London vid den tiden spelar en allt viktigare roll som knutpunkt för finan

siella betalningar. Ekonomihistorikern Eli F. Heckscher påpekar angående 

London som arena för växlar, att han i sina undersökningar av firma J.D. 

Wahrendorff inte har kunnat belägga växlar på London.13 Wahrendorff var en 

Stockholmsbaserad firma, vars export Heckscher följt under åren 1784-1804. 

Heckscher menar att svaret till frågan, varför London inte finns med som are

na för växlar, kunde ha erhållits i firma Tottie & Arwedsons arkiv, om det inte 

hade förstörts. I föreliggande undersökning följs den indirekta uppmaningen 

från Heckscher att bearbeta arkiv från Göteborg, för att där kunna nå fram 

till ett annat resultat, när det gäller växlar med London som handelspartner.14 

Genom tabell 1 är det möjligt att verifiera ett trettiotal växlar med anknyt

ning till London. London kommer senare att bli den avgörande arenan för 

den framväxande finansiella revolutionen. Fokus under det här avsnittet är 

att studera Ekman & Co:s växelaffärer år 1810. Växlarna är till överväldigan

de delen inlösbara i Hamburg respektive London. Det här källmaterialet är 

ovanligt, därför att det går att följa exakt vart var och en av växlarna tar vägen. 

På baksidan av växeln kan jag se de endosseringar som genomförs fram till 

dess att betalning sker. 

Tabell 1 visar spridningen av växlar, som jag kunnat belägga genom Ek

man & Co:s arkiv för år 1810. I undersökningen dominerar Göteborg som 

utställningsort med 46 växlar. Christiania är en viktig utställningsort med 8 

växlar. I övrigt kan en stor spridning konstateras. När det gäller betalningsor

ter dominerar London och Hamburg med 34 respektive 28 växlar. Hittills har 

92 % av orterna identifierats. När jag jämför med de vanligaste betalnings

orterna i min undersökning av Peter Ekman III år 1793, är skillnaderna bety-

13 Eli F. Heckscher, Sveriges Ekonomiska historia från Gustav Vasa. Det moderna Sveriges grund

läggning (Stockholm 1949), s. 688. 

14 Heckscher (1949), s. 679, 689. 
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TABELL I. Antal växlar och växelsummor i Ekman & Co:s arkiv år 1810 i Göteborg, 

ordnade alfabetiskt efter utställnings- och växelort. 

Utställningsort Växelort 

(betalningsort) 

Växelsummor Växelsummor 

Antal Pund H Banko Danska Antal Pund H Banko Danska 

Altona 0 5 5 240 

Brewig 2 600 0 

Bristol 0 1 60 

Carlshamn 1 1200 0 

Christiania 8 5 657 0 

Christiansand 1 370 0 

Darlington 0 1 400 

Diem/Dram/Dunn 1 300 0 

Drammen 1 200 0 

EastBrigthon 1 400 0 

East Piise 1 300 0 

Elseneur 

(Helsingnri 

2 3 268 0 

Göteborg 46 6120 38 151 1100 6 1261 3 474 

Hamburg 1 150 28 34023 

Hull 0 1 1000 

Köpenhamn 2 500 1200 2 3 488 1100 

Laurvig 1 1500 0 

Leith 0 1 475 

Leitte 0 1 730 

Liverpool 1 151 2 515 

London 1 375 34 16 518 

Mandal 1 730 0 

Newcastle 2 791 1 500 

Öster Plusoer 3 660 0 

Riga 2 1110 0 

Skeen 1 60 0 

Stockholm 1 3 400 0 

Stralsund 1 206 0 

Sunderland 0 1 370 

Tonsberg 1 40 0 

Uddevalla 2 615 0 

Okända 0 0 

Summa 84 21829 46225 1100 84 21829 46225 1100 

KÄLLA: Privatarkiv C6, Ekmanska släktarkivet, Ekman & Co. Göteborgs landsarkiv. 
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dande.'5 Peter Ekman III:s affärspartners fanns i hög grad i Pommern, men 

också i Hamburg. Handeln från Göteborg sker år 1810 däremot till största 

delen via London och Hamburg. Mitt resultat visar, till skillnad från Heck-

schers undersökning av firma J.D. Wahrendorff i Stockholm, att London 

förekommer som betalningsort för växlar. Möjliga bidragande förklaringar 

är att min undersökning behandlar förhållandet några år senare och att den 

gäller Göteborg. Ekman & Co är inblandade i växelaffärerna antingen som 

remittent eller endossent. 

När det gäller löptiderna innan växeln måste betalas, spänner de från 

omedelbar betalning (avista) till löptider på 4 månader. Vanliga löptider är 

70 dagar efter sikt, 90 dagar efter sikt och 3 månader efter sikt. Av 28 växlar 

inlösbara i Hamburg löper 25 med 70 dagar efter dato, 1 med 8 dagar efter 

dato, 1 med 57 dagar efter dato samt 1 med 2 månader efter sikt. För de växlar 

som är inlösbara i London skiljer sig löptiderna åt. Den vanligaste löptiden 

är 3 månader efter sikt, med 7 växlar. 4 växlar skall betalas 90 dagar efter sikt 

och 4 växlar 90 dagar efter dato. Den vanligaste löptiden för Hamburg är 

70 dagar, medan den vanligaste för London är 3 månader efter sikt. Att det 

skiljer på löptider har med förtroende att göra. Ju längre löptider desto större 

förtroende har den person som ställer ut växeln, för den person som skall 

betala. I materialet varierar växelsummorna mellan enskilda växlar från 31 till 

3 488 Hamburger banko och från 8 till 2 266 pund sterling. I tabell 1 framgår 

att Göteborg ställer ut växlar för 38 151 Hamburger banko respektive 6 120 

pund. I Hamburg löser växelinnehavarna in växlar för 34 023 Hamburger 

banko och i London 16 518 pund. 

Sammanfattningsvis kan vi säga, att London och Hamburg har störst 

betydelse som betalningsorter. Med den tyske ekonomihistorikern Markus 

A. Denzels modell som begrepp, fungerar både London och Hamburg som 

regelbundna betalningsorter. Däremot går det inte i den här undersökningen 

att fastställa, om växeltransaktionerna löper i motsatt riktning, dvs. om växlar 

15 Magnus Andersson, "Kreditförbindelser på Europamarknaden: Peter Ekman III 1793 och 

Ekman & Co 1810", Konferensbidrag, Ekonomisk-historiska mötet i Stockholm 12—14 ok

tober 2007. 
16 Markus A. Denzel, "The System of Cashless Payment as a Basis for the Commercial Integra

tion of Europé and the World", i Markus A. Denzel (ed.), From Commercial Communication 
to Commercial Integration. Middle Ages to 19th Century (Stuttgart 2004). 
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utställda i London eller Hamburg i någon större utsträckning är inlösbara i 

Göteborg eller någon av de andra utställningsorterna i undersökningen.16 En 

fråga är, om de båda orterna även under den följande perioden kommer att 

vara viktiga för handelshusens kreditförbindelser. 

Handelshuset Ekman & Co:s kreditförbindelser 

Utifrån bevarade växlar från år 1810 har Handelshuset Ekman & Co:s kredit

förbindelser studerats. I undersökningen får Ekman & Co vissa växlar endos-

serade till sig och i andra fall fungerar firman som remittenter. I de inledande 

avsnitten har det redogjorts för hur en växel fungerar och vilken information 

som ges. Från en växel är det möjligt att få information om utställnings- och 

betalningsort, vem som ställer ut och vem som skall betala. Vidare går det att 

utläsa till vem växeln är ställd, med hur stort belopp och med vilken tid kre

diten löper. I undersökningen har jag kunna konstatera en övervikt av växlar 

inlösbara i London och Hamburg. Löptiderna med betalning i Hamburg är 

till övervägande delen 70 dagar efter sikt. Löptider på 70 dagar efter sikt indi-

kerar ett relativt stort förtroende hos den person som ställer ut växeln, för den 

person som skall betala. För växlar inlösbara i London kan en ökad spridning 

i löptiderna konstateras. I artikeln har delar av Ekman & Co:s geografiska 

kontaktnät belagts, vilket var huvudsyftet. 

I min fortsatta forskning undersöker jag hur varornas sammansättning såg 

ut för Ekmans del under perioden utifrån bevarade handelsböcker. Frågeställ

ningen som jag arbetar efter är: Hur såg handels- och kreditnätverket ut för 

Ekman & Co under perioden runt 1810? I den här artikeln har jag koncen

trerat frågeställningen till kreditnätverket. Undersökningsresultaten jämförs 

sedan med de resultat som återfinns i litteraturen. 

En undersökning av växelprotester är också viktig att göra för att få en 

uppfattning om hur regelverket på kreditmarknaden var utformat för växlar 

och hur det tillämpades. Källmaterialet i Göteborg gör det möjligt för mig 

att studera ett antal växelaffärer, där respektive växel gått i protest och blivit 

föremål för rättsliga åtgärder 
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The change of cooperative 
competition in the merchant 
community of Pori 1820-1840 

JARKKO KESKINEN 

European economic integration affiliated Finland to the European märket 

economy already in the nineteenth century. New märket areas opened vast 

opportunities to the Finnish economy. But, from the viewpoint of individual 

merchants, these opportunities led to tightening competition both locally 

and abroad. This put the communal nature of the merchant communities 

to a serious test. This paper concentrates on the theoretical hypothesis of 

my forthcoming doctoral thesis demonstrating how the transitions in the 

external institutional structures changed the premises of local level coopera-

tion. The case deals with the merchant community of Pori and the collapse 

of cooperative norm structures within this community.1 

Cooperative nature of the community 

Pori was a relatively small town in the early I9th century. In 1801, the town 

was almost burned to the ground in a fire and the reconstruction under harsh 

economic trends sprang slowly into action. The merchant community was 

divided in three social classes according to their privileges. In 1809, the high-

est class, the so called merchant class which had the right to conduct foreign 

trade, consisted of 23 merchants.2 This formed a closed community, or net-

work, with its own ideals, entrance requirements, goals and especially norm 

structures.3 The density of the merchant community was strengthened by 

1 Pori is called Björneborg in Swedish. 
2 J.W. Ruuth, Porin kaupungin historia (Pori 1899), Liite LXVII väestötietoja. 

3 About closed networks, see James S. Coleman, "Social capital in the creation of human 

capital", i American Journal of Sociology 94 (1988); Jan-Erik Johanson & Petri Uusikylä, "So-

siaalinen pääoma verkostoissa", i Sosiologia 1 (1998). 
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Handelsman Rosenlew i det tidiga 1800-talets Pori (Björneborg) efter foto av Broman & 
Grönroos som var verksamma i Vasa. Satakunnan museon arkisto. 



inter marriages, godparent relations, neighbourhood, kinship, and friendship 

ties. Therefore the community had a strong communal nature. 

The social life was closely embedded in the business activities.4 Coopera-

tion lowered risks, costs and enabled merchants to participate in such activi

ties that alone would not be possible. For example in 1808 the community 

had 14 ships. Only 3 of these were constructed by a single merchant, whereas 

all the other ships had joint ownerships.5 These ships were also used together. 

The cargo of the ships leaving from the port was usually owned by a single 

merchant or merchant house, whereas the arriving ships brought goods to 

various members of the community.6 This practice was followed, partially 

because the amounts of imported goods were relatively small and one ship 

could therefore transport them all, but also because it reduced the merchants' 

transaction costs.7 

Trading had to benefit the whole community and not just single mer

chants, but the line between self interest and general good was very thin. 

Although merchants were conducting trade in order to make their earnings, 

the maximization of the profit was not their primary goal. Instead, they con-

centrated on the long-term social reproduction intended to maintain or to 

increase the social status, continuity, wealth and power of their own families.8 

This meant that they had to balance between the long-term cooperation with 

the other members of the community and short-term profit-seeking. For ex

ample, the estate inventory deeds show clearly, that merchants did not leave 

large fortunes to their families, but rather moderate assets which to a great 

extent consisted of personal properties.9 

4 About the social embeddedness of economy, see Mark Granovetter, "Economic action and 

social structure: The problem of embeddedness", i American Journal of Sociology 91/3 (1985). 

5 Only merchants Isac Björkman, Johan Ascholin and Carl Fredrik Selin had their own ships. 
Lauri Iivari Kaukamaa, Porin puutavarakaupasta ja metsänkäytöstä kaupungin kauppapiirissä 

"suuren laivanvarustustoimen"aikana 1809-56 (Helsinki 1941), p. 40 f. 

6 Turku provincial archive (TMA), archives of the administrative court of Pori (magistrat), 

harbour account books (Tålagsräkenskaper) 1820-1840, Ga: 5: 1-3. 

7 See Oliver E. Williamson, "Transaction cost economics: How it works; where is it headed", 

i De Economist (1988). 

8 See Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1956 

(Uppsala 1998), p. 103; Leos Muller, The Merchant Houses of Stockholm, c. 1640-1800. A 

Comparative Study of Early-Modern Entrepreneurial Behaviour (Uppsala 1998), p. 24—26. 

9 TMA, archives of the city court (rådstugurätt) in Pori, estate inventory deeds (bouppteck

ning) of the merchants in Pori from 1819 to the end of 1830S, Ec: 2. 
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Under the Russian rule 

Finnish economy, especially foreign trade based on timber export, faced ma

jor difficulties in the early I9th century. Finland had become a part of Russia 

in 1809. Unlike Sweden, Russia did not have long traditions in international 

trade. The Swedish Crown had developed an efficient institutional frame-

work.10 

In contrast, Russian foreign trade rested in the hands of Dutch and Eng-

lish merchants. Almost all the goods were both imported and exported by 

foreign vessels. This lack of traditions was reflected in the economic legisla-

tion which, when compared to Sweden, was outdated and inflexible. Sweden 

had organised an extensive consular system and established mutual intergov-

ernmental agreements with most of the European commercial centres." Fur-

thermore, the Swedish merchant fleet could sail under convoys in hazardous 

areas such as the Mediterranean Sea terrorized by the pirate nations dwelling 

on the Northern coast of Africa. The Swedish Crown also paid hefty sums 

of yearly ransom to the pirates in order to assure the inviolability of the mer

chant fleet. Whereas, the only intergovernmental agreement Russia had was 

with Sweden.12 Russia did not have consular services at all, and negotiations 

10 These institutions were the products of mercantile system practised in Sweden since the 

i7th century. At first, they were introduced to strengthen the Swedish military power and 

to increase national finances, but already in the i8th century economic growth became the 

most important goal of the policy. Thus, Sweden became an integrated part of the Euro
pean märket economy as the forerunner countries of the industrialization, such as England, 

Germany and France, offered a growing märket for the raw materials shipped from the 

Swedish and Finnish ports. In addition, they provided the latest technological innovations 

and above all capital which could be used to develop the economic institutions. Leos Mul

ler, Institutional change and entrepreneurial behaviour in Sweden 1600-1800, Paper presented 

in Utrecht 23.11.2001; Jari Ojala, "Henkilökohtainen on taloudellista", i Juha-Antti Lamberg 

& Jari Ojala (red.), Uusi institutionaalinen taloushistoria. Johdanto tutkimukseen (Jyväskylä 
J997)> P- 126—127; Kaukamaa (1941), p. 36—40. 

11 See Leos Muller, Consuls, corsairs and commerce. The Swedish consular service and long-dis-

tance shipping 1720-1815 (Uppsala 2005). 

12 Hjalmar Björkman, Bidrag till Jakobstads historia 3 (Jakobstad 1924), p. 103; Arthur Montgo-

mery, Svensk tullpolitik 1816-1911 (Stockholm 1921), p. 34, 42, 85-86. 

66 



with the pirates did not behove to its policies.'3 This generated substantial 

institutional changes to the Finnish foreign trade. 

As part of Russia, Finland became a member of the continental blockade 

directed against England. Consequently, London and Liverpool which had 

become the leading export destinations during the i8th century closed their 

ports for the Finnish ships until a peace treaty was signed between Russia 

and England in 1812. The relations, however, did not restore to what they had 

been before, due to the reforms of the English customs råtes, which began 

to favour timber export from the colonies at the expense of European timber 

export.14 

As a result, the European timber export to England diminished almost 40 

percent during the first decades of the I9th century. At the same time, export 

form North America to England grew 136 times bigger than before.15 As the 

business opportunities started to fail in England, Nordic merchants turned 

their interest towards continental Europé where oversupply collapsed the sell-

ing prices.IÄ In Finland the situation became ever more difficult, because the 

Mediterranean Sea remained closed for almost 30 years restraining Finnish 

foreign trade into the North and Baltic Sea.17 

The situation changed rapidly in the beginning of the 1830S when France 

invaded Algeria and removed the threat of pirate captures in the Mediterra

nean. A new and vast märket area for Finnish timber products was opened, 

and the merchants hurried to establish new connections. Consequently, the 

total amount of exported timber started to grow intensively.18 

If we examine the number of exported deals instead of the total number 

13 Jari Ojala, Tuhannen purjelaivan kaupunki. Kokkolan purjemerenkulun historia (Jyväskylä 

1996), p. 76—77; Jari Ojala, Tehokasta liiketoimintaa Pohjanmaan pikkukaupungeissa. Purje

merenkulun kannattavuus ja tuottavuus 1700-1800-luvulla (Helsinki 1999), p. 261. 

14 J.T. Hanho, Tutkimuksia Suomen metsätalouden historiasta 19. vuosisadalla. Sahateollisuudesta 

ja sahatuotteiden viennistä 1840- ja 1850-luvuilla (Helsinki 1915), p. 27; Kai Hoffman, Suo

men sahateollisuuden kasvu.rakenne ja rahoitus 1800-luvun jälkipuoliskolla (Helsinki 1980), p. 

3i-

15 Nils Meinander, Vesisahan tarina (Helsinki 1945), p. 160—161. 

16 Oscar Nikula, Malmska Handelshuset i Jakobstad (Helsingfors 1948), p. 101. 

17 Finnish National Archive (FNA), archives of the Senate financial department (Ekonomie

departementets kansli), governors yearly report concerning the state of province, KD 59/93 

1817; KD 70/76 1810; Björkman (1924), p. 86. 

18 Hanho (1915), p. 30. 
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of exported timber, we can see that the transition was even more dramatic. 

Pori provides an excellent example of this process. Figure i. shows us that the 

years 1829-1830 were the turning point. 

FIGURE I. The total amount of exported deals from Pori, 1820-1839. 
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01820-1829 1671 2042 2544 3548 3559 3123 3186 1415 1250 849 

SOURCE: Kaukamaa ('1941J, Appendix II. Metsätuotteiden vienti 1815-56. 

In 1829 the merchants had exported 3 186 dozen deals, whereas in the next 

year the number had risen to 5 610 dozen of exported deals. Three years låter, 

the number was already over 10 000 dozen and six year låter over 20 000 doz

en exported deals. As a result, Pori became the second largest deal exporter in 

Finland by the end of the 1830S. 

Local competition raises 

The exponential growth in demand placed heavy pressure on the acquisition 

and on the production processes of the export goods. Consequently, mer

chants faced tightening competition for the scarce resources and local märket 

shares. All exported timber products had so far been hand sawn by the peas-

ants living at the towns surroundings. 

Merchants had two options in the acquisition of these products. The first 

was to rent forest areas and hire people to do the work. In the late 1810S, there 

were some 200 hirelings working in the immediate surroundings of the town. 
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Låter on the number of workers rose to several hundreds.19 The problem with 

this system was that the transportation from the trackless wilderness was not 

only troublesome but also very expensive and could easily raise the acquisi-

tion prices too high. Therefore most of the merchants favoured the second 

alternative and bought their merchandise directly from the peasants. This 

saved them the rent of the forest areas, wages for the hirelings and also the 

expensive transportation costs. 

Every late winter, the peasants came from the surrounding areas with their 

hand sawn goods to the town to sell their products to the merchants and 

respectively to buy groceries, salt, colonial wares and seed grain for the com-

ing year from the merchants' own stores. This kind of barter trade was an 

economical and convenient way of buying the goods. Not only did it enable 

minimum production costs, but it also tied peasants through different credit 
agreements closely to certain merchants. The debt assured that peasants had 

to sell their merchandise to the same merchants year by year. The low transac-

tion costs were also a prerequisite to the merchants' profit seeking during the 

harsh business cycles, high customs and low overseas selling prices.20 

The problem with the system was that the merchants had very limited 

means of controlling the production output of the hand sawn timber. Basi-

cally, there were only two possible ways to increase the production: to double 

the number of workers in rented forests or to widen the acquisition areas of 

timber sawn by the peasants. In Pori, the problem actualized in the middle of 

the 1830S. At first, the merchant community started to lure peasants further 

off to the town märket. The production area, however, could not be endlessly 

widened. 
Until the 1820S, the neighbouring towns had had a clear silent agreement 

of the distribution of work in trading; Kristiinankaupunki (Christinestad) 

exported mainly tar and potash, Rauma (Raumo) handmade wooden artides, 

Uusikaupunki (Nystad) spårs, and Turku (Åbo) balks and larger quantities 

19 TMA, archives of the administrative court of Pori, yearly reports to administrative depart-
ment of the county government 1818—1822, Da; TMA, archive of the administrative depart-

ment of the county government (läns kansli), received letters 1826-1830, KD 106/2611823, KD 

95/2611824, KD 113/276 1825, KD 108/309 1826,116/310 1827,108/309 1828, KD 116/290 1830. 
20 TMA, archives of the administrative court of Pori, proceeding of the administrative court 

(magistratens protokoll) 2.3.1929 § 2 and 16.3.1829 § 2, Cj: 8; for credit agreements between 
peasants and merchants, see also Ojala (1997), p. 107—109. 
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of potash. Pori, on the other hand, concentrated on the export of deals and 

planks. As a result, there is no evidence of competition between the towns in 

the province at that time. But during the 1830S all of them wanted to concen-

trate on the deal export, and their spheres of interest began to intersect.21 

In other words, the boundaries of the production area expansion had been 

reached and the total amount of hand sawn timber had to be increased in 

traditional ways. Several conflict situations emerged within the community 

as the competition for the scarce resources between the merchants began to 

accumulate. 

The usage of runners can be seen as the first sign of the tightening com

petition.22 The runners' job was, by any necessary means, to lure as many 

carriages as possible to meet their master. At first, when the carriages were this 

further away, they tried to accomplish this by shouting their masters' name 

louder than the others. And if this räcket did not have the desired outcome, 

they were ready to use more straightforward methods by grasping the reins 

and pulling the horse into the right direction, or by jumping to the coach-

man's seat and starting to persuade the driver with different bribes, such as 

drinks, pipes, good selling prices, towards the masters' yard. 

This convention itself was not new, it had been practiced already in the 

seventeenth century. But, the severe competition between the runners racing 

further and further off to meet the oncoming peasants, was new. In the end, 

the competition got so fierce that the town magistrate had to set boundaries 

to their actions and draw an imaginary line around the town limits which 

they were not allowed to cross.23 

The second sign of the crossing interests was the increasing number of 

complaints and petitions sent to the governor and to the Senate. The com-
plaints dealt mainly with the breach of given privileges and their contents 

varied from the accusations of illicit trade to usage of foreign ships.24 

21 Kaukamaa (1941), 113. See also FNA, archives of the Senate financial department, KD 194/9 

1840. 
22 They were also called plank or river rats. 

23 Lauri Iivari Kaukamaa, "Frans Fredrik Wallenstråle porilaisena kauppiaana ja laivanvarus-

tajana", i Historiallisia tutkimuksia 44 (1938), p. 309—310; Juhani Saarinen, Porin historia III 

1809-1939 (Kokemäki 1972), p. 58-59; Satakunnan kansa 25 (1923). 

24 For illicit trade see Kaukamaa (1938), p. 314-315; Usage of foreign ships see, FNA, archives of 

the Senate financial department, application letters of C.F. Björnberg, AD 259/111827, STO 

AD 227/8 1831. 
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The third sign of the tightening competition can be seen in the letters 

from abroad. In March 1836 a merchant called Davidson from Dundee wrote 

to Carl Björnberg who asked: This cargo can not be sold, becau.se hardly any of 

them is acceptable. Goods are knotty, short edged, rotten, moldy, and so splitted 

that almost every plank is cut in two pieces.25 The hand sawn timber had always 

had uneven quality. But now the problem had gone so far that entire cargos 

remained unsold. 

The reason for this development was that the peasants tried to produce as 

many deals as possible during the winter and thus did not have time to con-

sider the quality of their products. At the same time, the merchants neglected 

the quality control in order to get their ships full and bought everything they 

could acquire.26 Moreover, as the loads had to be stored for months before 

they could be transported to abroad, the goods could get worse than they had 

been when purchased. 

In addition to complaints, the letter from abroad contained lots of in

formation about the selling prices for various timber products, and praised 

both the quality and the selling prices of machine sawn timber. Phrases like 

Vattensågade bräder äro mycket begärda, Your battens are worth £ 9—10 in Lon

don, ifthey were millsawn they would command 10 must have evoked plans for 

the new production methods.27 

The pioneers of the self-seeking action 

In March 1834, in Ikalis village, a clerk called Johan Glas received a letter 

from Carl Fredrik Björnberg. He asked whether Glas was willing to act as his 

commissioner and make some inquires after suitable land areas for sawmill 

construction.28 Three months låter Glas wrote that he had found an ideal 

place for a sawmill in Kairokoski and that he had already made preliminary 

25 FNA, archives of the Senate financial department, letter from Davidson to Björkman & 

Rosenlew 5.7.1836, KD 174/122 1836. 

26 Kaukamaa (1938), p. 310. 
27 The Central Archive for Finnish Business Records (ELKA), archives of the Rosenlews main 

office (RPA), letters from J.H. Havemann & Sohn to W. Rosenlew & Co 18.3.1853, from Dahl 
to W. Rosenlew & Co 20.2.1857, from E. Sieveking & Son to W. Rosenlew & Co 21.4.1857. 

28 The archive of the Provincial Museum of Satakunta (SMU), C.F. Björnbergs letter exchange, 

TKA Di. 
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contracts with the landowners.29 Nevertheless, it took over three years before 

Björnberg together with the merchant house Björkman & Rosenlew could 

send their application to the circuit court and then over a year before the 

sawmill started to operate in the early summer of 1837.30 

In 1826 cooperation between these three merchants began when they 

launched their first mutually owned ship from the dockyard.31 Between the 

years 1828-43, they built 10 more ships - all of them larger than the ones 

before.32 Eventually, they owned the largest merchant fleet in the town. This 

transport capasity gave them the opportunity to overtake the leading posi

tion in both local export and import märkets. In the mid 1830S, their co

operation had reached the limits of local expansion. They now owned the 

largest merchant fleet in town and were the leading actors both in export 

and import trading. In addition, they had invested their resources in several 

manufactures operating in town, such as the sail cloth manufactory.33 In order 

to develop their business activities further, they had to leave the smaller-

scale multiform trade behind and specialize in the larger-scale trade of one 

product, namely machine sawn deals. Thus, Björnberg began to make subtle 

inquires from Glas. 

The other merchants of the community were taken aback as the Kairo-

koski sawmill started its production. They suddenly realized that a sawmill 

29 The foundation of sawmills was a complicated procedure in the ipth century. The founder 

had to skim through the bureaucratic jungle before he could begin the construction of the 

milis in itself. The procedure could take several years. The preconditions to the planning 
were the proper rapids and forest rights. Unless the founder owned the areas, he had to 

make a written contract with the owners. Hoffman (1980), p. 26. 

30 FNA, archives of the Senate financial department, Björkman & Rosenlews sawmill applica

tion, KD 174/122 1836. 

31 Björnberg was described by a member of the towns magistrate in the following way: 

"[...]med framgång och ovanliga lycka idkat sin handel och mindre än 20 år svingat sig 

upp till en så stor förmögenhet, att han ostridigt är den rikaste borgaren i Staden 
Björkman and Rosenlew started their activities somewhat conservatively, but during the 

1820S they concentrated on the export of deals and cooperative ship building. Holger Lö

negren, Carl Fredrik Björnbergin sukukirja—släktbok (Ekenäs 1948), p. 25—26.; Jarkko Keski-

nen, "Laivanvarustaja ja lankkukauppias. Rosenlewin kauppahuoneiden suhdeverkosto, w. 

1820—1857" (Turku 2001), p. 33-40. (M.A. thesis) 

32 TMA, archives of the administrative court of Pori, ship measurers book (skepps mätare bok) 

1826-1843, Äöl:i. 
33 Keskinen (2001), Laivanvarustaja ja lankkukauppias — Rosenlewin kauppahuoneen liikever-

kostot 1820-1857. M.A. thesis. University ofTurku, p. 48-49. 
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gave their opponents several advantages. First of all, it enabled the produc-

tion of even quality and better selling prices. It also made the regulation of 

production possible and shortened the piling times, because the goods could 

be produced and transported when they were needed. As a consequence, the 

merchants hurried to explore the surrounding areas in order to make their 

own sawmill applications. 

The astonishment turned into anger as merchants discovered that they 

were too late. All the suitable waterways were already taken by the same tri-

plet, Björnberg and Björkman & Rosenlew, who had made written contracts 

with the peasants in early 1830S, and could now, prevent or notably hinder the 

construction or even the planning of new sawmills by appealing to their prior 

agreements with the landowners.34 

The merchant community became hesitant. The self-seeking actions of 

the triplet had clearly broken the old cooperative or communal norm struc-

tures of the community, but the pre-existing means of social punishment 

were not capable of restoring the order. Hence, the community put their 

faith in the official institutions and tried to prevent the course of action by 

the means of legal proceedings.35 

They made several joint complaints to the authorities accusing the tri

plet of "unreasonableness", monopolistic behaviour, sawing quota overruns, 

and finally of the peasants' property exploitation. Nevertheless, all these 

complaints were futile, because the triplet had not done anything illegal. 

Consequently, the merchant community could just wait by and watch when 

Björnberg together with Björkman & Rosenlew sent another application for 

a bigger and better sawmill to the circuit court.36 

Changes in cooperative competition 

Why did the plans to build a sawmill take the local merchant community by 

surprise? The other merchants must have received similar complaints about 

the selling prices and the poor quality of the hand sawn deals. Furthermore, 

34 Keskinen (2001), p. 45; FNA, archives of the Senate financial department, letter from Grön-

feldt, AD 35/170 1841; SMU, Diverse sawmill documents, letter from Glas to the governor, 

TKA. 

35 Kaukamaa (1941), p. 197-208. 
36 Kaukamaa (1941), p. 170-171,198-200. 
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water powered sawmills were not a new innovation. Instead, there were several 

milis operating in Ostrobothnia and in Eastern Finland, which the commu-

nity was also aware of. Douglass C. North has stated that local cooperation, 

dense communities and social networks were typical phenomena in smaller-

scale trading throughout history.37 The inofficial constraints and stimulants 

which were needed in trading and which facilitated mutual cooperation were 

created within these network structures to lower the transaction costs and to 

secure the profit. But since economic actors have a compulsion to improve 

their material and social status, they thrive to invest their resources; yet dis-

honesty, self-seeking actions, and innovativeness were often seen as threats to 

the survival of these networks and thus undesirable forms of action. 

This so-called path dependence can be defined as an aspiration or need to 

act in a chosen way, even if there was a more profitable solution.38 The selec-

tion of the best possible technical or economical innovation is not rational, 

if the old technology produces satisfying results; the introduction of the lat

est technological innovations requires often major investments and thus also 

involves big risks. The merchant community of Pori was not ready to take 

these kinds of risks. Instead, they were satisfied with the profits that could be 

gained from the small-scale trade in the international märket. As the demand 

in the märket grew, the transaction costs also increased intensively, because 

the inofficial network structures created for the smaller-scale trading did not 

support the structural changes in business activity. Hence, conflicts between 

the new larger-scale and the old cooperative way of conducting business be-

gan to emerge and shake the foundations of the local communalism. 

The reactions of the merchant community attest that old habits and so

cial structures are not easily altered. The complaints sent to the authorities 

demonstrate that the contemporaries themselves could see the changes in the 

economic structures, but could not make the necessary adjustments to their 

thinking and therefore tried to prevent or at least hinder the course of action. 

The reaction is understandable, because they were raised in a society where 

the children and apprentices were systematically educated to value the com-

37 Douglass C. North, "Institutions", i journal of Economic Perspectives 5/1 (1991), p. 89-103. 

38 Joel Mokyr, The Level of Riches. Technological creativity and economic progress (New York 

1990), p. 279-299; Nathan Rosenberg, Exploring the black box. Technology, economics and 

history (Cambridge 1994), p. 9-23. 
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munal norm structures of the society, which were now violently broken. In 

this sense, the triplets' behavior was unreasonable and thus unacceptable. 

Were Björnberg together with Björkman and Rosenlew then actually 

planning to monopolize the local märket as the other merchants of the com-

munity argued? Can their actions be seen self-seeking? An explicit answer 

to these questions is hard to find, because the source material that could 

enlighten the question has vanished låter on. However, the sources clearly 

indicate that the triplet did gain a momentary monopolistic position in the 

märket.39 Though, Dutch historian P.W. Klein has stated that monopolistic 

behaviour is necessarily not derived from self-seeking or profit maximization, 

but from the insecure external circumstances.40 

Monopolistic behaviour can then be seen as a means of creating these 

circumstances more secure and predictable. This way the alleged self-seeking 

actions of the triplet can be seen in a new light. They were not consciously 

thriving to shake the foundations of the communal norm structures or to 

maximize their profits, but merely chose a different strategy for their business 

activities, which in the eyes of the community appeared to be self-seeking. 

The new strategy was based on vertical integration.41 The triplet had start

ed this process already in the 1820S when they started to build ships together. 

In the end they sawed timber in their own milis, exported it with their own 

ships to their overseas agents from whom they bought the import cargos 

which were then sold in their local shops. This process that culminated in 

the sawmill founding and in the specialized trading separated them from 

the other local merchants who conducted their business activities in much 

smaller circles. It also suddenly made them the only merchants in the town 

who could react to the sudden changes in the external circumstances and 

gain a monopolistic position as the premises of the cooperative actions in 

business changed. 

39 Keskinen (2001), 48-49. 
40 P.W. Klein & Jan Willem Veluwenkamp, "The Role of the Entrepreneur in the Economic 

Expansion of the Dutch Republic", i Karel Davids & Leo Noordegraaf (eds), The Dutch 

Economy in the Golden Age: nine studies (Amsterdam 1993), p. 39. 

41 More about vertical and horizontal integration see Douglass C. North, Structure and Change 

in Economic History (New York 1981), p. 38; Oliver E. Williamson, The Economic Institu

tions of Capitalism. Firms, Märkets, Relational Contracting (New York 1985), p. 85-103; Ojala 

(1997), p. 108-109. 
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John Collet (1758-1810), som står staty vid Ullevål i dagens Oslo var en period en av då
varande Christianias rikaste grosshandlare. Behovet av rörelsekapital tillgodosågs i såväl 
Danmark-Norge som i övriga Europa i allt väsentligt av privata aktörer som grosshandlare 
och bankirer: de förmedlade via sina finansiella nätverk förlagskrediter till bruk och gru
vor och tillhandahöll också finansiella tjänster, privatlån samt både nödvändighetsvaror 
och lyx till kungligheter, brukspatroner och jordbrukande adel. Foto Klas Nyberg. 



Nätverk, växlar och källmaterial 

Kommentar till Magnus Andersson, Christina 
Dalhede och Karin Ågren 

STEFAN LUNDBLAD 

Handel är en social verksamhet, inte minst under den tidigmoderna tiden då 

all ekonomisk verksamhet skedde inom ramen för en social tillvaro. Pengar 

och varor bytte ägare, och det innebar någon form av relation mellan han

delsman, kund, producent, låntagare eller fordringsägare. Handeln innebar 

helt enkelt en situation där handelsmän ständigt hade en relation till någon. 

Dessutom krävde deras ekonomiska verksamhet att de visste hur markna

den såg ut, vilka artiklar folk ville ha och var man fick bäst betalt för sina varor. 

Till en början kan man således slå fast att en handelsman alltid kommer att be

höva ett nätverk för att kunna bedriva affärer - och det är här man finner den 

minsta gemensamma nämnaren för de fyra artiklar som ska diskuteras här. 

Men vad är då ett nätverk? För mig är begreppet mycket enkelt och jag ser, 

i likhet med tidigare forskning, ett nätverk som "ett antal relationer mellan 

aktörer - organisationer, grupper eller individer".1 

Och nätverket skapar säkerhet i en osäker värld — ett välutvecklat nät

verk reducerar risker i ekonomiska transaktioner eftersom det ökar kontroll

möjligheterna, men samtidigt växer behovet av personlig tillit.2 Ekonomiska 

överenskommelser sker således inte i ett socialt vakuum utan handelsmän har 

ständigt någon form av relation till varandra, antingen direkt eller indirekt 

1 Jag ser det således på samma sätt som ekonomhistorikerna Ylva Hasselberg och Tom Pe

tersson. Ylva Hasselberg & Tom Petersson, "Del i. Företag, Nätverk och Innovation", i 

desamma (red.) "Bäste broder". Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv. 

(Hedemora 2006). 

2 Jari Ojala, "Some implications on social relations in economic behaviour. Networks, prin

cipal-agent theory and transaction costs during the era of merchant capitalism", i Peter 

Aronsson, Solveig Fagerlund & Jan Samuelson (red.), Nätverk i historisk forskning. Metafor, 

metod eller teori? (Växjö 1999), s. 176. 
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genom ryktesspridning. Ekonomin är social, framförallt under den tidspe

riod som Karin Ågren studerar i sin artikel. 

Den viktigaste punkten i denna sociala ekonomi var familjen - under 

1700-talet var det utan tvekan så att familj och affärer var ett. Man använde 

sig av sin familj både för att tillskansa sig kapital och för att behålla den so

ciala ställning man uppnått. Familjen var en del av en offentlighet och syftade 

till att vidmakthålla den sociala reproduktionen. En stor familj (i begreppets 

vida betydelse) var av yttersta vikt, bl.a. var äktenskapet ett sätt att knyta till 

sig viktiga förbindelser och att utöka familjen till att omfatta fler släkter.3 

Om man från början hade en liten familj kunde nätverket utökas genom 

att gå med i olika föreningar, sällskap eller religiösa församlingar.4 Problemet 

med att undersöka sådant medlemskap är att dessa världar ligger utanför det 

ekonomiska, och att det därför kan vara svårt att koppla dem till den direkta 

ekonomiska verksamheten. Givetvis råder det inget tvivel om att ekonomiska 

överenskommelser gjordes i dessa sammanslutningar, och förmodligen slöts 

en hel rad avtal bakom dessa församlingars lyckta dörrar. 

Man kan således se att handelsmännen var medlemmar av samma sam

manslutningar. Men att därifrån gå till att se hur detta påverkade den direkta 

ekonomiska verksamheten är vanskligt. Ågren gör dock ett gott försök när 

hon försöker koppla några handelsmäns medlemskap i den Tyska försam

lingen i Stockholm till deras agerande och ekonomiska framgång. 

Och jag tror, precis som Ågren, att medlemskap i den tyska församlingen 

var ett sätt att bygga nätverk för de invandrande handelsmännen — men jag 

ser även en annan möjlig förklaring än den hon lyfter fram. 

För att förklara vad jag menar måste man förstå att en anledning till att 

familjen och nätverket var viktig under 1700-talet låg i att man bedrev affärer 

genom tillit.5 Några större möjligheter att effektivt övervaka kontrakt fanns 

egentligen inte. I stor utsträckning var man tvingad att ha en personlig rela

tion med sina affärsförbindelser. Och där spelade tilliten en mycket stor roll. 

3 Leos Muller, The Merchant Houses of Stockholm, c. 1640-1800. A Comparative Study ofEarly-

Modern Entrepreneurial Behaviour (Uppsala 1998), s. 246. 

4 Se Anders Simonsen, Bland hederligt folk. Organiserat sällskapsliv och borgerlig formering i 

Göteborg 1755-1820 (Göteborg 2001), passim; Tomas Nilson, Framgång och vår Herre. In

dustriellt företagande, social struktur och karriärmönster i två svenska städer: Borås och Örebro 

1890-1920 (Göteborg 2004), s. 194-231. 

5 Muller (1998), s. 36. 
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Här hade den tyska församlingen utan tvekan en mycket viktig funktion, 

och genom församlingen kunde invandrande handelsfamiljer med en relativt 

begränsad social tillvaro snabbt bygga upp ett nätverk som där trygghet och 

tillit kunde byggas upp. 

Ågrens visar således på ett viktigt fenomen, men jag tror inte den huvudsak

liga förklaringen, som hon lyfter fram, var att de invandrande handelsmännen 

gick samman för att exkludera andra handelsmän och skapa en egen särgrupp 

(man kan fråga sig om det egentligen är en från övriga handelsmän distanserad 

grupp när 55 av 122 eller hela 45 procent av alla studerade handelsmän ingick 

i denna grupp). Snarare handlar det om att snabbt finna en "familj" och ett 

inkluderande nätverk i vilket man kunde bedriva sina affärer för att på sikt 

bygga upp tillit för den egna familjen och handelsrörelsen. 

En annan viktig funktion nätverket hade var att det även fungerade som 

en nyhetsförmedlare vid den här tiden, varför det var viktigt att snabbt bygga 

upp en grund för sitt nätverk. Orsaken till att den affärsrelaterade informa

tionen spreds i nätverk var egentligen ett resultat av hur krediten var upp-

byggd under den förindustriella perioden. För att kunna göra en bedömning 

huruvida någon var kreditvärdig fanns ett behov av en övervakning av hur 

affärerna bedrevs/ 

Omvänt kan man säga att hög personlig tillit i ett nätverk innebar att 

handelsfamiljerna snabbt kunde bygga upp kredit, något som i sin tur byggde 

upp säkerhet för handelsmännen eftersom de kunde utnyttja exempelvis det 

väl utbredda växelsystemet bättre. 

Inom ramen för detta blir således Magnus Anderssons studier av handels

huset Ekman & Co och dess verksamhet på kreditmarknaden mycket viktig 

och intressant. Hans genomgång av hur en växel fungerar och den begrepps

apparat som används är både grundläggande och helt och hållet nödvändig 

för att en studie av dåtidens kreditmarknad ska vara genomförbar och be

griplig för en läsare. Och ett av Anderssons mer intressanta resonemang är 

just kopplad till tillit. Han menar att löptiderna på växlarna angav hur stort 

förtroende en person hade inom kreditnätverket — hur stor tillit som fanns. 

Att analysera löptider blir således ett enkelt och tydligt analysverktyg som kan 

användas för att studera tillit. 

6 Se Ann Prior & Maurice Kirby, "The society of friends and the family firm", i Business 

History 1/10 (1993), s. 72. 
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Det vore därför intressant att se om och hur löptiderna på växlarna för

ändrades när de nådde "längre ut" i nätverket, där bör nämligen tilliten också 

vara svagare då den personliga kontakten mellan utställare och acceptanten 

saknades - utställaren som övertar växeln måste lita till ryktet om att accep

tanten är solvent. Detta är något jag tror att Andersson mycket tydligt kom

mer att visa i sina kommande studier. 

Hans fortsatta studier av konflikter rörande växlar kommer med högsta 

sannolikhet att visa på intressanta aspekter på hur tillit fungerar - en kon

flikt rörande en växel är verkligen tillitskris. Om han lyckas koppla de resultat 

han finner vid dessa konflikter med exempelvis konkurser tror jag att hans 

studier på ett nyskapande sätt kommer visa hur det ekonomiska samhället 

fungerade. 

I och för sig ger konkursmaterial av material en ögonblicksbild över hur de 

finansiella förhållandena såg ut vid ett givet och ekonomiskt ansträngt tillfälle. 

Dock bör man vara medveten om att materialet rör personer och handelsfir

mor som var i ekonomiskt och kanske till och med i juridiskt, bryderi. 

En annan resurs som Andersson säkerligen kommer att använda är den da

tabas som Christina Dalhede presenterar i sin artikel då han däruti säkerligen 

kommer att finna namn på intressanta handelsmän samt hitta nya källmaterial 

och andra vitala uppgifter. Även om Dalhede inte gör några stora synteser i 

sin artikel är det otvivelaktigt så att materialet kommer att vara av stor nytta 

för alla som studerar handel under den tidigmoderna perioden. Ser man dess

utom till att hon diskuterar internationella exempel kan databasen få en mer 

eller mindre direkt tillämpning i Anderssons studie. Exempelvis när han dis

kuterar betydelsen av den brittiska kontra den tyska kreditmarknaden. 

Det finns utan tvekan stora beröringsytor mellan texterna, även om Dal-

hedes text sticker ut något då hon diskuterar källmaterial och inte en konkret 

historisk företeelse. Jag menar dock att begreppet tillit skulle kunna vara en 

tydlig gemensam nämnare. Ågren studerar nätverken där tilliten är en mycket 

viktig komponent, Anderson studerar kreditmarknaden där den personliga 

tilliten spelade en avgörande roll och Dalhede presenterar en databas varuti 

man kan finna källmaterial som kan användas för att studera kreditmarkna

dens och nätverkens tillit. Sammantaget visar de tre författarna således be

tydelsen av en funktionell kreditmarknad och ett väl utvecklat nätverk där 

nyheter, tillit och krediter förmedlades, samt av vikten av att ha ett överblick-

bart och lättanvänt verktyg för att studera detta. 
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Kommers - EN BILDKAVALKAD GENOM TID OCH RUM 

Gårdfarihandlare. Sjuhäradsbygden som dominerade gårdfarihandeln var reglerad i sär
skilda privilegier sedan 1600-talet. Regelverken innebar att bönder i sjuhäradsbygden hade 
unik rätt att sälja sin egen hemindustriella tillverkning i övriga landet. Detta regelverk 
fick sin speciella dimension av att övriga former av handel var starkt reglerad i sina respek
tive privilegier. Westgöte efter Aleander, Uppsala universitetsbibliotek. 
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Kaffebeslaget 1800. De många förbuden mot handel med importvaror under tidigmodern tid kombinerades 
med s.k. överflödsförordningar. Dessa riktade sig mot konsumtion av både kolonialvaror som kaffe och ma
nufakturvaror som finare slags vävnader och "kram". Detta synsätt var dock starkt tidsbundet. Medan en 
kvinna som bar sidenschalett i början av 1700-talet i strid med rådande lagstiftning kunde sättas i fångs ligt 
förvar uppmuntrade det tidiga 1800-talet masskonsumtion av samma slags vara. Den s.k. schalettboomen 
byggde på den växande köpkraften hos landsbygdens många kvinnor. Akvatint av M. Heland efter teckning av 
P. Nordqvist. Stockholms stadsmuseum. 
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Smuggling var under vjoo-talet ett stort problem för myndigheterna i deras strävan att skydda textilmanu
fakturerna från utländsk konkurrens. Medlen var importförbud och överflödsförordningar. Samtidigt såldes 
insmugglade tyger öppet i Stockholms krambodar. Varusmugglingen har bedömts vara omfattande men även 
smuggling av textilmanufakturernas råvara förekom: i slutet av 1700-talet smugglades fin ull till Sverige via 
England. Bilder ur svenska folklivet, Uppsala universitetsbibliotek. 
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Stockholm var en av de viktigaste marknaderna för linet från Hälsingland. Hemslöjdens vävnader nådde hu
vudstaden genom flera olika försäljningskanaler. Dels ombesörjdes handel och frakt av bönderna själva under 
jordbrukets lågsäsong, s. k. bondehandlare, dels köptes det upp av stadshandlare i Hudiksvall och såldes vidare 
till särskilda s.k. linkramhandlare i Stockholm. Marknad vid Hötorget i Stockholm år 1835. Oljemålning av 
Elis Chiewitz, Stockholms stadsmuseum. 
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Kramhandel i Stockholm under 1%00-talets första hälft. Bara kramhandlare och fabriks-
idkarefick sälja inhemska tyger före 1846. Egentliga textilhandlare medfabrikstillverkade 
varor kallades av tradition "siden- och klädeskramhandlare" men var inte avgränsade till 
det. De hade rätt att sälja alla slag av svensktillverkade vävnader samt stickade varor från 
fabriker och hemslöjd. De hade dessutom rätt att sälja alla tyger som var tillåtna att im
portera liksom halvfabrikat och råvaror. Därtill fick de sälja konfektionsvaror tillverkade 
av de varuslag de fick sälja i rå- och halvfabrikat. Foto Stockholms stadsmuseum. 
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Gårdfarihandlare i centrala Stockholm i början av 1%00-talet. Redan på 1820- och 1830-talet skapade land

vinningarna inom jordbruket ett första växande svenskt välstånd. I detta läge kunde inte bara Norrköpings 

fabrikörer expandera. Såväl hälsingehandlare som gårdfarihandlare tog marknadsandelar på huvudstadens 

bekostnad, även i själva Stockholm. Stockholms företagare var däremot syssebatta med att processa med var

andra och utomstående om vad som skulle vara tillåtet att tillverka och handla med för olika slags kategorier 

av producenter och handlare. Litografi av Strömer, Uppsala universitetsbibliotek. 
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Marknad vid Kornhamstorg i Stockholm vid mitten av 1800-talet. Akvarell av Fritz von Dardel år 1852. 

Foto Stockholms stadsmuseum. 
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Bodförsäljning på Drottninggatan i 1840-talets Stockholm. Textilier skulle som nämnts 

säljas av olika slags kramhandlare. Även textilfabrikörer fick från 1739 sälja egen till

verkning i bodar på tillverkningsorten. Från 1830 skulle de erlägga särskild avgift för 

minuteringsrätt och fick därmed rätt att utom periodiska marknader hålla bodar för både 

gross- och minuthandel för försäljning av egna tillverkningar. Flera fabrikörer kunde sluta 

sig samman om gemensam salubod. Stockholms stadsmuseum. 
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Lövmarknaden vid Munkbron i Gamla stan, traditionellt hållen dagen före midsommar
afton. Stockholms stadsmuseum. 

Torgmarknad i Stockholm. Ett grundläggande problem efter skråväsendets tid var att skapa 
tillgång på livsmedel för huvudstadens växande befolkning och att garantera livsmedlens 
kvalitet. Aktuell forskning visar att tongivande personer bland stadens tjänstemän drev på 
utvecklingen mot de kommunala saluhallarna som lokaliserades vid eller nära de tidigare 
torgplatserna. Med privilegiesamhällets upplösning inleddes en enastående utveckling av 
Stockholms befolkning och ekonomi. Stockholms stadsmuseum. 
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FRÅN »FBKARGÅKGEJf», 8TOCKBOLM5B1LWBR AF HUGO PETTEBSON. 

Xylografi från Fiskargängen ur Stockholmsbilder av Hugo Pettersson. Ny Illustrerad Tid
ning, nr i år 1874, Uppsala universitetsbibliotek. 
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Benjamin Leja efter litografi av F. von Dardel. Leja var en av de 
tyskättlade entreprenörer som revolutionerade handeln med billig
hetsvaror vid mitten av 1800-talet. Stockholms stadsmuseum. 

"Hos herr Leja", Stockholms stadsmuseum. 
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V. \V>"\ NXVlTV 

Basaren på Norrbro, öppnad 1839, var Sveriges första basar. Basarerna var en blandning av gammalt och 
nytt. Här bedrev såväl klassiska textilhandlare med rötter i handelns skråväsende sin verksamhet samtidigt 
som basaren inrymde entreprenörer, som en av Benjamin Lejas bulvaner Carl Oscar Silo. Litografi av C.]. 
Billmark, Uppsala universitetsbibliotek. 
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En av de mest framgångsrika klädesfabrikörerna under expansionsperioden ef
ter 1820 var den tyskättlade juden A.L. Soldin i Norrköping. Denne kombine
rade en under 1840-talet alltmer omfattande klädestillverkning med intensiva 
aktiviteter på marknaden för textilier. En rad olika nya metoder tillämpades 
för att öka försäljningen, bland annat på grund av kreditmarknadens betryck
ta läge som utgjorde en ständig hämsko. Soldin löste detta bland annat genom 
byteshandel, exempelvis genom att erhålla ull i utbyte mot kläde vilket skapade 
firdelar och ökadflexibilitet på marknaderna. Soldin sålde redan på 1830-talet 
också andra fabrikanters tillverkningar. Sin klädesförsäljning vidgade Soldin 
ytterligare genom att öppna egen klädeshandel i Storkyrkobrinken i Stockholm. 
Brevhuvud, Uppsala universitetsbibliotek. 



Vinjettbilder till priskuranter och fakturor från mitten av 1%00-talet. Uppsala universitetsbibliotek. 
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Brännvins- och portermagasinet i Petersénska huset 
i Gamla stan i Stockholm. 

Brundins bokhandel i Stockholm. 

Apoteket Kronan i Stockholm. 
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Bredenbergs mattor vid Garnmagasinet vid 
Stortorget i Gamla stan. 
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Hattstojferare räknandes som ett slags hantverk, men sorterade i det tidigmoderna Stock
holm under Handelskollegiet då burskapet också medgav handelsrättigheter. Hattstojfe-
rarna sålde bl.a. olika former av accessoarer och lyxartiklar medan hattmakare tillverkade 
hattar. Hattstojferarna var en relativt liten yrkesgrupp med relativt höga inkomster och 
flera av Stockholms mest framträdande stora grossister som Bengt Magnus Björkman och 
Anders Reimers hade sådan bakgrund. Nollet, J.A. L'art de faire des chapeaux Paris 1765, 
plansch 6, Uppsala universitetsbibliotek. 
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i  S y o  K o i  • f lysouon 

Handeln med bränsle präglade gatubilden fortfarande i början av 1900-talet. Sten-
bastugränd i Gamla stan i Stockholm - under läng tid kallad Urvädersgränden. Den 
återfick sitt medeltida namn 1925. Uppsala universitetsbibliotek. 

96 



Tullhuset vid Skeppsbron för kontroll och mellanlagring av importvaror. Stockholms hamn 
med dess förråd och omlastning av varor var belägen i centrala Stockholm ända tills 1800-

talets senare hälft. Uppsala universitetsbibliotek. 

KM. Lundbergs bosättningsmagasin vid Storkyrkobrinken i Stockholm. Uppsala univer
sitetsbibliotek. 
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Silkesprover från Gustav Gottfrid Folckers färgeri på Kungsholmen i Stock
holm. Folcker var son till modehandlaren Johan Peter F. som bedrev mode
handel vid Brunkebergstorg. Släkten drev även textilfabriker i huvudstaden 
under 1800-talets första hälft. Textilmuseet i Borås. 

Folckers textilhandel på Hornsgatan i Stockholm 2009. Foto Klas Nyberg. 
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Fabriks-, handels- och färgericentrum i kvarteret Bergsbron i Norrköping i mit

ten av \%oo-talet enligt samtida teckning. Gaveln till höger är det s.k. "grå huset" 

uppfört 1831 som användes som ull- och fargerimagasin. Bakom fasaderna skym

tar taket av Bergslagsgården, uppförd i mitten av ijoo-talet, där man bedrev 

textil färgerirörelse. Till vänster om detta område i bild - västerut - ligger Drags 

klädesfabriker med rötter i \600-talet. Norrköpings stadsmuseum. 

* 

Kvarteret Bergsbron 2010 med Bergslagsgården och det "grå huset". Endast ett 

fatal fabriksbyggnader från 17oo-talet och början av 1800-talet har bevarats i 

Norrköping. Stadens industrilandskap domineras idag av fabriksbyggnader från 

1%00-talets senare hälft och framåt. Foto Klas Nyberg. 
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Marknad i Vingåker av J. W. Wallander år 1852. Konsumtionsrevolutionen bars upp av en kraftigt ökad 
efterfrågan på köp varor på landsbygden. 



Klubbade stolar och bord 
Auktionshandel med möbler 1720-1890 

KRISTINA LILJA, SOFIA MURHEM & GÖRAN ULVANG 

Konsumtion av möbler skiljer sig från konsumtion av andra varor på flera 

sätt. Möbler är jämförelsevis dyrbara, men också ofta hållbara, med lång livs

längd. Möbler har också, mer än många andra konsumtionsvaror, en stor 
symbolisk betydelse som en måttstock på en persons ekonomiska, sociala 

och kulturella hemvist. Att köpa möbler har alltid varit förenat med en rad 
överväganden där de ekonomiska förutsättningarna ofta ställts mot den livs
stil som eftersträvats. Av den anledningen har alltid andrahandshandel av 

möbler varit vanlig. Särskilt omfattande verkar den ha varit under 1700- och 

1800-talen. På grund av framförallt bristande tillgång på källmaterial har den 

dock hittills varit lite undersökt, även i ett internationellt perspektiv. 

Syftet med föreliggande artikel är att studera möbelhandeln på auktion i 

förhållande till samhällsförändringen under perioden 1720-1890. Vi kommer 

att jämföra Stockholm, Enköping och landsbygden omkring Enköping, ef

tersom de ekonomiska och sociala förutsättningarna skiljde sig åt mellan den 

stora och den lilla staden respektive landsbygden. 

Under 1700- och 1800-talen fick hemmet en ökad social betydelse, och 

människor fäste därför större vikt vid dess utformning. Välståndet steg un
der dessa två sekel tack vare de agrara och industriella revolutionerna. För 

de jordägande grupperna, bönderna och godsägarna, ackumulerades allt 

mer kapital vilket bland annat omsattes i allt större byggnader med fler rum. 

Mängden möbler närmast fördubblades i hemmen mellan 1740 och 1860, i 

synnerhet antalet stolar, soffor och bord för umgänge.1 Hemmet blev också 

alltmer kvinnans ansvarsområde. Under 1800-talet ställdes hemmet, med en 

1 Göran Ulväng, Hus och gård iförändring. Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar 
under 1700- och 1800-talens agrara revolution (Hedemora 2004). 
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domesticerad och inbjudande miljö, i symbolisk kontrast till världen utanför, 

en värld karaktäriserad av arbete och näringsverksamhet.2 

Omsättningen på möbler var stor i dessa kretsar. Gårdar och gods bytte 

ofta ägare — den genomsnittliga ägaretiden låg vanligen på bara 10—15 år. Mili

tära boställen beboddes under tjänstgöringstiden och när den upphörde fick 

personen flytta. Dessutom var ekonomiska svårigheter vanliga och tillgångar 

fick säljas för att skaffa pengar. Även på egendomar som var fideikommiss var 

auktioner vanliga. Auktioner hölls främst i samband med dödsfall då föremål 

och möbler såldes för att få likvida medel.3 

För de obesuttna ökade välståndet först med industrialiseringen. Lönerna 

låg länge på ungefär samma nivå och först under 1800-talets andra hälft pres

sades de uppåt.4 Trots de mer eller mindre konstanta lönenivåerna uppvisar 

bouppteckningar från denna tid dock en ökad andel av nya typer av varor. 

Genom att hushållet förändrade sin resursanvändning kunde man tillfreds

ställa en ökad efterfrågan i riktning mot nya varor tillverkade utanför det egna 

hushållet. En sådan förändring av efterfrågan återfanns i alla samhällsskikt.5 

Boendemönstret förändrades också för de obesuttna under 1800-talet. 

Tjänstefolket, som tidigare levt i samma rum som sina arbetsgivare, fick i 

ökande utsträckning egna rum.6 Parallellt pågick också en proletarisering av 

landsbygden, som ledde till att allt fler egendomslösa bildade egna hushåll. Ett 

växande antal individer fick egna rum eller hem att möblera och utrusta, men 

många av de personer som var i behov av hushållsföremål var relativt fattiga. 

Efterfrågan blev därför inte bara större, utan också mer socialt diversifierad.7 

Möbler som andrahandsvaror - en social företeelse 

Det är framförallt brittiska forskare som ägnat sig åt forskning om möbler på 

2 Margaret Ponsonby, Stories from Home. English Domestic Interiörs 1750-1850 (Aldershot 

2007), s. 3. 

3 Ulväng 2004. 
4 Frank Trentmann, "New Historical Perspectives on Consumption", i Journal of Contempo-

rary History 39:3 (2004), s. 381. 
5 Jan De Vries, "Between purchasing power and the world of goods: understanding the house-

hold economy in early modern Europé", i John Brewer & Roy Porter (eds.), Consumption 

and the world of goods (London 1993), s. 107,177. 

6 Ulväng (2004). 
7 Carl-Johan Gadd, Den agrara revolutionen 1700-1870 (Stockholm 2000), s. 229. 
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andrahandsmarknaden. Stena Nenadic har utgått från skotska förteckningar 

över kvarstad för att studera auktioner som hölls med anledningar av dödsfall 

och konkurser. Före år 1800 användes auktionerna som ett sätt för medelklas

sen att köpa möbler med högt användningsvärde, men med lågt statusvärde. 

Kvalitetsmöbler var då en bristvara, pga. brist på skickliga möbelsnickare. 

Efter år 1800 hade borgerskapet fått andra inköpskanaler för möbler och auk

tionerna kom istället att domineras av lägre samhällsgrupper.8 

Borgerskapet köpte begagnade möbler, delvis av ekonomiska skäl, då möb

ler vara dyrbara och sågs som en investering och som potentiellt arvegods. 

Därför var inte heller medelklassens hem helt moderna, men det berodde 

inte enbart på att det var för dyrt att följa modets växlingar. Eftersom möbler 

sågs som varor som mycket väl kunde ärvas var det helt rimligt att ha ett hem 

med möbler från olika tidsperioder. Auktionsgodset hade också fördelen att 

det var tillgängligt för omedelbar konsumtion. I en tid då framförallt möbler 

tillverkades på beställning, var auktionen en möjlighet att förvärva föremål 

man kunde använda med en gång. Ponsonby hänvisar också till Jon Stobarts 

forskning som visar att 1700- och 1800-talens individer inte gjorde någon 

direkt skillnad på första- och andrahandskonsumtion, båda var lika legitima 

sätt att införskaffa varor på.9 

Auktionshandeln är samtidigt, precis som all annan konsumtion, en pro

cess som äger rum i ett socialt sammanhang. Beroende på vad som säljs är 

olika grupper intresserade av varor, och trots att auktionen är en individu

ell handling, är individen beroende av sin grupptillhörighet. Husauktionen, 

som hölls i den säljande personens hem, kunde fungera som en källa till 

identifikation med personen som sålde och dennes hem. Personens sociala 

och materiella liv var tillgängligt i en uppvisning och i sina beståndsdelar som 

varor att ta med hem. Genom att köpa delar av någon annans liv, kunde de 

också att börja omskapa sitt eget.10 

Amanda Vickery har visat att i England under andra halvan av 1700-talet 

fanns en genusdelad konsumtion i hushållen. Vad gällde till exempel möbler 

var mannen oftast ansvarig för stora och omfattande renoverings- och möb-

8 Stena Nenadic, "Middle-rank consumers and domestic culture in Edinburgh and Glasgow 

1720-1840", i Past and Present (1994), s. 130-134. 

9 Ponsonby (2007) s. 85-89. 
10 Cynthia Wall, "The English Auction: Narratives of Dismantling", i Eighteenth-Century 

Studies (1996), s. 8-10. 
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leringsprojekt, medan kvinnan oftast köpte mindre saker." Konsumtionen 

har också en rumslig aspekt. Stobart et al visar att i England under 1700- och 

1800-talen var många köpare geografiskt rörliga. Detta gällde inte bara de 

högre stånden, utan också medelklassen. Städernas affärer attraherade ofta 

köpare från den kringliggande landsbygden.12 

Auktionskonsumtion var med andra ord beroende av klass, både i form av 

finansiella resurser, som av utrymme och behov. Samtidigt ägde också auk

tionskonsumtionen rum i ett socialt sammanhang och fungerade för indi

viden som ett medel att positionera sig inom en grupp eller röra sig mellan 

grupper. Vidare påverkades konsumtionen av individens kön och geografiska 

hemvist. Den vara man köpte ingick i ett komplicerat socialt spel, där varan 

skulle placeras i det hem man skapade och visade upp. 

Auktionsprotokollen 

I artikeln undersöks auktionshandeln i Stockholm och Enköping samt på 

landsbygden runt Enköping under perioden 1720-1890.13 Studien ingår i ett 

större forskningsprojekt, Den glömda konsumtionen. Auktionernas ekonomiska 

roll i relation till 1700- och 1800-talens samhällsomvandling som startade 2005, 

finansierat av Vetenskapsrådet. Varor såldes på auktion av flera anledningar, 

i samband med dödsfall och konkurser, för att få likvida medel eller om

sätta panter, men det förekom också att handlare använde auktionerna för 

att sälja varor. Auktionsverken hade privilegier att fungera som monopolister 

i en stad, medan landsbygdsauktionerna var mindre strikt reglerade. Lands

bygdsauktionerna består av två slag av auktioner, dels lokala auktioner och 

dels herrgårdsauktioner. 

Studien bygger på auktionsprotokoll. Eftersom köparen ofta fick kredit, 

11 Amanda Vickery, "His and Hers: Gender, Consumption and Household Accounting in 

Eighteenth-Century England", i Past and Present (2006), s. 12—38. 

12 Jon Stobart, Andrew Hann & Victoria Morgan, Spaces of consumption. Leisure and shopping 

in the English town, c. 1680-1830 (London & New York 2007), s. 47—49. 

13 Auktionsverket i Stockholm grundades 1674. År 1780 hade Stockholm 75 000 invånare och 

1870 hade befolkningen närapå fördubblats till 136 000 stycken. Enköpings auktionsverk 

grundades 1720. I början av 1700-talet hade Enköping ca 500 invånare. Hundra år senare 
hade befolkningen fördubblats till 1 000 personer, och i slutet av 1800-talet fanns 4 000 
invånare i staden. Carl M. Kjellberg "Upplands städer. Uppland", Skildring af land och folk 

(Uppsala 1905); Åke Lundell, Auktionsverket i Stockholm (Stockholm 1974). 
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vanligen till räkenskapsårets slut, det vill säga den i november, finns inte bara 

varan angiven, utan även pris samt köpares namn. I de allra flesta fall anges 

också titel för både köpare och säljare, antingen yrkestitel eller civilstånd (of

tast för kvinnor). Om köpet gjordes via ombud finns såväl uppdragsgivare 

som ombud angivna. I de fall titlar saknas har vi använt oss av folkbokförings-

uppgifter för att identifiera personen. 
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Auktionsprotokoll från 1870, Stockholms auktionsverk, Stockholms stadsarkiv. 

Möbler på auktion 

Auktionerna var en angelägenhet för alla grupper i samhället. Vad som såldes 

berodde på vilken samhällsgrupp säljaren tillhörde. Ju högre ställning säljaren 

hade, desto fler möbler förekom på auktionen. Därför var möbler vanligare på 

auktionerna i Stockholm än i Enköping. Få ståndspersoner köpte och sålde 

på stadsauktionerna, utan dessa dominerades av borgare. Andelen möbler på 

auktionerna uppgick vanligtvis till mellan 10 och 15 procent. Andelen möbler 

som såldes i Stockholm minskade något under perioden. Däremot nästan 

fördubblades auktionshandeln med möbler i Enköping, från 9 till 16 procent 

105 



(tabell i). Detta kan förklaras av att medan Stockholmsborgarna övergick till 

att i större utsträckning handla nya varor under 1800-talet, fortsatte de jämfö

relsevis fattigare Enköpingsborgarna att handla på auktionerna. 

Föga förvånande köpte vanligtvis rikare personer dyrare möbler, medan 

de fattigare fick nöja sig med enklare objekt. Vilka möbler, och hur stor andel 

möbler som såldes, liksom vilka som köpte var dock helt avhängigt säljarnas 

TABELL I. Möblers andel av antalet utrop på auktioner i Stockholm, Enköping och Upp
lands landsbygd under 1700- och 1%00-talen, procent. 

Stockholm Borgare xtjä nste män 

Ar 

17 81 

Andel (%) 

15 

Stockholm Borgare & tjänstemän 1870 14 

Enköping Borgare & tjänstemän 1760 9 

Enköping Borgare & tjänstemän 1810 10 

Enköping Borgare é !t tjänstemän 1870 16 

Enköping Obesuttna 1810 10 

Enköping Obesuttna Sifli 1870 13 

Landsbygden Ståndspersoner 1822 (Herrgårdar) 16 

Landsbygden Ståndspersor ler 
11 

1869 
jings landsbygd) 

15 Landsbygden 
'JLJRF; 11 

(Lr ikoi jings landsbygd) 
15 

Landsbygden Borgare & tjänstemän 1825 (Herrgårdar) 9 

Landsbygden Borgare &tjä nstemän 1869 
(Enköpings landsbygd) 

9 

Landsbygden Bönder 1776 (Simtuna) 6 

Landsbygden Bönder 1843 (Simtuna) 5 

Landsbygden Bönder 1869 
(Enköpings landsbygd) 

8 

Landsbygden Bönder 1887 (Almunge) 4 

KÄLLA: Auktionsprotokoll 1781 och 1870, Stockholms auktionsverk, Stockholms Stadsarkiv; 

Auktionsprotokoll 1760, 1810 och 1870, Enköping auktionsverk, Enköpings magistrat, Uppsala 

Landsarkiv (ULA). För landsbygden 1822 Höja gårdsarkiv, Orsundsbro; För landbygden 1869 

Kronofogden i södra fögderiet volym 3. Auktionsprotokoll 1860-1869, ULA; För auktionen i 

Rasbokil 1825-26, Enskilda arkiv, Gårdar, Årby säteri i Rasbokil, ULA; För auktionerna i Simtuna 

1776 och 1843, Enskilda arkiv, Gårdar, Norrby (Gårdshandlingar från Norrby socken) vol. 5, ULA; 

För landbygden 1887, Protokoll Almunge, Auktionsförättare Fernstedt, i privat ägo. 
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sociala bakgrund. Vi kommer därför att fortsättningsvis diskutera möbelkö

pen efter säljarnas bakgrund. 

Under 1700-talet köpte många kvinnor möbler. I Stockholm uppgick an

delen kvinnliga möbelköpare till 50 procent och i Enköping till 25 procent. 

Främst var det borgerliga kvinnor som köpte möbler (tabell 2). I Stock

holm uppgick köparandelen till hela 50 procent 1781. Andelen minskar under 

1800-talet, till åtta procent av alla borgerliga möbelköpare i Stockholm 1870. 

Under 1800-talet var det i stället allt fler obesuttna kvinnor som handlade och 

TABELL 2. Kvinnors andel av det totala antalet köpare av möbler, ordnade efter säljarnas 
sociala tillhörighet i Stockholm, Enköping och Upplands landsbygd under 1700- och 1800-
talen, procent. 

Borgare & tjänstemän 

Borgare & tjänstemän 

Borgare & tjänstemän 1760 25 

Borgare & tjänstemän 1810 10 

Borgare & tjänstemän 1870 48 

Obesuttna 1810 15 

Obesuttna 1870 100 33 

Ståndspersoner 1822 24 

Ståndspersoner 1869 

Borgare & tjänstemän 1825 

Borgare & tjänstemän 1869 73 

Bönder 1776 

Bönder 1843 

Bönder 1869 

Bönder 1887 

KÄLLA: Se tabell 1. 
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1870 stod de för nästan 50 procent av obesuttnas alla möbelköp. De flesta var 

arbetande kvinnor och änkor, till exempel pigan Anna Jansson som köpte en 

schäslong av köpmannen Zetterström. I Enköping köptes 25 procent av de 

möbler som köptes av borgare av kvinnor 1760 och för obesuttna var det hela 

50 procent. 

De som besökte Stockholmsauktionerna var i princip majoriteten invå

nare i staden. Besökarnas sociala bakgrund varierade efter vad som saluför

des. Om säljare var borgare, vilket var fallet för de flesta auktioner i staden 

TABELL 3. Andel köp av möbler efter säljarnas och köparnas sociala tillhörighet och 

inköpsort 1760-1887, procent. 

Borgare & tjänstemän 

Borgare & tjänstemän 

Borgare & tjänstemän 

Borgare & tjänstemän 

Borgare & tjänstemän 100 

Obesuttna 1810 66 16 18 100 

Obesuttna 1870 ill; 66 100 

Ståndspersoner 1822 14 10 45 31 100 

Ståndspersoner •M 16 100 

Borgare & tjänstemän 1825 61 34 100 

Borgare & ^w^raän 1889 54 24 22 100 

Bönder 1776 83 17 100 

Bönder 1843 82 18 100 

Bönder 1869 11 60 20 100 

Bönder 1887 50 50 100 

KÄLLA: Se tabell i. 
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under 1700-talet, var också huvuddelen av besökarna borgare, men även lägre 

samhällsklasser besökte auktionen och handlade (tabell 3). Om säljaren var 

obesutten, vilket i ökande grad var fallet under 1800-talet, var det få borgare 

som köpte varor på auktionen. När handelsmannen Abell i Stockholm 1781 

lät försälja ett antal föremål, köpte den rika bruksägaren Rehn en förgylld 

spegel, medan gesällen Browall och brandvakten Lundin köper varsin stol. 

Stolar var populära och utgjorde mer än en tredjedel av alla möbler som 

såldes på auktion. Skåp, bord och sängar var andra attraktiva varor. Borgarna 

köpte huvudsakligen stolar. Därefter köpte borgarna ungefär lika mycket av 

vardera soffor, speglar och kistor. De obesuttnas köpmönster var likartat, men 

med något fler stolar. Obesuttnas möbelinköp utgjorde emellertid endast en 

tiondel av alla möbler som såldes under 1700-talet. Under 1800-talet var stolar 

alltjämt populära. Den näst största kategorin var nu bord, följt av skåp och 

speglar. Även här var borgarnas och de obesuttnas köpmönster likartat. De 

obesuttnas andel hade nu ökat och stod för en tredjedel av alla möbelinköp 

på auktionerna. 

Möbelinköpen i Enköping uppvisar likheter med dem i Stockholm (ta

bell 4 och 5). Möbler för social samvaro var populära, vilket kan bero på nya 

umgängesmönster. Det finns dock några intressanta skillnader. Besökarna på 

Enköpingsauktionerna kom inte enbart från staden, utan även från den om-

kringliggande landsbygden. Detta var något som ökade efter sekelskiftet 1800. 

Bönderna köpte till exempel tio procent av alla möbler som såldes i Enkö

ping 1810, medan bönder i princip inte handlade på Stockholmsauktionerna. 

Bönderna köpte nästan uteslutande stolar och kistor. Kistor var över huvud 

taget mer populära i Enköping. De hade blivit omoderna i Stockholm under 

1800-talet, men köptes fortfarande i viss utsträckning av bönder 1870 och ofta 

av obesuttna. Medan borgarna inte köpte några sängar alls 1870, var de fort

farande populära bland de obesuttna. Uppenbarligen efterfrågade obesuttna 

möbler för sömn och förvaring. För de med begränsade tillgångar var auktio

nen ett sätt att kunna ha råd med möbler, kanske det enda sättet. Dessutom 

var inköp av möbler ett sätt att visa sitt jämförelsevisa välstånd. Individen 

visade att han eller hon hade råd och utrymme att efterfråga möbler som kan

ske tidigare ägts av någon ur ett högre samhällsskikt. Ibland kunde det också 

vara frågan om mer lyxbetonade möbler, som när arbetaren P.E. Andersson 

köpte ett toalettbord av lärarinnan Rosalie Stenbeck. Varorna cirkulerade 

med andra ord inom den egna sociala gruppen, eller nedåt till dem som hade 
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TABELL 4. Procentuell fördelning av möblerna som köptes inom varje socialgrupp på 
auktioner i Stockholm 1781 och 1870, då borgare och tjänstemän sålde. 

KÄLLA: Auktionsprotokoll 1781 och 1870, Stockholms auktionsverk, Stockholms Stadsarkiv; 

Register till mantalsböcker 1800-1875. CD-skiva (2003), Stockholms stadsarkiv. 

mindre tillgångar. Det är först när gamla föremål upphör att i första hand 

vara begagnade bruksföremål och övergår till att ha ett antikvärde som vi får 

exempel på att föremålen rör sig uppåt till socioekonomiska grupper med 

större tillgångar. I slutet av 1800-talet får vi exempel på varor som rör sig 

uppåt, som när en kommendörkapten i Stockholm 1870 köper dyra byråer 

och speglar från en arbetare. 

På landet var andelen möbler på auktioner då säljaren var bonde vanligt

vis mellan fem—sex och nio procent då säljaren var borgare eller tjänsteman. 

Landsbygdauktionerna vid sidan av herrgårdsauktionerna, dominerades av 

bönder, men under 1800-talet köpte allt fler obesuttna varor. Många stånds

personer handlade också på landsbygdsauktionerna (inklusive herrgårdsauk

tionerna). På landsbygden stod de för mellan 15 och 55 procent av inköpen, 

medan de sällan besökte stadsauktionerna. Föga förvånande handlade stånds

personer nästan uteslutande på herrgårdsauktioner. Det var sällan som bor

gare och tjänstemän köpte föremål som såldes av ståndspersoner, utan dessa 
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TABELL 5. Procentuell fördelning av möblerna som köptes inom varje socialgrupp på 
auktioner i Enköping under 1700- och 1800-talen, när borgare och tjänstemän sålde. 

Bord 8 W 12 24 12 

Skåp 11 I 9 12 14 13 8 13 7 

Stol 18 34 33 39 25 51 30 43 

Soffa 0 1 5 5 0 6 7 4 

Säng 6 6 5 0 6 6 13 j 11 

Kista 14 24 20 0 38 4 

Spegel 7 2 8 5 6 11 

l l i !  

17 

0 
7 

15 

0 

2 

' ur : /• 2 1 3 0 1 
: :  . . . .  -

; : °  4 

Övriga 0 6 1 7 0 0 0 4 

Summa 159 82 280 171 18 101 

KÄLLA: Auktionsprotokoll 1730,1760,1810 och 1870, Enköping auktionsverk, Enköpings magistrat, 

ULA; Husförhörslängder AI. volym 2 (1755-1767), volym 10 (1810-1817), volym 19-20 (1860-1870), 

Enköpings församling, ULA. 

köptes (förutom av andra ståndspersoner) istället av bönder och obesuttna. 

Få stadsborgare köpte föremål på landsbygdsauktioner, och detta gällde även 

herrgårdsauktionerna. Vid de få tillfällen då borgare och tjänstemän gav sig 

ut på shoppingtur på landsbygdsauktioner var det borgare som sålde. Då 

handlade de desto mer, ofta hälften av de försålda föremålen. 

Andelen möbler uppgick till cirka 15 procent av de sålda föremålen på herr

gårdsauktionerna. Herrgårdsauktioner förekom mer oregelbundet än andra 

auktioner och hölls vid dödsfall, konkurser eller i samband med omfattande 

moderniseringar och ommöbleringar av fastigheten. Auktionerna var en vik

tig kanal för ståndspersoners köp och försäljning av möbler. De köpte ofta de 

dyrbaraste föremålen på auktionerna, och föremålen cirkulerade därför mel

lan detta övre stånds egendomar. Dessa auktioner var dock inte bara viktiga 

för den egna gruppen, utan även för andra, fattigare, grupper. Bönderna var 

den största enskilda gruppen som handlade på herrgårdsauktionerna. De sva

rade för ungefär 40 procent av alla inköp på de herrgårdsauktioner som här 
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studerats. Dessutom köpte borgare och tjänstemän varor. Precis som på andra 

auktioner ökade även de obesuttna sin andel av inköpen under 1800-talet. 

Exempel på herrgårdsauktioner är de som hölls på Höja utanför Orsunds-

bro. År 1765 höll Carl Gustav Spens, ägare till Höja gods, auktion för att bli 

av med omoderna möbler, textilier och andra hushållsföremål. Greven var en 

förmögen man och höll därmed inte auktion motiverad av ett ekonomiskt 

trångmål, utan ville sälja av för att kunna få plats för modernare föremål. 

Spens var bara 24 år och hade just övertagit fastigheten. Många möbler, dyr

bara, men kanske inte så moderna, köptes av bönder som kunde dra nytta av 

det ökande välståndet. Dessa personer gavs en möjlighet att införskaffa före

mål som uppfattades som luxuösa inom den egna gruppen. En storhandlare 

på Höja godsauktion var bonden och mjölnaren Norberg. Han köpte bland 

annat en imperialsäng täckt med blå ylledamast och en röd damastschäslong 

prydd med gulddamast. Dessa möbler kostade 100 daler kopparmynt vardera, 

vilket motsvarade två och en halv månadslön14 för en daglönare. De övriga 

dyrare möblerna köptes av ståndspersoner. 

Nya grupper - nya köpmönster 

Försäljningen av möbler på auktion följer samhällsförändringarna. Under 

1700-talet är det främst borgare och i vissa fall ståndspersoner som köper möb

ler på auktion. I takt med att allt fler egendomslösa skaffar egna hushåll under 

1800-talet börjar dessa också handla på auktion. I de lägre samhällsskikten 

fungerade auktionen som ett sätt att tillfredsställa ett behov av möbler, ett 

behov som blev mer uttalat under 1800-talet med dess betoning på hemmet. 

Efterfrågan på sociala möbler som stolar och bord ökade inom alla grupper. 

Vilken möbel en viss individ slutligen köpte bestämdes dock inte bara av hans 

eller hennes inkomster, utan också av smak och önskningar att positionera sig 

inom den egna och/eller gentemot andra grupper. Detta blir tydligt genom 

vissa av de mer spektakulära inköp som diskuterats här, till exempel bonden 

och mjölnaren Norbergs sänginköp. Borgarna övergav i viss utsträckning 

auktionerna under 1800-talet senare decennier. I kraft av sitt ökande välstånd 

kunde de istället köpa nya möbler, i synnerhet som dessa blev förhållandevis 

billigare, vilket är samma förhållande som Nenadic funnit. 

14 Lennart Jörberg, A history ofprices in Sweden 1732-1914 (Lund 1972), s. 710. 

112 



Som Nenadic också har visat är lokala moden något viktigt. Jämfört med 

Stockholm låg Enköping efter. När kistorna sedan länge blivit omoderna i 

Stockholm, fanns det fortfarande efterfrågan på dessa föremål i Enköping 

och på den omkringliggande landsbygden. När de obesuttna fick egna hus

håll och när bönderna på 1800-talet övergav sina väggfasta möblemang ökade 

deras efterfrågan på möbler. Därför växte också efterfrågan på sängar i Enkö

ping mer än i Stockholm, eftersom det i Enköping fanns bönder som alltjämt 

efterfrågande dessa varor på auktionerna. Böndernas ökande välstånd gjorde 

att skillnaderna i konsumtionsmönster mellan borgare och bönder på auk

tion är försumbara i slutet av 1800-talet. 

Tydligt är också att trots att kvinnan under 1800-talet får ett allt större 

ansvar för hemmet, är just möbelinköp inte något specifikt kvinnligt. Detta 

kan ses i relation till Vickerys resultat, där männen står för de stora inköpen 

till hemmen, och kvinnorna för de mindre. Visst handlar kvinnor möbler i 

stor utsträckning, men det är inte en kategori som skiljer sig från kvinnornas 

genomsnittliga andel av auktionsinköpen. Textilier däremot, har vi visat i 

våra tidigare studier, är ett typiskt kvinnligt auktionsområde, vilket då också 

skulle vara i linje med Vickerys resonemang. 

Möblerna som såldes på auktion cirkulerades antingen horisontellt inom 

den egna gruppen, eller nedåt. Det finns få fall där möbler rörde sig uppåt, 

annat än precis mot slutet av 1800-talet då det nyvaknande intresset för gamla 

möbler som antikviteter leder till att ståndspersoner i, om än begränsad om

fattning, börjar köpa möbler av också obesuttna. 

Stockholm fungerade som ett eget självförsörjande kommersiellt center, 

vilket märks på auktionsbesökarna som till allra största delen kom från sta

den. Enköping blev under 1800-talet ett regionalt center att döma av auk

tionsbesökarna som då i allt högre grad också kom från den omkringliggande 

landsbygden. Tidigare hade bönderna nästan uteslutande besökt landsbygds

auktionerna, men under 1800-talet ändrade de sitt rumsliga konsumtions

mönster. Motsvarande förändring urskiljs inte hos stadens borgare. Dessa 

besökte över huvud taget inte landsbygdsauktionerna. Inte ens herrgårdsauk

tionerna lockade, trots att de borde ha erbjudit goda tillfällen till inköp av 

attraktiva varor. Detta betyder att det rumsliga konsumtionsmönstret skiljer 

sig från det Stobart med flera funnit, där medelklasskonsumenterna var rör

liga i sin konsumtion. 
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Handelshuset Donner och 

Den professionella handeln med starka drycker i 
Österbotten från sent 1700-tal till 1900-talets början 

JOACHIM MICKWITZ 

Till salu hos underteckande: 

"/.. ./Colonialwaror. Ett wälsorteradt Winlager, 

Engelsk Porter, fin Punsch, butelj och 

kanntals, fin Rom, Cognac och Batavia Arrac. 

W. Rosenlew & C:o.'" 

I sin bok Distinction har Pierre Bourdieu diskuterat smak som särskiljande 

och förenande faktor mellan och inom socialgrupper. Han sammankopplar 

smak, kultur och ekonomisk klass på ett sätt som kan tillämpas på konsum

tionen av alkohol på 1700- och 1800-talen. Enligt Bourdieu är distributionen 

bunden till socialgrupp, den är kopplad till ekonomiska faktorer och sam

manhänger med vad som kunde kallas livsstil eller habitus. De strukturer 

som byggs upp kring detta styr de enskildas val och skapar därigenom en 
klassbunden smak, en smak som också blir ett symboliskt uttryck för sam

manhållning och nätverk.2 

Bourdieu undersöker konsumtionsmönster ur ett sociologiskt perspektiv, 

där val av varor på basis av kulturella faktorer är av centralt intresse. Kon

sumtionen av alkohol på 1700- och 1800-talen var socialt differentierad, en 

grov gräns gick mellan import och hemmaproduktion. En socialt särskiljande 
gräns i detta fall var vem som drack konjak, arrak och rom å ena sidan och 

vem som drack lokalt bränd sprit å den andra. De strukturer som uppstod 

styrde de enskildas val och skapade därigenom en klassbunden stil som kunde 

1 Björneborg (no 47) 26.11.1870. 

2 Pierre Bourdieu, Distinction. A social critique oft the judgement of taste (Harvard 1998), s. 
260E 
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kommersialiseras av profitintresserade handelsmän. Sociala särskiljande kon

sumtionsvaror (sociala markörer, sociomateria)3 skapade särskilda förmed

lande nätverk som också de var bundna till socialgrupp. I en lätt förenklad 

modell kan vi särskilja fyra konsumentgrupper av Bourdieus snitt.4 

Lagligt köpt alkohol ca 1790-1900 

I: handelsmän och några höga tjänstemän 

— konjak, rom, champagne, arrak och franska viner 

II: sjökaptener, bodinnehavare och hantverkare 

— sämre rom, över tid mer konjak och vin 

III: bönder 

- brännvin, mot periodens slut billig rom, köpt brännvin och öl 

IV pigor, drängar, arbetare, sjömän m.fl. 

- brännvin, öl5 

Distributionen av alkohol sköttes dels av handelshus som sålde importvaror, 

dels av andra marknader, privata hembrännerier och små bodar som tillhan

dahöll enkelt brännvin. Under 1800-talets lopp kom handelsmän och profes

sionella aktörer att ta över delar av förmedlingen av enkel alkohol, medan 

förbudslagstiftningen 1919 i Finland gav de privata nätverken övertaget också 

i fråga om konjak och punsch. 

I källmaterialet från de österbottniska handelshusen förekommer arrak 

under perioden 1787-1890-talet, s.k. gammal rom förekommer från 1787 till 

1840-talet medan konjak förekommer från sent 1700-tal och ökande mängd 

3 För en diskussion om terminologin, se t.ex. Kai Ilmonen, Behov och civilisation (Stockholm 

1985). 

4 Zachris Topelius gjorde i sin dagbok 1839 en anteckning efter ett möte med en före detta 

piga på hemgården Kuddnäs i Nykarleby: "Bland annat befanns vår lilla stad äga 5 noga 

skiljda och sinsemellan rangsjuka societéer. 1: noblessen, köpmännerna, embets d:o 

och en del skepparfruar - den minst småagtiga af alla, som all tid är fallet i sådana relationer. 

-2:Skepparfruarna, mycket på sin kant. -jrHandtverkarne, de förmög

nare, de afundsjukaste, mest tillgjorda af alla. — 4:Sjömännerna och deras qvinfolk, 

hvartill höra flere af de såkallade jungfrurna, och 5: d r ä n g a r och p i g o r, så i staden 

som nära i granskapet. - Alla dessa bilda egna cotterier och gillen, som alla sträfva att sjelfva 

höja sig till classen ofvan, men hindra classerna nedom att upstiga. - Sådan är en småstads-

verld. —" 

5 Riksarkivet i Helsingfors (RA), Handelshuset Donners Cassaböcker 1787- ; Gamlakarleby 

museum, Carl Donners handlingar. 
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under 1800-talet, då konjaksexporten från Frankrike övergick från tunnor till 

flaskor. Tillbakagången för sockerröret i Västindien, slaveriets upphörande 

och en stor amerikansk marknad gjorde att rommen gick tillbaka och konja

ken tog dess plats — också om den transatlantiska marknaden fortsättningsvis 

var viktig för den franska konjaksproduktionen. Under 1800-talet förstärktes 

rommens tillbakagång som societetsdryck av att billig och dålig rom från Kö

penhamn, Flensburg, Göteborg och slutligen Helsingfors förstörde dryckens 

karaktär av social markör. Efter Napoleonkrigen tog den franska brännvins

produktionen fart, en industrialisering av produktionen — som inletts under 

sent 1600-tal - förstärktes, utan att kvalitet eller anseende förlorades. Under 

1800-talets lopp tog konjak definitivt över som ledande social spritdryck/ 

Ett handelshus manövrerar på marknaden 

Handelshuset Donner kom till Gamlakarleby på 1770-talet — släkten var tysk, 

hade lockats till Nyen på 1690-talet och hamnat i Stockholm under Stora nord

iska kriget. Familjens huvudsakliga verksamhet i Gamlakarleby var tjärhandel 

och rederiverksamhet. Vinsterna investerades systematiskt i bruksnäringar och 

då handelshuset på 1870-talet gjorde konkurs var en bidragande orsak att bola

get tömts på tillgångar till förmån för investeringar i främst metallindustri. 

Uppenbarligen var importen av tobak drivande för den donnerska lyxim-

porten kring år 1800, medan rom, konjak, vinglas och finare tyger verkar ha 

varit ett slags service för ståndspersoner. I kassaböckerna från perioden från 

1790-talet och 1800-talets första decennium specificeras endast handeln med 

stadsborgerskapet, men den bild man får är en småskalig lyxhandel inom en 

ganska sluten krets.7 Man kan fråga sig i vilken mån detta i första hand är 

en fråga om lönsamma returlaster eller en social verksamhet för att vinna ac-

ceptans i den nya hemstaden. 

Materialet från verksamheten i Stockholm är mycket begränsat. Det ser 

ut som om Jochim Donner, som hade drivits bort från Nyen vid den ryska 

erövringen 1702, mycket snart därefter skulle profitera på järnexport österut, 

en marknad som drevs av det jättelika bygget av S:t Petersburg. Därefter flyt-

6 Jfr Joachim Mickwitz, "Västindisk rom i Gamlakarleby, ett nätverksperspektiv", i Historisk 

tidskrift för Finland 1 (2008). 

7 RA, Donners samling, Cassabok 1787-. 
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tade familjen på 1770-talet till Gamlakarleby. På 1780-talet drevs handelsverk

samheten på sparlåga av Anna Donner, född Fahlander. Hon var änka och 

upprätthöll verksamheten i väntan på att sonen Joachim Donner skulle vinna 

burskap. Handeln fortgick och huvudprodukten var tjärexport och saltim

port. Revolutionskrigen gjorde rederiverksamheten lönsam och handelshuset 

Donner växte fram till 1808 till ett medelstort företag. Som en ny — eller ingift 

— familj i staden kämpade man för att vinna social acceptans och mötte up

penbarligen ett visst motstånd, särskilt i stadens största handelsfamilj under 

ledning av Anders Roos. 

Handelshusen och redarna hade genomgående problem med returlaster. 

Dels var skogsprodukterna (tjäran och virket) volymmässigt stora, dels var det 

svårt att ta hem vinster. Det finns exempel på stora skepp som införde så stora 

saltlaster att de blev osäljbara; skeppen måste i så fall antingen besöka många 

hamnar längs kusterna eller lasta om saltet till mindre fartyg destinerade åt oli

ka håll. Vid sidan av saltet och en del spannmål försökte handelshusen ta hem 

vinster i form av lyxvaror. Delvis handlar det om smuggling - under sent 1700-

tal gick lyxförordningarna stegvis från förbud till beskattning. Konjak, rom 

och arrak fördes in vid sidan av kristallglas, importtobak och bättre tyger.8 

Handelshuset Donner och därefter agenturfirman Donner importerade 

och sålde alkohol från 1700-talets slut till 1900-talets början. Alkoholen blev 

överhuvudtaget av stor vikt bland handelshusen, en annan släktgren gifte sig 

Sinebrychoff och ledde Koffens brännvins- och ölproduktion fram till 1940-ta-

let, tillsammans med handelsmän från bl.a. handelshuset Rettig i Gävle. Detta 

kan kopplas till en lång linje av konsumtionsutveckling, där allt större sam

hällsgrupper började konsumera. En poäng som kan göras är att man redan 

i debatten kring lyxförordningen 1766 diskuterade vanans makt, d.v.s. varor 

som kunde framkalla beroende. Kopplingen mellan kapitalismens genom

brott, konsumtionens sociala och geografiska spridning och de beroendefram-

kallande varorna (tobak, alkohol och socker) är av central betydelse för att 

förstå handelshuset Donners uppgång under 1800-talets första decennier.9 

8 Jari Ojala, Tehokasta liiketoimintaa Pohjanmaan pikkukaupungeissa, Purjemerenkulun kan-

nattavuusja tuottavuus 1700-1800-luvulla (Helsingfors 1999), s. 251-258. 

9 Christer Ahlberger & Magnus Mörner: "Betydelsen av några latinamerikanska produkter 

för Sverige före 1810", i Historisk tidskrift 113 (1993); Wanans iverkanpå öfuerflödet, isynnerhet 

brännvin, tobak, the och caffe (Stockholm 1766). 
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Då handelshuseran var slut och näringslivet liberaliserades, professionali-

serades och egentligen "bolagiserades" flyttade största delen av familjen Don-

ner till Helsingfors. Carl Donner blev kvar i Gamlakarleby som agent och 

kommissionär. Det var ett nytt sätt att bedriva affärsverksamhet på som var 

möjligt på grund av nya kreditarrangemang, en allt mer utvecklad marknad 

och bättre kommunikationer. Han var i första hand försäljare och investerade 

så lite som möjligt av sina egna tillgångar i varor; i stället erhöll han provision. 

Intressant är att detta är genomgående. Det gäller de försäkringar han sålde 

(han var bankombud innan ett lokalkontor grundades) och han sålde både 

importerad konjak och brännvin från Sinebrychoff i Helsingfors i kommis

sion. Koffens öl och brännvin såldes inte enbart i kommission utan också i 

familjens egna ölstugor ute på landet, ett förhållande som visar hur viktigt det 

var att behärska distributionskanalerna.10 

Det finns egentligen tre tillfällen då familjen Donner tydligt demonstre

rade sin sociala tillhörighet, invigning av det egna huset, stadshusbygget och 

dottern Adele Donners bröllop med löjtnant Synnerberg på 1870-talet. Kon

sumtion eller servering av kaffe, bakverk och alkohol blev symboler för att 

familjen var respektabel och ansedd vid alla tre tillfällen. 

Strax innan det finska kriget — år 1806 - invigde familjen sitt ståtliga sten

hus i Gamlakarleby. Huset markerade Joakim Donners växande status i sta

den, det var byggt i sten och inrymde både representativa bostadsutrymmen 

och kontorsutrymmen. I gården fanns också handelsbodar och lagringsmöj

ligheter. I huset bjöds förutom på förnäm mat också på franska viner, konjak 

och rom. Markeringen var att Joakim Donner kunde utmana bl.a. handels

man Roos som arrangör av fina tillställningar. Vinerna och importspriten 

var en del av en helhet. Familjen Donner var aldrig den rikaste släkten i 

Gamlakarleby, däremot gjorde man ett stort socialt arbete inom sin krets. För 

Donners var smak och stil (habitus) dels ett sätt att särskilja sig från stadens 

mellanklass, dels och kanske framför allt dock ett sätt att markera samhörig

het med sitt eget sociala skikt." 

10 Carl Donners samling, Karleby stadsmuseum; korrespondens mellan Sinebrychoff och 

Donner 1870-1887. 

11 Sylvi Möller, Gamlakarleby stads historia. 3 Tidsskedet 1808-1878 (Gamlakarleby 1973), s. 

184-185; WoodroffD. Smith, ConsumptionandtheMakingofRespectability, 1600-1800 (New 
York 2002), s. 25. 
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Ett sätt att ta ledningen bland borgerskapet var planeringen och bygget 

av Gamlakarleby nya stadshus på 1830-talet. Anders Donner ledde arbetet 

och kunde på det sättet bli huvudleverantör för byggnadsmaterial och ar

betsinsatser. Men framför allt gav arbetet honom en tydlig ledarroll bland 

borgerskapet. Vid invigningen hade champagnen kommit in som festdryck i 

högre grad än tidigare. 

På 1870-talet gifte sig Adéle Donner med löjtnant Synnerberg och famil

jen beslöt att arrangera ett ståndsmässigt bröllop. I Gamlakarleby stads his

toria beskrivs hur festen beundrades av folket, hur fina bakverken var och 

att man drack äkta champagne. Vin, konjak och champagne hörde nu till 

ett vedertaget symbolspråk och av samtida beskrivningar fungerade det just 

så. En bourdieusk distinktion mellan det högsta borgerskapet och de vanliga 

stadsborna uppvisades.12 

Handel, nätverk och sociala distinktioner 

Anna Maria Lenngren förklarade 1795 i dikten Göternas utvandring ironiskt 

vikingatågen med nordbornas längtan efter sprit. Dikten slutar med att im

porten av alkohol ersatte plundringstågen i sydled: 

Nu själva vi därom besörja 

att vin hämtas hit, var det finns. 

Och aldrig utvandra vi mera 

att mordiskt om tårarna slåss ... 

Må handel och sjöfart florera, 
så dricka vi gladast hos oss! 

Vi kan läsa dikten som en kommentar till den ökande brännvinsimporten 

under 1700-talet. Under 1600-talet blev konjak och rom vanliga inom de hö

gre sociala skikten och under 1700-talet nådde brännvinet slutligen hela det 

svenska samhället.13 

Under 1700-talet drack alla alkohol. Man har beräknat att en fjärdedel av 

hushållskostnaderna i Amerika gick till sprit och Fernand Braudel antyder i 

sin bok om vardagslivets strukturer att över en tredjedel av det europeiska 

12 Möller (1973), s. 401. 
13 Gustav Utterström, "Från vin till whisky", i Wilhelm Odelberg (red.), Guldet i flaskan 

— historia kring starka drycker i Sverige (Stockholm 1967), s. 36. 
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näringsintaget skulle ha skett i form av alkohol.14 Alkohol var en viktig för

nödenhet för alla sociala skikt, men typerna av alkohol varierade med social 

position - importsprit var i huvudsak förbehållen en elit medan enkel hem

bränd sprit dracks i de lägre sociala skikten. 

Traditionellt har sockret setts som en vara som gick från lyx till vardag då 

det blev tillgängligt för en större allmänhet. Kommersiellt producerad alko

hol genomgick en liknande cykel. I handelshusens intresse låg naturligtvis att 

sälja så mycket som möjligt, samtidigt som en begynnande modernisering 

gjorde att de sociala mellanskikten drogs in i ett modernare konsumtions

mönster. Rommen som sjönk socialt kan ses som ett exempel på detta — från 

förnäm kolonialvara, via sjökaptensdryck till ett enkelt sjömansbrännvin. 

Magnus Mörner kallar denna socialt sjunkande status för en demokratise

ringsprocess, där allt större befolkningsskikt fick tillgång till lyxvaror. Ur ett 

handelshusperspektiv kan man också se den ökande marknaden som ett in

tresse i sig samtidigt som de nedåtgående varorna då inte längre fungerade 

som socialt åtskiljande — andra symboler fick ta deras plats.15 

I ett bourdieuskt perspektiv kan man se detta som en cykel där rom, 

punsch och konjak var åtråvärda på grund av sin höga status, och deras höga 

status berodde på att de konsumerades av en elit. Då dessa varor blev tillgäng

liga för en större socialgrupp, förlorade de en del av sin funktion som åtskil

jande mellan yppersta elit och övriga konsumenter. Man skall se processen 

som att den åtskiljande funktionen vandrade nedåt genom de sociala skikten. 

Vid slutet av 1800-talet delade inte konjaken upp stadsborna i yppersta elit 

och andra utan gränsen gick mellan hela gruppen borgare och tjänstemän å 

ena sidan och arbetare å den andra.16 

De förmedlande nätverken var åtminstone delvis sammankopplade med 

dryckernas sociala skiktning. Det fanns ett ståndsmässigt nätverk där bor-

gerskap, högre tjänstemän och enskilda adelsmän köpte socialt accepterade 

drycker; ibland så att de beställdes på långa avstånd och försäljningen kunde 

vara avtalad innan ett fartyg avreste till t.ex. Köpenhamn. Rom, konjak, ar-

rak, champagne och malagavin importerades eller smugglades in och förmed-

14 Fernand Braudel, Civilisationer och kapitalism 1400-1800. 1 Vardagslivets strukturer; det möj

ligas gränser (Stockholm 1982), s. 218; Eric Burns, Spirits of America. A Social History of 

Alcohol (Philadelphia 2003), s. 24. 

15 Magnus Mörner, Människor, landskap, varor & vägar (Stockholm 2001), s. 116. 

16 Bourdieu (1998). 
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lades. Under den gustavianska förbudslagstiden finns i källmaterialet endast 

uppgifter om handel i verkligt slutna nätvek, mellan släktingar och inom re

derierna. Denna entydiga smuggling bokfördes endast då försäljningen gick 

på kredit. Under husbehovsbränningstiden 1790-1866 finns - förutom laglig 

import - uppgifter om smuggling av konjak, champagne och rom men det 

är svårt att knyta smugglingsvarorna till bestämda handlande. Handelshuset 

Donner ägde skepp, hade kustbor anställda som både besättning och tillfällig 

byggarbetskraft och sålde dessa dyra lättsmugglade varor. Ett romkonto i en 

kassabok 1807 antyder att förväntningarna på spritimporten var stora, å andra 

sidan är kontot tomt vilket visar något om krigstidernas realiteter.17 

Ur ett handelsmannaperspektiv kan man säga att förändringar i den po

litiska och ekonomiska verkligheten accentuerade behovet av att hålla sam

man. Denna sammanhållning uttrycktes bl.a. i symboler och symbolhand

lingar. Det handlar alltså inte enbart om att uttrycka makt och skillnader 

utan också samhörighet och likheter.18 

Mellan smuggling och professionalisering 

Under perioden 1810-1866 var husbehovsbränning tillåten medan importen 

omfattades av tullbestämmelser som byggde vidare på 1700-talets lyxförord-

ningar. Konjak, rom, arrak, madeira och franska viner var lyxvaror som togs 

in och distribuerades för ett bestämt socialt skikt, vilket naturligtvis med

förde att smuggling var lönsamt.19 

En konkret bild av hur brännvin importerades fås av handelsmannen Li-

théns ankommande last till Nykarleby år 1840. Lastrummet var fyllt av tak

tegel, bly i olika former och mönja — uppenbarligen byggnadsmaterial för ett 

eller flera finare tak. Däckslasten bestod av bättre bruksvaror såsom vinglas, 

rulltobak, olika slags tyger och en pipa rom å 155 kannor samt ett oxhuvud 

franskt vin å 70 kannor. Lyxvarorna togs in som en liten extra förtjänst.20 

Då husbehovsbränningen förbjöds 1866 öppnades en helt ny marknad för 

17 RA, Donner, Kassabok 1807. 

18 Stefan Lundblad, Hedersam handelsman eller verksam företagare. Den ekonomiska kulturens 

omvandling och de ledande ekonomiska aktörerna i Gävle 1765-1869 (Uppsala 2007), s. 21—22. 

19 Ilkka Mäntylä, Suomalaisen juoppouden kasvu. Kustavilaisen kauden alkoholipolitiikka 

(Helsingfors 1995). 

20 Erik Birck Nykarleby stads historia. 2 1620-1975 (Nykarleby 1980), s. 432—463. 

122 



brännvinsförsäljning. Lyxvarorna fick sällskap av beskattad inhemsk produk

tion för allmänheten. Inhemskt brännvin såldes i allt större mängder och då 

järnvägen 1885 nådde Gamlakarleby öppnade detta för införsel av brännvin 

i enorma fat. Carl Donner försökte också skapa sig ett eget distributionsnät 

och öppnade krogar på landsbygden norr om staden, bl.a. i anslutning till 

marknadsplatsen i Kalajoki, där handelshuset Donner haft bodar sedan 1700-

talet.21 

Detta fick nykterhetsrörelsen att gå i taket. Med all rätt ansåg den att han

delshusen motarbetade deras syften; husbehovsbränningen förbjöds dels av 

hälsoskäl, dels för att kunna beskatta produktionen. Handelshusen utnyttja

de situationen för egen profit. En präst väckte till och med åtal mot Donners, 

men Carl Donner var nämndeman, han skötte juridiska uppdrag i staden 

och klarade sig utan påföljder.22 Fallet visar att redan den samtida nykterhets

rörelsen kunde iaktta hur handelsmän kunde profitera på den förskjutning i 

distributionsnäten som förbudet mot husbehovsbränning medförde. 

Handelshuset hade alltså gjort konkurs på 1870-talet och största delen av 

släkten var i Helsingfors, byggde hus och gjorde moderna karriärer. I Gam

lakarleby levde Carl Donner gott - han lyckades frikoppla sin affärsverksam

het från handelshuset som sköttes av brodern Joakim Donner. Carl Donner 

fortsatte göra affärer, inte längre som handelsman utan härefter i första hand 

som agent och kommissionär. Han förmedlade försäkringar och var ombud 

för Föreningsbanken innan nätet med lokalkontor byggdes ut. Hans import 

av starkvaror fick en likartad karaktär. Han var i första hand agenturhandlare 

och förmedlare - men han lagrade i någon mån både öl, enkelt brännvin och 

fina sorter såsom konjak. Han ägde inte längre skepp, hans investeringar i 

varor minimerades och var kortsiktiga, hans krediter var kortare och sköttes i 

allt högre grad av det bankväsende han själv var med om att bygga upp/3 

Genom förbudet mot husbehovsbränning på 1860-talet blev förmedling 

av enkel sprit intressant också för större kommersiella intressen. Strax därefter 

gick en våg av konkurser genom de österbottniska handelshusen; tjäran hade 

blivit olönsam på grund av stålfartygen och familjerna investerade på annat 

håll. Den nya aktiebolagslagen skilde på personlig egendom och företagens 

21 Carl Donners samling, Karleby stadsmuseum, korrespondens 1865-1879. 

22 Carl Donners samling, Karleby stadsmuseum, handlingar 1870. 

23 Carl Donners samling, Karleby stadsmuseum, bankkorrespondens 1865-1880. 
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tillgångar, så handelshusen kunde göra konkurs utan att familjerna med sin 

personliga förmögenhet behövde stå för följderna. 

Smuggling som en alternativ distributionskanal 

Lyxvaror som konjak och kristallglas producerades till en början för hov och 

enskilda kapitalstarka handelsmän och godsägare. Genom borgerskapets 

frammarsch under 1700-talet skapades en större marknad för varor med hög 

social status. De stora handelsstäderna blev huvudmarknader för dessa varor; 

för de österbottniska städerna blev städerna som köpte upp tjära och virke 

samtidigt distributörer av lyxvaror. 

Från dessa stora handelsstäder fördes konjak i små mängder ut till peri

ferier där lokala handelshus förmedlade drycken bland sina kunder. Tillsam

mans med kaffe, prima tobak och tyger kunde rommen tas som däckslast 

för att ge en extra förtjänst och förse handelsbodarna med ett större varusor

timent. Lyxförordningarna, de gustavianska förbudslagarna och 1800-talets 

tullregleringar förhindrade i någon mån alkoholimport, men framförallt gav 

de upphov till smuggling. Naturligt nog är det svårt att följa smugglingsvä

garna, att belägga smugglingsnätverken eftersom de skulle hållas hemliga. 

Förordningar som uttryckte oro för smuggling av olika slag utgavs under 

hela slutet av 1700-talet. De handlade om både smuggling från utlandet och 

smuggling från städer till landsbygden - i många fall verkar myndigheterna 

jämställa dessa olagliga handelsformer.24 

Två vägar verkar kunna skönjas. Då all import av konjak, rom och ar-

rak var förbjuden från 1760-talet till 1790-talet inköptes den i Köpenhamn, 

Amsterdam, Bordeaux och i brittiska hamnar varifrån den smugglades in i 
det svenska riket - under tillåtna perioder var också Stockholm en central 

förmedlare. Bestämmelser om Porto Franco (frihandel) för fransmän i Mar

strand och senare Göteborg gav upphov till en del oklarheter kring brännvin 

- huruvida rom överfördes via Göteborg till Österbotten har jag inte lyckats 

belägga. Danmark var uppenbarligen ett smugglingscentrum, och i en kun

görelse 1778 förbjöds svenska skepp inte endast att föra in danska starkvaror 

utan till och med att ta ombord danskt brännvin för alla slags transporter.25 

24 Mäntylä (1995), s. 166f„ 177. 

25 Kongl. Commerce Collegii kungörelse, angående förbud for Svenska Båtförare at Transportera 

Brännvin ifrån Danska orter. 7. september 1778. 
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Det finns i Donners bevarade kassaböcker några belägg på hur den olag

liga handeln gick till. Under förbudsåren och de år då import var förbju

den eller kraftigt begränsad, sålde handelshuset mycket lite rom och arrak 

— konjak finns inte i materialet före 1790-talet. Det som såldes gick nästan 

uteslutande till släktingar — en morbror och en kusin hörde till uppköparna. I 

övrigt såldes endast till en affärskumpan. Nätverk handlar ofta om relationer 

och förtroende och smuggelsprit kunde bara överföras i största förtroende, 

inom slutna nätverk - alltså i detta fall inom släkten och inom de gemen

samma rederierna. Ett exempel är då rådman Herr Abr. Falander den 4 mars 

1787 köpte ett ankare rom av sin syster Anna Donner för 16.32 (knappt 40 

liter). Denna hemliga handel stärkte elitnätverket. Konjak, rom och arrak 

blev varor med en social symbolladdning, både som klassmarkör och som en 

symbol för förtroende även om det fåtal åtal som väcktes mot smugglare i de 

finländska städerna närmast visar hur solidariskt städernas elit försvarade sina 

handelsmän.26 

Redarna lyckas aldrig lösa problemet med returlaster på ett tillfredsstäl

lande sätt, men en dellösning var att fylla skeppen med små partier värdefulla 

varor. Franska viner, konjak, arrak och gammal rom (vid sidan av dyrbara 

tyger, importtobak och kärl - särskilt kristallglas) blev ett sätt att ta hem vin

ster och finansiera en del returresor och då lagstiftningen gjorde lyxvarorna 

oskäligt dyra verkar smugglingen ha florerat. Materialet är knappt men då 

handelsmannaänkan Anna Donner (Falander) sålde konjak och rom trots de 

gustavianska förbudslagarna kan det dels ha handlat om ett behov av att hålla 

liv i affärsverksamheten, dels om att skapa sig en position bland handelsmän

nen i staden. Som kvinna var hon eventuellt tvungen att ta större risker då 

hennes sociala position i det i huvudsak manliga handelsnätverket antingen 

var svag eller åtminstone krävde en ständig bekräftelse. Hennes son Joakim 

Donner visade, då han blivit myndig något decennium senare, tydlig irrita

tion över aktivt agerande handelsmannaänkor.27 

Mer exakta uppgifter om smuggling av alkohol förekommer först från 

1820-talet då tullen började annonsera om sina auktioner där smuggelsprit 

såldes. I de annonser i tidningspressen som kungjorde tullkammarauktioner 

förekommer ofta försäljning av beslagtagen rom. Exempelvis såldes 17 ankare 

26 T.ex. RA, Handelshuset Donner C4a/4 Cassabok 1787-1797. 

27 RA, Donner, Kassabok C4a/4 1787-1797; RA, Joakim Donners brevväxling Copiebok 1814. 
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rom (knappt 6yo liter) i Viborg 21 december 1825 och 96 kannor i Vasa 30 

januari 1841 (drygt 250 liter). Mängderna i dessa exempel är inte stora. Det 

torde vara frågan om extraknäckande sjömän som försåg mindre nogräknade 

handelsmän med en begärlig vara.28 

Om beslagen årligen var hundratals liter och de flesta smugglingsförsök 

lyckades, så torde spritsmugglingen ha varit betydande. I enlighet med senare 

tiders principer och gustavianska förordningar torde smugglingen ha omfat

tat även ett nätverk där skärgårdens befolkning var inblandad - ett nätverk 

som inte efterlämnat något källmaterial. Dessa nätverk försvann slutligen 

först på 1970-talet då de små lastfartygen minskade i antal och mångsyssleriet 

bland skärgårdsbefolkningen i allt högre grad ersattes av specialiserade pro

fessionella näringar.29 

En uppfattning om mängder kan man få ur Finlands Allmänna Tidning 

som år 1825 publicerade en Förteckning över importvaror 1824 till Finland där 

det framgick att bl.a. 1 265 kannor rom (3 300 liter), 246 buteljer champagne, 

613 kannor malaga och 1 171 kannor port lagligen importerats till Finland.30 

Följande år - 1825 - infördes 7V2 kanna konjak och 885 V2 kannor brännvin.31 

Tullens sammanräknade statistik kan naturligtvis vara slarvigt uppgjord, men 

allt tyder på att största delen av den konjak som infördes till storfurstendö-

met Finland år 1825 infördes tullfritt. 

Sjömän hade från 1810-talet rätt att införa en del av sin lön i brännvin tull

fritt, vilket uppenbarligen utnyttjades av handelshusen - det som var lön då 

båten passerade tullarna var en vara då lasten lossades. Enligt den kejserliga 

förordningen 1822 fick sjömän införa brännvin som en del av sin provision, 

men enligt beslut fastslaget i juli 1829 fick det inte vara rom eller konjak. För

ordningen preciserade att sjömansspriten gällde enbart för egen konsumtion 

och enkla sorter — inte konjak och god rom. Rom och konjak var lyxvaror 

som infördes i relativt små mängder och det var lönsamt att smuggla eller 

kringgå tull på olika sätt.32 

28 Wiburgs Wochenblatt no 50/17.12.1825; Wasa Tidning no 4/23.01.1841. 

29 Jfr Kaj Dahl, Smugglare i skärgården (Esbo 2003). 

30 "Förteckning över importvaror 1824 till Finland", i Finlands Allmänna Tidning no 

109/17.09.1825. 
31 "Förteckning över importvaror 1824 till Finland", i Finlands Allmänna Tidning no 

119/12.10.1826. 

32 Finlands Allmänna Tidning no 100/29.08.1829. 
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Då Finland 1919 stiftade sin förbudslag blev officiell alkoholförsäljning 

omöjlig. De gamla bryggerierna och brännvinsfabrikerna övergick till att 

producera läsk och importörerna tvingades importera andra varor. Skärgår

dens distributionsnät, kopplingarna mellan handelsfartygens sjömän och 

skärgårdens fiskare, levde kvar. Utanför territorialvattensgränsen ankrade 

stora lastfartyg från vilka skärgårdsborna hämtade brännvin, ofta producerat 

i Tyskland och Polen. Samtida övervakare i skärgården vittnar om tilltagande 

välmåga i fattiga byar, tegeltak, symaskiner och präktiga väggklockor blev 

statussymboler för dem som smugglade sprit. 

Förbudslagstiden 1919-1932 innebar en karnevalisering av distributions

verksamheten. Det höga vändes till lågt och det låga kanske också upphöjdes. 

Efter 1919 kunde eliten inte längre leda distributionen, men däremot kunde 

de låga nätverken leva kvar. Smugglarna i skärgården - som hade funnits 

sedan Gustav II Adolfs tid då tullväsendet blev reellt — upplevde högkon

junkturer under Krimkriget, första världskriget och förbudslagstiden. Både 

konjak och enkelt tyskt och polskt brännvin förmedlades till sina socialt rätta 

adresser, men utan att lagliga handlande kunde profitera på det. 

En social distinktion 

Social tillhörighet kan anses bestå av fem element: yrke, vänner (nätverk), 

stil (habitus), värderingar och klassmedvetenhet.33 Elementen är naturligtvis 

inte oberoende av varandra och då socialt distingerad alkohol används som 

utgångspunkt kan man betona habitus, nätverk och medvetenhet. 

Under 1600-talet började man producera kryddade brännvin i stor skala 

på många håll i världen och under 1700-talet utvecklades mognads- och lag

ringsprocesserna så att det gick att förvara brännvin under långa tider. Spriten 

inte bara bevarades, den blev bättre om den låg på tunnor i decennier. 1700-

talet medförde en professionalisering av både produktion och förmedling, 

olika tekniker för förvaring utvecklades och produktionen av brända drycker 

förfinades. Konjak och rom blev dyra socialt markerande konsumtionsvaror 

som förmedlades via de stora handelshusen och såldes på auktioner i bl.a. 

Amsterdam på samma sätt som te eller ostindiskt porslin.34 

33 James F. Engel & Roger D. Blackwell, Consumer behavior (Chicago 1982, 4:e uppl.), s. 113E 

34 Braudel (1982), s. 218. 
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En skissartad tidsjämförelse visar att dessa gamla — vällagrade - brännvins

sorter, som i stor skala började marknadsföras vid 1700-talets mitt, nästan 

omedelbart nådde de mest perifera delarna av Östersjöns handelsnätverk. En 

borgmästare, aktiv handelsman eller landshövding hade möjlighet att köpa 

konjak i småstäderna, men det fåtal bevarade kassaböcker där köparna namn

ges visar också att kundkretsen var mycket begränsad — också innan de gusta

vianska förbudslagarna trädde i kraft. 

Konsumtionen av importvaror ökade efter Gustav III:s ryska krig och 

man kan se en liten konsumtionsrevolution i den östra rikshalvans fattiga stä

der under åren 1792—1808. Efterfrågan på varor — virke, tjära — och transporter 

ökade under krigsåren, vilket tillförde de handlande sociala skikten större 

resurser. Returlasterna blev något fler och åtminstone till en del verkar varor 

ha kunnat erhållas förmånligt då de stora marknaderna i Europa skakades av 

kriget. Det är påfallande hur snabbt marknaderna nådde fram till småstä

derna, men hur långsamt varorna de facto spred sig socialt i lokalsamhället.35 

I en annons i Åbo underrättelser i början på 1800-talet räknas en del av 

dessa varor upp: 

Uti gården N:o 97 en half i kyrkokvarteret wid Kyrkbacken finnes till salu Caffe, Can, 

Socker, Bomull, Risgryn, Malmö Carduser, Hvetemjöl, Malagawin, Portugiswin, Pi-

cardon, Fransktwin, Konjack, fin Arack, hvit Romm och Citronsaft. Afven alla de som 

weta sig hafwa lemnat panter hos mig, hwilka redan äro förfallne, böra sådana utlösa 

inom en månad, i annan händelse blifwa de bortsålda. 

Åbo d. 8 Dec 1806. 

Joh. Lemberg, handlande36 

Ett bevis för hur de importerade dryckerna sakta vandrade nedåt i de so

ciala hierarkierna kan man kanske se då Holmströms handelslager brann i 

Kristinestad 1858. Det plundrades då på stora åmar rom och punsch, d.v.s. 

importerad sprit i mängder som var större än det förnämsta borgerskapet 

kunde dricka. De importerade sorterna vandrade uppenbarligen sakta nedåt 

i de sociala hierarkierna Bönder sålde också hembränd sprit mer eller mindre 

35 Jfr t.ex. Sheryllynne Haggert:,"A Link in the Chain: Trade and the Transhipment of 

Knowledge in the Late Eighteenth Century", i International Journal ofMarine History 14:1 

(2002). 

36 Åbo Tidning no 98/10.12.1806. 
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lagligt bland de lägre sociala skikten, som kanske inte hade möjlighet att 

bränna själva.37 

I en debattartikel ("Nykterhetssaken" skriven 1865) debatteras brännvinets 

roll för arbetare — en tydlig moralisk skillnad görs mellan brännvin å ena 

sidan och konjak, rom och champagne å den andra.38 

Sammanfattningsvis kan den importerade spritens vägar genom sociala 

skikt och olika slags nätverk ses som ett uttryck för hur både marknad och 

distribution utvecklades under det långa 1800-talet. Lagstiftning, transporter 

och finansieringsmöjligheter fick alla betydelse för hur alkoholen spreds i allt 

effektivare distributionsnät. Då det fanns lagliga möjligheter att tjäna pengar 

på denna handel tog de etablerade handelsmännen för sig av andelarna. 

37 Tyra Borg, Fyra köpmanssläkter. Anteckningar om släkterna Lebell, Sjöberg, Holmström och 

Ahlström (Helsingfors 1947), s. 93. 

38 "Nykterhetssaken", i Österbotten nr 7 (01.04.1865). 
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Besökande gårdfarihandlare från ifyo-talet. Westgöte ur Sverige framstäldt i teckningar, 1836-40, Uppsala 
universitetsbibliotek. 



Före lanthandelns tid? 
Förutsättningarna för och förekomsten av handel på 
den svenska landsbygden före 1846 

ANNA BRISMARK & PIA LUNDQVIST 

En reglerad landsbygdshandel 

Fram till den svenska näringslivsreformen år 1846 reglerades vem som fick 

bedriva handel och var denna handel fick äga rum.' Statsmakterna försvarade 

städernas monopol och i princip var all handel därutöver undantag från denna 

huvudregel. Handeln på landsbygden präglades av tillfälliga marknader och 

ett förbud mot att bedriva fast handel. Under årtiondena före 1846 års reform 

skedde dock en tydlig liberalisering och en rad förändringar av lagstiftningen 

ökade möjligheterna att bedriva handel på landsbygden. Spannmålshandeln 

släpptes fri redan 1780. Därefter tilläts viktualiehandlare på landsbygden från 

1815 och några år senare, 1822, blev det tillåtet att bedriva handel med glas 

och porslin. Vidare utökades möjligheterna att bedriva handel inom ramen 

för den traditionella bondehandeln och gårdfarihandeln. Till exempel fick 

bönderna under 1700-talets slut rätt att agera som varandras kommissionärer 

och därmed sälja andras varor.2 

Intresset för hur landsbygdshandeln utvecklades och hur lagstiftningen 

fungerade i praktiken har koncentrerats till tiden efter år 1846.3 Det finns få 

1 Vissa regleringar fanns också kvar till en senare reform år 1864. 

2 Anna Brismark, Mellan producent och konsument. Köpmän, kommissionärer och krediter i 

det tidiga 1800-talets Hälsingland (Uppsala 2008), s. 43-54. För lagstiftningens utveckling, 

se främst Henry Lindström, Näringsfrihetens utveckling i Sverige 1809-36 (Göteborg 1923); 

densamme, Näringsfrihetsfrågan i Sverige 1837-1864 (Göteborg 1929). För bönderna i bland 
annat Hälsingland hade detta varit tillåtet redan från mitten av 1600-talet. 

3 Se exempelvis Fredrik Sandgren, Åt var och en efter behov? En studie av lanthandeln i Rev-

sundsregionen i Östra Jämtland 1870-1890 (Uppsala 1999); Christer Petersson, Lanthandeln. 

En studie av den fasta handelns regionala utveckling i Västmanlands län 1864-1890 (Uppsala 
2001). 
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studier som diskuterat konsekvenserna av de tidiga förändringarna och före

komsten av handlare på landsbygden som tillvaratog möjligheter att bedriva 

handel.4 En orsak till detta är med all säkerhet att 1846 års reform har setts 

som central för den fasta handelns etablering på landsbygden. Ny forskning 

har emellertid visat att myndigheternas sätt att tillämpa lagen innebar att det 

förekom att fasta handelsbodar tolererades, åtminstone inom vissa regioner 

från och med 1830-talet. Både lag och praxis blev alltså liberalare.5 Vidare 

innebar förändringarna i lagstiftningen att gränsen mellan den handel som 

stadsköpmännen bedrev och bondeköpmännens verksamhet minskade redan 

kring sekelskiftet 1800. De senare kunde konkurrera med stadsköpmännen 

både om att saluföra viktualievaror på landsbygden och att sälja olika typer 

av textilier på marknaderna utanför den egna regionen.6 Tillsammans med ny 

forskning om gårdfarihandeln i Västergötland blir bilden av handeln på land

bygden under det tidiga 1800-talet mer komplex än vad som tidigare visats.7 

Handeln på Hälsinglands landsbygd 

Genom studier av handeln på Hälsinglands landsbygd under 1800-talets första 

hälft har det framkommit att det förekom ett flertal olika typer av handels

aktörer. För det första är det tydligt att stadsköpmännen regelbundet besökte 

och på olika sätt levererade varor till landsbygdsbefolkningen.8 Vidare fanns 

det personer, bosatta på landsbygden, som på olika sätt agerade kommissionä-

rer åt stadsköpmännen. Dessa kommissionärer agerade både som uppköpare 

och försäljare av de varor som stadsköpmännen saluförde, vilket medförde att 

dessa kunde bedriva en mer eller mindre permanent verksamhet i de socknar 

4 Se främst Mats Moreli, Bondeköpmän. Sörkörarnas arvtagare i norra Ångermanland under 

sent 1800-tal (Örnsköldsvik 1982); Kersti Ullenhag, Sörkörare. Bönder med lärft på lassen från 

norra Ångermanland 1750-1850 (Örnsköldsvik 1982). 

5 Brismark (2008), främst kapitel 5. 

6 Brismark (2008), s. 53—54, 73—81. 

7 Se Pia Lundqvist, Marknad på väg: den västgötska gårdfarihandeln 1790-1864 (Göteborg 

2008). 

8 Sven Brun, Hudiksvalls historia 1—2 (Hudiksvall 1932-1944); Sven Brun, "En Hudiksvalls-

handlandes arbetsförhållanden vid slutet av 1700-talet", i Gammal Hälsingekultur. Medde

landen från Hälsinglands fornminnessällskap (1952); Inger Jonsson, Linodlare, Väverskor och 

köpmän. Linne som handelsvara och försörjningsmöjlighet i det tidiga 1800-talets Hälsingland 

(Uppsala 1994); Brismark (2008). 
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kommissionärerna bodde.9 Detta innebar att handeln var betydligt mindre 

präglad av marknadstider och en tydlig uppdelning mellan stad och lands

bygd än vad som ofta framkommit. För det andra förekom en omfattande 

bondehandel där delar av landsbygdsbefolkningen konkurrerade med stads

köpmännen då båda grupperna bedrev handel med samma slags linnevaror 

och hade sina viktigaste avsättningsmarknader i Stockholm samt på olika 

marknader i Bergslagen och Mälardalen. Trots att möjligheterna att analysera 

hur bondehandeln utvecklades i kvantitativa termer är begränsade på grund 

av källmaterialets brister tyder innehållet i olika skrivelser och rapporter på 

att stadshandlarna upplevde en klar konkurrens från bondehandeln.10 

För det tredje fanns ett flertal spannmåls- och viktualiehandlare, men 
också personer som bedrev handelsbodar med ett mer omfattande varusorti

ment. Denna verksamhet möjliggjordes av de reformer som presenterades i 

textens början samt av en framväxande praxis där Kommerskollegium efter 

en utredning under 1830-talets början i praktiken kom att tillåta de handels

bodar som redan fanns och även tillät att nya öppnades." För Hälsinglands 

del har det också framgått att sockenstämmorna hade möjlighet att påverka 

möjligheterna för enskilda individer att öppna handelsbod." I ett exempel 

från Hanebo socken framkommer att det fanns flera handelsbodar i socknen 

år 1843, men också att man ville förhindra en överetablering och spridandet av 

vad som då betraktades av lyxvaror. Sockenstämmans ordförande konstaterar 

att beviljandet av en fjärde handelsbod "... icke torde bli varken Hanberg 

eller församlingen till belåtnad, enär kontingenthandlanden Lars Lindström, 

fru Blombergsson och bokhållare på Kilafors bruk redan kontribuerade för 
handel med för allmogen nödiga varor, och att socknen var belägen endast 

3 V2 mil från stad. Skulle så tillståndet missbrukas, så att överflödsvaror och 

lyxartiklar komme att tillhandahållas, så vore bifallet obetänkt."13 Orsakerna 

till att handelsbodar tilläts kan skönjas i material från Kommerskollegium 

och sockenstämmor. I en skrivelse från Kommerskollegium framkommer 

9 Brismark (2008), s. 152-159. 
10 Brismark (2008), s. 50-54, kapitel 4; se även Ullenhag (1982); Morell (1982). 

11 Brismark (2008), s. 46-50, se även s. 84-94. 
12 Brismark (2008), 87-92. 
13 N.C. Humble, Två hälsingesocknar. Några anteckningar till Segersta och Hanebo socknars his

toria (Landafors 1983), s. 326-327; Brismark (2008) s. 88. 
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att man var positiv till landsbygdsbefolkningens möjligheter att köpa vävda 

tyger.141 ett sockenstämmoprotokoll från Hälsingland finns bland annat för

hoppningar om att etablerandet av en tobakshandel skulle innebära tillgång 

på snus och tobak till ett bättre pris och av godare kvalité om man inte be

hövde åka in till Söderhamns stad för att göra dessa inköp.15 

Förekomsten av den handelverksamhet som beskrivits innebar en föränd

ring vad beträffar landsbygdsbefolkningens geografiska närhet till en perma

nent handel. Tidigare forskning om lanthandelns expansion under 1800-talets 

senare del har konstaterat att det fanns två möjligheter att tillgodose den väx

ande inhemska marknadens behov. Antingen att stadshandeln utvecklades för 

att bättre tillgodose landsbygden varubehov eller, vilket också skedde, att dist

ributionen flyttade ut på landsbygden och etablerade fasta kanaler genom att 

lanthandeln expanderade. Genom studier av handeln på Hälsinglands lands

bygd har det framkommit att detta var en process som började redan innan 

reformerna år 1846 respektive 1864. 

Gårdfarihandel och "hemmahandel" i Västergötland 

En annan region, som också var starkt präglad av allmogebefolkningens liv

liga handel, var Sjuhäradsbygden i Västergötland.16 Området var centrum för 

den västgötska gårdfarihandeln, som hade avsättning i så gott som hela lan

det. Under det tidiga 1800-talet hade dels allmogen, dels stadsborna i Borås 

och Ulricehamn särskilda handelsprivilegier att bedriva handel på marknader 

och direkt till hushåll både på landsbygden och i städerna. Det var fram
för allt textilier som såldes. Enligt privilegierna fick allmogen sälja bygdens 

hemindustriella produktion ute i landet. I verkligheten salufördes dessutom 

ett brett utbud av varor som var producerade i städer eller importerade, en 

handel som för gårdfarihandlarna alltså var illegal. För allmogens gårdfari-

handlare var också svenska varor producerade utanför regionen otillåtna i 

sortimentet fram till 1847. De hemindustrielit producerade varorna köpte 

14 Brismark (2008), s. 49. Se RA, Kommerskollegiums arkiv, utgående skrivelser till Kungl. 

Majestät 15/111833. 

15 Brismark, (2008), s. 53-55, 91. Se även Börje Björklund, Herrarna på Stene (Järvsö 1962), 

s. 25. 
16 Se Lundqvist (2008). 
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gårdfarihandlarna in från förläggare i Sjuhärads bygden, medan övriga artiklar 

införskaffades framför allt i Göteborg, men även i andra städer. 

Vissa gårdfarihandlare kom ett par decennier in på 1800-talet att speciali

sera sig på upphandling av varor från olika håll, som de sedan sålde vidare till 

andra handlare som reste ut på handelsresor. Dessa så kallade hemmahand

lare eller samköpare kom att fungera som ett mellanled i distributionskedjan 

på hemmaplan. I figuren nedan tecknas en schematisk bild av distributionen 

fram tills det att varorna nådde gårdfarihandlarna. Pilarna visar varornas väg 

i distributionssystemet: 

Varje förläggare hade ett stort antal väverskor knutna till sig, som mot kontant 

betalning vävde av det garn som förläggaren försåg dem med. Förläggarna i 
olika trakter var inriktade på olika slags produktion, oftast bomullsvävnader 

av olika slag men även finare linnevävnader eller vadmal. Gårdfarihandlarna 

köpte merparten av sina varor från ett flertal olika förläggare men kunde 
också skaffa sina varor via en hemmahandlare, vilken alltså utgjorde ytter

ligare ett mellanled mellan producent och gårdfarihandlare förutom förläg
garen. Därtill köpte de vanligen också upp textilier producerade på andra 

håll, utomlands eller i fabriker. Sortimentet sattes således samman av varor 

från många olika håll. Gårdfarihandlarna, och i ännu högre grad hemma

handlarna, hade med andra ord omfattande ekonomiska förbindelser med 

varuleverantörer både på landsbygden och i städerna. 

Hemmahandlarnas ekonomiska förbindelser belyses i bouppteckningen 
efter Anders Persson, Draered Skattegård, i sjuhäradssocknen Toarp.17 Pers

sons verksamhet var omfattande. I hans varudepå fanns dels traditionella 

hemslöjdsprodukter som blå och grå vadmal, ullsaxar, bolstervar och ylle-

17 GLA, bouppteckning efter Anders Persson, Ås häradsrätt, F II: 24,1827: 1041. 
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och linneband, dels varor av annat ursprung: bland annat melerat kläde, 

muslindukar, kattun och mässingsknappar. Skulderna, som avsåg varukre-

diter, var i stor utsträckning till kreditorer utanför Sjuhäradsbygden. Vi kan 

visserligen notera en skuld på drygt 800 riksdaler till bomullsförläggaren 

Anders Eriksson i Kinna, Marks härad. Det fanns även några skulder till 

textilfabrikörer och handlare i Borås. Den största enskilda fordringen på An

ders Persson hade emellertid Samuel Josephsson i Göteborg, 4 285 riksdaler. 

Han tillhörde den grupp judar som under det tidiga 1800-talet etablerat sig 

inom textilbranschen i Göteborg.18 De sysslade både med import och startade 

egen produktion av bland annat bomullskattuner. 1816 hade Josephsson fått 

burskap i staden och rättigheter att bedriva handel i öppen bod. Ett decen

nium senare hade han många kunder bland de västgötska gårdfarihandlarna. 

En tredje fordring i Anders Perssons bouppteckning som kan lyftas fram var 

från Olof Engelbrektsson och Anders Andersson i Grebbestad. Det framgår 

inte vad skulden avsåg. En möjligen djärv spekulation är att det kan röra sig 

om insmugglade varor. Som framgått tidigare var smuggelhandeln omfat

tande. Förbjudet gods infördes både sjövägen och från Norge, inte minst via 

Halden.19 

Sammantaget visar uppgifterna i Anders Perssons bouppteckning på att 

den handel han bedrev sträckte sig utanför närområdet. Via sina kontakter 

i städerna var han delaktig i ett ekonomiskt nätverk som sträckte sig långt 

utanför lokalsamhället. Detta gällde även gårdfarihandlargruppen som hel

het. Redan under 1800-talets första hälft hade de en betydande del av sina 
skulder i städer.20 

Mångfacetterad och mindre hierarkisk handel 

Såväl den västgötska gårdfarihandeln som olika slag av handelsaktörer i Häl

singland har nyligen varit föremål för större undersökningar, vilka exemplen 

18 Se vidare Artur Attman, "Judiska insatser i Göteborgs samhällsutveckling", Mosaiska för
samlingen i Göteborg 200 år (Göteborg 1980); Bertil Andersson, Göteborgs historia. Närings
liv och samhällsutveckling 1 Från fiistningsstad till handelsstad 1619-1820 (Stockholm 1996), 

s. 238-248; Martin Fritz, Göteborgs historia. Näringsliv och samhällsutveckling. 1 Från handels

stad till industristad 1820-1920 (Stockholm 1996), s. 69-70. 
19 Sven G. Eliassen, "Halden - Fredrikshald i ett grenselandskap", i Heimen 2008. 
20 Lundqvist (2008), s. 202-205. 
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ovan är hämtade ifrån. Då vi sammanför resultaten av våra respektive av

handlingar visar det sig att det finns flera likheter i helhetsbilden, även om 

platsen för underökningarna och de yttre sammanhangen skiljer sig åt: Det 

mest väsentligaste resultatet är att gränsen mellan land och stad var betydligt 

mer uppluckrad än vad man tidigare antagit.21 Varuströmmarna mellan lands

bygden i Hälsingland och såväl landskapets egna som mer avlägsna städer var 

dubbelriktade och byggde på en rad olika samarbetsformer mellan skilda slag 

av handlare." De västgötska gårdfarihandlarnas kreditrelationer visar på hur 

sammanvävd städernas ekonomi var med landsbygdens. De sålde och köpte 

varor både i städerna och på landsbygden.13 

Inte bara i städerna, utan även på landsbygden, existerade olika typer av 
handelsaktörer och skilda former av handel bedrevs parallellt.24 Detta var ett 

viktigt resultat i studien av handeln i Hälsingland och även när det gällde 

gårdfarihandlarnas verksamhet, vilket illustreras tydligt av figuren ovan som 

visar distributionskedjan för varor fram till gårdfarihandlarna. Handeln var 

också mindre hierarkiskt organiserad än vad som visats i tidigare studier.25 Fö

rekomsten av både konkurrens och samarbete mellan samma parter är något 

som påvisats i båda undersökningarna.26 Vi vill utifrån ovanstående resultat 

hävda att det finns anledning att fundera över den gängse bilden av handeln 

på landsbygden före näringsfriheten. 

Stad och land — en seglivad tudelning 

För det första menar vi att det är dags att ifrågasätta den strikta uppdelning 

mellan stad och land, och mellan handelns olika juridiska former, som ti

digare präglat, och i vissa fall fortfarande präglar, forskningen om handelns 

utveckling. Endast i begränsad utsträckning har sambanden mellan lands

bygdens och städernas ekonomi studerats. I stället har tendensen varit att 

stad och land undersökts var för sig. En stor del av den handelshistoriska 
forskningen har också utgått från handelns olika juridiska former: lanthan-

21 Brismark (2008), s. 181; Lundqvist (2008), s. 274. 

22 Brismark (2008), s. 181. 

23 Lundqvist (2008), s. 274; Lundqvist (2008), s. 194. 

24 Brismark (2008), s. 178. 

25 Brismark (2008), s. 178, 182-183. 

26 Brismark (2008), s. 179; Lundqvist (2008), s. 248-249. 
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del, stadshandel, grosshandel etc. Problemet är att denna utgångspunkt, att 

studera en särskild form eller kategori av handel, ofta blivit styrande för ana

lysen.27 Ett angreppssätt där man inte från början väljer att studera stads

handel eller landsbygdshandel kan förhoppningsvis öppna ögonen för nya 

intressanta aspekter på det dåtida ekonomiska utbytet. 

En metodiskt viktig fråga i detta sammanhang är att problematisera den 

bild som de kamerala källorna ger. Vi såg ovan att i Hälsingland fanns eta

blerade handelsbodar före 1846 års handelsordnig som tillät dem. Såväl bon

deköpmän som gårdfarihandlare är i de närmaste osynliga som handelsmän 

i den officiella statistiken. De har registrerats som bönder, fastän deras hu

vudsakliga näringsfång ofta var just handel. Och begreppet fast handel - vad 

avses egentligen med det? Handelsbodar i traditionell mening eller personer 

som huvudsakligen sysselsatte sig med handel? Hur skilde sig egentligen bon

deköpmännens handelsverksamhet från småstadsköpmän? 

Historikern Åke Sandström sätter i Plöjande borgare och handlande bönder 

fingret på detta problem när han talar om de tidigmoderna svenska städerna 

som "enligt de flesta rimliga definitioner inte var städer" och å andra sidan 

"platser och personer [på landsbygden] som genom sina ekonomiska funk

tioner var mer stadslika än många städer."28 Sandströms undersökning berör 

det svenska 1500- och 1600-talet och pekar på en viktig aspekt som ofta för

bises, när den förindustriella marknaden diskuteras: den ekonomiska poten

tialen inom agrarsamhället och de svenska städernas relativt svaga ställning. 

Detta framhölls redan av Heckscher, som betonade de otydliga gränserna 
mellan Sveriges små och obetydliga städer och en ofta dynamisk landsbygds

ekonomi.29 En annan undersökning som tydligt belyser de vaga gränserna 

mellan stads- och lantnäringar är Carl-Johan Gadds Självhushåll eller arbets

delning.1'0 

I Sverige var alltså gränserna mellan stad och land i praktiken ofta fly

tande ännu under det tidiga 1800-talet, vilket framgår tydligt med Hälsing-

27 Lundqvist (2008), s. 274. 

28 Åke Sandström, Plöjande borgare och handlande bönder. Mötet mellan den europeiska urbana 

ekonomin och vasatidens Sverige (Stockholm 1996), s. 11. 
29 Eli F Heckscher, "Den ekonomiska innebörden av 1500- och 1600-talens svenska stads-

grundningar", i Historisk Tidskrift (1923), s. 341-343. 
30 Carl-Johan Gadd, Självhushåll eller arbetsdelning? Svenskt lant- och stadshantverk ca 1400-

1860 (Göteborg 1991). 
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land och Sjuhärads bygden som exempel. Vi kan trots detta konstatera att 

föreställningen om en skarp arbetsdelning mellan stad och land varit seglivad, 

vilket troligen har sin förklaring i att den dåtida lagstiftningen länge styrt vår 

tids uppfattning av hur det förindustriella samhället såg ut. Samtidigt bör 

det också poängteras att "de institutionella förutsättningarna för att bedriva 

handel på landsbygden var mer inkluderande och vidare till sitt omfång än 

vad som uppmärksammats".31 I stället för att konstruera en falsk dikotomi 

mellan stad och landsbygd, menar vi alltså att man, mer förutsättningslöst än 

tidigare, behöver studera interaktionen mellan dem båda. 

En mer komplex helhetsbild 

För det andra vill vi understryka komplexiteten även i den till synes "enkla" 

varudistribution som ägde rum på landsbygden, och mellan landsbygden 

och städerna. Gårdfarihandel och bondehandel, protoindustri och fabriks

industri, stadsköpmän och kommissionärer — alla var de sammanvävda i ett 

komplicerat nätverk av krediter och handelskontakter. Såväl olika regioner 

som skilda juridiska handelsformer blev allt mer integrerade med varandra. 

I dessa överlappande nätverk var hierarkierna inte alltid givna. Maktförhål

landena kunde variera beroende på tillgång till efterfrågade varor, kontanter, 

krediter eller information. Vi menar således att handeln på landsbygden bör 

betraktas som mer mångfacetterad och komplex än vad som framkommit i 
tidigare forskning. Samtidigt vill vi poängtera att landsbygdshandeln var en 

viktig del av en större helhet med vida förgreningar. 

Vidare frågor 

Det finns fortfarande obesvarade frågor att ställa, exempelvis om hur den 

fasta handeln på landsbygden växte fram. Tidigare forskning har visat att den 

fasta lanthandeln efter 1846 etablerades snabbare i norra Sverige än i södra.32 

Samtidigt har helt ny forskning alltså gett vid handen att utvecklingen av 
mer eller mindre fast handel på landsbygden skedde flera decennier tidigare 

31 Brismark (2008), s. 179. 

32 Pernilla Jonsson, Marknadens väv. Svenska mekaniserade bomulhväverier i distribution och 

försäljning 1850-75 (Uppsala 2001), s. 54. 
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än 1846, åtminstone i vissa regioner. Vilken betydelse hade näringsstruktur, 

närhet till städer och övriga geografiska förutsättningar för handelsbodarnas 

framväxt? Genom att jämföra olika delar av landet skulle man kunna komma 

närmare ett svar på denna fråga. 

En annan fråga som förtjänar fördjupade undersökningar är hur köp- och 

kolonialvaror egentligen nådde olika slag av handelsidkare och konsumenter 

på landsbygden. Hur såg nätverken ut mellan städernas grosshandlare och 

detaljister och landsbygdens bondeköpmän, gårdfarihandlare, lanthandlare 

och andra aktörer? Vår forskning har på olika sätt belyst olika samband och 

ekonomiska relationer mellan land och stad, men problemområdet är långt 

ifrån uttömt. 
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Handel — det sociala spelet 
Kommentar till Kristina Lilja, Sofia Murhem & 
Göran Ulväng, Joachim Mickwitz samt 
Anna Brismark & PiaLundqvist 

GUDRUN ANDERSSON 

Lyxvaruimporterad konjak, auktionsförsålda stolar och bord, och 

mässingsknappar hos "hemmahandlare" — det är till synes något udda 

föremål och vitt skilda handelsformer som behandlas i artiklarna av Joachim 

Mickwitz, Kristina Lilja, Sofia Murhem och Göran Ulväng samt Anna 

Brismark och Pia Lundqvist. Yi är inte direkt bortskämda — särskilt inte för 

nordiskt vidkommande — med arbeten som analyserar dessa föremål i relation 

till handel och konsumtion och inte heller med arbeten om den tidiga och 

i någon mening illegala etableringen av lanthandeln. Desto mer lovvärt att 

sökarljuset nu riktats mot dessa områden, som ju är intressanta ur många 

aspekter. 

Lilja, Murhem och Ulväng arbetar med ett större forskningsprojekt kring 

auktionerna som en andrahandsmarknad, och föreliggande artikel är en del av 

det arbetet. Här analyseras auktionshandeln med möbler på stadsauktionerna 

i Stockholm och Enköping samt på landsbygdsauktioner runt Enköping 

under perioden 1720-1870. Författarna har valt att lyfta fram handeln med 

möbler, eftersom de hade en stor symbolisk betydelse och därför väl speglar 

en persons hemvist ekonomiskt, socialt och kulturellt. Utifrån en omfattande 

kvantitativ genomgång av möbelutropen visar författarna att kundunderlaget 

under 1800-talet genomgick en tydlig förändring. Från att ha dominerats 

av borgare kom de obesuttna att i allt större omfattning handla möbler på 

auktionerna. 

Möbler kom med andra ord att cirkulera nedåt i samhället, och det blev 

möjligt för obesuttna familjer att komma över möbler som tidigare varit mer 

eller mindre reserverade för socialt sett högre skikt. Det innebär dock inte att 
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det symboliska värdet överfördes i samma utsträckning, eftersom borgarna 

fann nya kanaler för inköp. Åtminstone i Stockholm kom de att istället 

prioritera inköp av nytillverkade möbler och, mot slutet av 1800-talet, även 

av äldre möbler som då blivit antika. 

Artikeln innehåller en rad ytterligare intressanta iakttagelser, som till 

exempel att kvinnor ur borgarståndet såväl som det obesuttna skiktet var 

mycket aktiva möbelköpare, men analysen tenderar att stundtals vara 

alltför kortfattad och slutsatserna väl konstaterande. Detta till trots är det 

uppenbart att materialet är oerhört givande. Med tanke på den mängd 

bevarade auktionsprotokoll som finns i de svenska arkiven är det minst sagt 

anmärkningsvärt att de hittills använts i så ringa omfattning. Här ges ju 

en direkt inblick i äldre tiders faktiska konsumtion: från vad som bjuds ut 

och till vilket pris till vem som köper och för hur mycket. Förhoppningsvis 

kommer Lilja, Murhem och Ulvängs arbete att generera fortsatt forskning 

kring de svenska och nordiska auktionerna. 

Joachim Mickwitz ingång till den professionella handeln med de starka 

dryckerna går via Pierre Bourdieus diskussioner om smak och distinktion. 

Den klassbundna smak som Bourdieu finner i det franska borgerskapet kan 

även appliceras på alkoholkonsumtionen; den sociala skillnaden mellan den 

som drack konjak, arrak och rom och den som drack lokalt bränd sprit är 

betydande. Med handelshuset Donner som exempel visar författaren hur 

alkoholen fördes in på den inhemska marknaden och den roll som bland 

annat lagstiftningen spelade för hur distributionsnätet utvecklades. 

Tillsammans med andra lyxvaror, som kristallglas, dyrbara tyger och 

importtobak, var returlaster med den finare spriten ett sätt för rederierna att 

öka sin vinst. Regelrätt smuggling förekom också, under förbudstiden. Att 

finna avsättning för varorna var inget problem — den burgna borgarklassens 

efterfrågan var stor — men distributionen ägde då rum inom slutna nätverk, 

såsom inom släkten eller inom rederiet. Exklusiviteten som omgav konjaken, 

arraken, rommen och de finare vinerna fungerade länge som en viktig 

symbolisk markör. Under loppet av 1800-talet kom dock dryckerna att, 

liksom möblerna på auktionerna, vandra nedåt i de sociala hierarkierna. 

Genom att låta ett handelshus samspela med de för alkoholhandeln så 

föränderliga villkoren under 1800-talet, visar Mickwitz hur importen och 

distributionen präglades av stor flexibilitet och uppfinningsrikedom, där 

nätverken kom att bli avgörande för eventuell framgång. Vidare är kopplingen 
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mellan lyxvaror och social status spännande, även om den inte blir så tydlig 

rent empiriskt. Jag återkommer till den nedan. 

Även i Anna Brismarks och Pia Lundqvists artikel berörs de legala 

förutsättningarna för en specifik handelsform, i deras fall lanthandelns vara 

före näringslivsreformen 1846. Utifrån sina respektive avhandlingar — båda 

disputerade våren 2008 - lyfter de fram konkreta empiriska belägg på att 

handeln i Hälsingland (Brismark) och i Västergötland (Lundqvist) var 

utbredd och väletablerad, med överhetens goda minne. 

Resultaten leder dem till att starkt ifrågasätta den "seglivade tudelningen" 

mellan stad och landsbygd. Eftersom de juridiska grunderna för handeln ofta 

utgör en startpunkt leder det till att analysen redan från början avgränsas enligt 

denna tudelning, där interaktionen mellan dessa områden förblir osynlig. 

Hur skilde sig, frågar författarna, bondeköpmannens handelsverksamhet 

från småstadsköpmannens? Vidare framhåller de den komplexa helhetsbild 

av kreditnätverk och handelskontakter som träder fram i gårdfarihandeln, 

fabriksindustrin, kommissionsverksamheten och andra handelsformer. En 

rad fortsatta frågor avslutar artikeln, och uppenbarligen finns det även inom 

detta forskningsfält mycket kvar att göra. 

Alla tre artiklar innehåller, som framgått, en rad intressanta resultat. Det 

är alltid lätt att önska sig mer, och jag vill lyfta fram några aspekter som i olika 

grad berörs av författarna och som jag gärna skulle vilja se utvecklade i andra 

sammanhang. Jag tänker här på den mer uttalat sociala sidan av handeln, som 

faktiskt (åtminstone för svenskt vidkommande) fortfarande för något av en 

marginaltillvaro. 

All handel äger rum i ett socialt sammanhang. Förmedlingen av varor sker 

i ett socialt rum, dit individer har olika tillgång beroende på faktorer som 

kön, social tillhörighet, geografisk rörlighet, juridiska befogenheter etc. En 

persons möjlighet att bedriva handel begränsas med andra ord av olika sociala 

faktorer. I rummet sker vidare ett möte mellan säljare och köpare och mellan 

alla de personer som har tillträde till rummet. Auktionerna är ett mycket 

tydligt exempel på ett sådant socialt rum, dit många hade formellt tillträde 

men där de sociala kontakterna likväl höll sig inom snävare, ståndsspecifika, 

gränser. Lilja, Murhem & Ulväng framhåller mycket förtjänstfullt auktionens 

sociala sammanhang - dess karaktär av "socialt spel" - där behovet av att visa 

upp sin egen sociala status var av stor vikt. 

Även för den fasta handeln på landsbygden torde det sociala sammanhanget 
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vara betydelsefullt. Liksom vid en auktion bereddes här möjlighet att 

via relationen köpare/säljare umgås med andra människor. Brismark och 

Lundqvist efterlyser forskning om handelsaktörernas nätverk och relationen 

mellan dem. Att då betona den sociala aspekten torde vara mycket fruktbart, 

inte minst för att se hur inkludering och exkludering i olika grupperingar 

fungerade i ett så vardagligt sammanhang. Även för Mickwitz handelshus 

och spritdistribution torde ett mer uttalat socialt perspektiv ge ytterligare 

kunskap om nätverkens uppbyggnad och funktion. Även det faktiska 

distributionsögonblicket måste ha varit fyllt av sociala budskap och koder, 

inte minst under smuggelperioderna. 

Att se handeln som ett socialt spel är, slutligen, en förutsättning för att 

förstå handelns viktiga funktion som social manifestation och markör av 

sociala gränser. Att inhandla konjak eller en uppsättning finare karmstolar 

måste ses som en från köparens sida högst medveten handling. Redan i 

inköpsögonblicket markerades varans exklusivitet. Inte alla hade en sådan 

ekonomi att det fanns utrymme att lägga pengar på föremål som inte var 

livsnödvändiga. Inte heller alla kände till var och när varorna såldes och vilken 

typ av stolar eller vilket specifikt konjaksmärke som för tillfället var i ropet. 

Sålunda skvallrade redan föremålet i sig om status, vilken givetvis kunde 

höjas ytterligare när föremålet fogades till köparens övriga statussymboler, 

som exempelvis cigarrer och kristallglas eller soffa och byrå enligt senaste 

mode. 

Status förknippas lätt med elitgrupper, men varje grupp i samhället har 

givetvis sina egna preferenser och möjligheter vad gäller att markera position 

inom gruppen. Den som inte kunde köpa konjak köpte kanske, i enlighet 

med Mickwitz konsumentgrupper, sämre rom eller brännvin. Den som inte 

kunde köpa dussinet eller halvdussinet stolar köpte kanske en eller ett par, 

som gesällen Browall eller brandvakten Lundin i Lilja, Murhem & Ulvängs 

undersökning. Och i det avgränsade rum som en lanthandel tillhandahåller 

finns ju utmärkta möjligheter att studera gränsdragningens praktik. 

Handeln och dess materiella kultur utgör med andra ord en utmärkt 

ingång till att studera äldre tiders intrikata sociala spel. Kraven på en 

teoretisk och empirisk förankring bör vara höga. Utifrån begrepp som status, 

manifestation och sociala gränsdragningar kan mer teoretiska resonemang 

föras om människors strategier och överväganden. Detta får emellertid inte 

stanna vid ett konstaterande att människor strävade efter att manifestera 
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status, utan det som blir riktigt intressant är att visa hur. Vilka människor 

var det som köpte de finare karmstolarna? Hur inordnades de nya möblerna 

i hemmen? Vilka andra föremål var dessa personer måna om att visa upp? 

Hur förändrade sig deras smak över tid? Vilka andra grupper försökte de 

knyta an till respektive ta avstånd ifrån? Frågorna är många, och gemensamt 

för dem är att de ställer höga krav på ett mångfacetterat källmaterial. Det 

måste vara möjligt att koppla olika slags föremål till enskilda personer 

eller familjer och följa dem mer i detalj i olika typer av källmaterial, som 

exempelvis räkenskaper, bouppteckningar, inventarieförteckningar och 

auktionsprotokoll. Forskningen om det sociala spelet har egentligen bara 

börjat. 
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Det är lätt att, som Carl d'Unker här, göra sig lustig över tidens köphysteri. "Sista priset 
min Nådiga!" utropar försäljaren till slut till den prismedvetna kunden. Karikatyren till 
trots fångar bilden tydligt den nya konsumtionskulturen. Hyllorna är fyllda med olika 
varor och två bodbetjänter står beredda att expediera. Ett par kunder, en kvinna och en 
man, har sökt sig till tygboden, kanske ditlockade av annonser i dagspress. Kvinnan har 
gjort sitt val och köpslår med försäljaren, medan mannen fortfarande förevisas utbudet. 
Karikatyr av Carl d'Unker, ur Blandade teckningar ur Stockholmslivet (1850), Kart-
och bildavdelningen, Uppsala universitetsbibliotek. 



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. 
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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. 

*55 



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. 
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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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Ble bergverkenes provianthus 
brukt som butikk på 1800-tallet? 
PETTER JANSEN 

I tidligere forskning om bergverk i Norge har historikerne gått ut i fra at 

det bare var bönder og arbeidere knyttet til verkene som kunne ta ut varer 

fra provianthusene. Jeg har også tidligere tatt utgångspunkt i at det kun var 

arbeidere samt b0nder, som drev med leveranser av kull, malm eller ved, 

eller utforte annet arbeid for verket, som hadde tilgang til varer på de ulike 

provianthus. I ettertid har det blitt reist tvil om dette medf0rer riktighet. 

Motargumentet er at provianthusene ble drevet etter markedsokonomiske 

prinsipper, og at de derfor ble drevet for lonnsomhetens skyld. Jeg vil derfor 

diskutere om bergverkenes proviantlagre ble brukt som butikk, eller om de 

som tok ut varer måtte vasre knyttet til verkene. Det er ingen som tidligere 

har reist dette sp0rsmålet, og i litteratur om de ulike bergverkene i Norge tas 

det altså for gitt at det kun var arbeidere og bönder knyttet til verkene som 

kunne ta ut varer. I denne artikkelen vil jeg bruke litteratur og kilder knyttet 

til Ro ros kobberverk. 

Ro ros kobberverk ble anlagt i 1644 og den viktigste årsaken til bosetnin-

gen på Roros og i distriktene rundt, var opprettelsen av kobberverket.11 ver

kets privilegier fra 1646 går det frem at verket skal forsyne arbeiderne med 

proviant og andre nodvendighetsartikler.2 En forutsetning for verksdrift var 

at arbeiderne hadde mat og andre nodvendige varer. Varene verket kjopte inn 

var tollfrie, og de solgte dem videre med fortjeneste. Bönder som drev kjo-

ring, eller på annen måte jobbet for verket, såkalte bruksbonder, hadde også 

tilgang til provianthuset. Frem til 1816 var bondene pålagt pliktkjoring for 

verket, men mange fortsatte å kjore utöver på 1800-tallet. Årsakene til at de 

fortsatte å kjore var at de tjente penger til skatter og avgifter, og at de kunne 

1 Olav Volden, "Os i Osterdalen, Bosetning, eiendomsforhold og näringsliv inntil år 1800", 

hovedoppgave i historie. Universitetet i Trondheim (1976). 

2 Ole 0isang, Röros kobberverks historie (Trondheim 1942) s. 32. 
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Kring järnbruk, gruvor och fabriker bildades små samhällen med särskild rätt att bedriva detaljhandel kring 
förnödenheter utanför städerna. Färglitografi av Sjuntorps bomullspinneri i Lerums socken i Sveriges indu
striella etablissementer, andra serien, 1879. Uppsala universitetsbibliotek. 
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kj0pe luksusvarer. En annen viktig årsak til at bondene kjorte var at de fikk 

tilgang til, og kreditt på provianthuset. 

Kort om okonomisk teori 

0konomen John Hicks skiller mellom tre hovedtyper okonomi.5 Den mest 

primitive kalles sedvaneokonomi, de mer utviklede kommandookonomi og 

markedsokonomi. Ved sedvane0konomi er produsenten styrt av normer og 

rutiner, og tar ikke sikte på å maksimere inntekten. Akt0rene produserer da 

for sj0lberging. Ved kommandookonomi blir produsenten tvunget til å pro-

dusere enkelte varer eller tjenester for et maktapparat. Et eksempel kan vasre 

at staten krever en type vare eller tjeneste betalt i penger. Et annet eksempel 

er der bondene er bosatt innenfor cirkumferensen til et bergverk, og må drive 

arbeid eller vareproduksjon for verket. Motivasjonen er da styrt av andre enn 

produsentens behov. 

I perioden fram til 1816, da b0ndene hadde leveringsplikt, var altså bon-

dene innenfor cirkumferensen tilknyttet kommandookonomi. Ved markeds-

okonomi vil prisen vasre avhengig av ettersperselen, og akt0rens mål er å få 

st0rst mulig overskudd. Akt0rene vil derfor selge de varene eller tjenestene 

som til enhver tid lonner seg best for å få st0rst profitt. Etter at cirkumferens-

pliktene ble opphevet, drev b0ndene i f0lge teorien kjering enten av sedvane, 

eller fordi de ville ha st0rst mulig overskudd. 

Provianthuset 

Som fblge av cirkumferensprivilegiene hadde kobberverket enerett på handel. 

Provianthuset ble drevet av verket og solgte blant annet rug, bygg, havre, er-

ter, t0rrfisk, småsei, saltet og t0rket kjott, sild, sm0r, salt og tobakk. Proviant

huset var etter loven forpliktet til å ha bestemte kvanta av forskjellige varer. 

Varene ble solgt til bestemte priser, og prisene ble fastsatt for ett år avgangen.4 

På provianthuset var det mulig å få kreditt, og det benyttet mange seg av. I 

uår og i perioder hvor bondene hadde det trängt ekonomisk, ble provianten 

ofte solgt til priser som var lavere enn innkj0pspris, noe som kan ses på som 

3 Kåre Lunden, "Norsk bonde0konomi i 'förindustriell tid'", i Heimen 3 (1996). 
4 H. Dahle, Raros kobberverk 1644-1894 (Trondheim 1894), s. 102. 
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et paternalistisk trekk. Det ble også gitt forskudd eller såkalte forstrekninger.5 

Verkenes enerett på handelen vårte fram til 1801, og på 1700- og 1800-tallet 

var det mange arbeidere og bruksbonder som var avhengige av varer derfra. 

Ofte fikk de deler av eller hele lonna ut i proviant. I tillegg var det relativt 

mange som tok ut varer på kreditt. "En del av varene på provianthuset ble tatt 

ut på kreditt, dermed ble midler frigjort til bruk utenom provianthuset, der 

en kanskje var n0dt til å betale kontant."6 Det er flere årsaker til at arbeidere 

og bönder tok ut varer fra provianthuset. I tillegg til at bondene kunne få 

kreditt, var provianthuset en relativt sikker leverandor av livsnodvendigheter, 

og verket solgte, i flere perioder i löpet av 1800-tallet, provianten billigere enn 

det de kjopte den inn for. Dette skjedde blant annet i 1802, 1811, 1821, 1836, 

1847 °g 11856—57-71 disse årene var det svaert vanskelig å få tak i korn, og pri-

sene var derfor svasrt hoye. Å vaere knyttet til verket og provianthuset må på 

denne bakgrunn kunne vurderes som en viktig tilleggsressurs, en ressurs som 

må ha hjulpet til å holde forbruket oppe i dårlige tider, selv om den skapte 

gjeld. "Kreditten virket stabiliserende i en tid hvor stabile priser, inntekter og 

matvareforsyninger var uvanlige."8 

Proviantskriveren var personlig ansvarlig for provianten som ble gitt ut på 

kreditt, og ga i normalår ikke kreditt utöver det som bondene leverte for, eller 

skulle levere kull eller malm for året etter. Likevel hendte det at proviantskri

veren ga bondene större kreditter. Dette skjedde under uårene i 1743 og i 1793. 

For store kreditter forte til at "Flere proviantskrivere måtte slutte, fordi det 

var uorden i regnskapene og underbalanse".9 Fordi proviantskriveren person

lig var ansvarlig for de kredittene som ble gitt, er det tvilsomt at han ville gi 

kreditter til bönder som ikke var knyttet til verket. Proviantskriveren hadde 

dessuten fast lonn og ikke provisjon av salget, så å gi kreditt til utenforstående 

ville vaere et stort risikoprosjekt som ikke ga noen personlig okonomisk ge-

vinst. Hvis bönder som ikke var knyttet til verket kunne handle på proviant

huset, er det altså lite trolig at de fikk kreditt. Dersom bondene kunne bruke 

5 Dahle (1894), s. 105. 
6 Finn Berger Larsen, "R0rosarbeidernes levestandard 1720—1807", hovedfagsoppgave i histo-

rie, Universitetet i Trondheim (1981), s. in. 

7 Dahle (1894), s. 345; 0isang (1942), s. 213. 

8 Larsen (1981), s. 113. 

9 Gunnar Brun Nissen, Röros kobberverk 1644-1974 (Trondheim 1976), s. 84. 
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provianthuset som butikk, må de ha betalt kontant. I folge kildematerialet fra 

Roros kobberverk er det ikke noen kilder som belyser slik handel, noe som 

betyr at hvis slik handel har forekommet, så er den ikke registrert noe sted. 

Verket var ansvarlig for å holde en viss mengde varer på provianthuset 

slik at arbeiderne og bruksbondene ikke led n0d. Å fremskaffe disse varene 

var i enkelte år vanskelig og kostbart. For det f0rste hendte det at bondene 

var lite villige til å frakte proviant, og de som kj0rte spiste ofte av lasset. De 

helte eksempelvis vann på kjottet for at vekttapet ikke skulle bli så stort.10 For 

det andre var det i enkelte år svaert vanskelig å skaffe nok korn. I nedsårene 

på begynnelsen av 1800-tallet, på 1820-tallet og på 1840- og 1850-tallet hadde 

verket store problemer med å skaffe korn til arbeiderne og bruksbondene. 

I tillegg til at det var lite korn og at kornet var dyrt, solgte verket kornet til 

arbeiderne og bruksbendene til långt under innkj0pspris. Det er derfor lite 

trolig at b0nder som ikke arbeidet eller drev kjoring for verket fikk kjope 

korn eller andre matvarer på provianthuset disse årene. 

Provianthusets mål var som nevnt å skaffe arbeiderne og bruksbondene 

nodvendighetsvarer, men også å selge varene med fortjeneste. Siden målet var 

å selge med profitt, vil det vaere naturlig å tenke seg at de ville selge til alle, 

enten de var knyttet til verket eller ikke. En folge av napoleonskrigene var at 

det ble dyrtid og i 1811 ser vi at "Provianttakstene ble nedsatt for arbeiderne 

og forselsbondene til 16 rd pr tonne rug, 15 rd pr tonne malt og 14 rd pr t0nne 

bygg. De bönder som ikke forrettet kjorsel, skulle betale etter den ureduserte 

takst og uten å få kreditt".11 Det går ikke frem hva markedsprisen på en tonne 

rug var i 1811, men i 1813 kostet det 84 rd og i 1814 222 rd. Hvor mye en riksda

ler var verd er vanskelig å måle, men en kuverdi var på cirka åtte riksdaler. 

Det går altså fram at bönder som ikke var knyttet til verket i 1811 kunne 

bruke provianthuset som butikk. Det er trolig at dette var et statlig direktiv, 

og må henge sammen med at det i disse årene var så godt som umulig for 

bondene å få skaffet seg mat fra andre steder enn ved provianthuset. De som 

ikke var knyttet til verket måtte altså betale markedspris, og når prisene på 

korn i 1813 og 1814 var mellom ti og tretti kuverdier, må innkj0p av korn ha 

vasrt så godt som umulig for dem som ikke kjorte. 

10 0isang (1942), s. 213. 

11 Nissen (1976), s. 140. 
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Som nevnt hadde bondene pliktkjoring fram til 1816. Til tross for dette 

nektet b0ndene ved flere anledninger å levere malm og kull. Den vanligste 

årsaken var at de syntes l©nna var for lav. Et eksempel på dette er fra 1795. Da 

hadde b0ndene i Singsås og Holtdålen hatt et kronår. Det forte til at de folte 

seg uavhengige av verket, og nektet å kjore hvis de ikke fikk bedre betalt. Ver

ket truet med straff, men det hjälp ikke. Först da bondene ble truet med at de 

som ikke lej or te heller ikke fikk tilgang til proviantlageret ble konflikten los t.12 

Å true bondene med utestengelse fra provianthuset var altså den beste måten 

for å få dem til å kjore, og det betyr at provianthuset ikke var åpent for alle. 

Til tross for at verket i enkelte år solgte varene fra provianthuset med tap, 

var det overordnede målet profitt. 11863 var overskuddet, etter over to hundre 

år med handel, på 58000 spd., og "Overskuddet viser at provianthandelen 

også til sine tider kunne vasre en ganske florisant forretning for verket".13 En 

av årsakene til at provianthuset hadde et stort overskudd må henge sammen 

med innstramminger av kreditten utöver på 1800-tallet, og at det var mange 

arbeidere og bruksbonder som tok ut varer der, selv om prisene i enkelte 

perioder var noe hoyere enn på det frie markedet. 

Utöver på 1860-tallet gikk verket gradvis over til koks noe som forte til at 

kullbrenningen og kulltransporten ble sterkt redusert, noe som igjen forte til 

en omleggingsprosess for kullkjorerne. En omleggingsprosess ble det også i 

varehandelen. På slutten av 1860-tallet ble det flere handelsmenn og konkur-

ransen i varemarkedet ble hardere noe som forte til lavere priser. I 1868 fikk 

Roros også sin förste forbruksforening, noe som styrket konkurransen ytterli-

gere. Utöver på 1860-tallet ble det fasrre transportörer noe som forte til at det 

var faerre som hadde tilgang på provianthuset. I tillegg hadde bondene flere 

muligheter til å skaffe seg varer. 11871 ble varebeholdningen på provianthuset 

redusert og det kom flere gånger forslag fra eierne om å legge det ned. 11877, 

samtidig som jernbanen ble anlagt og tok over det meste av malm- og koks

transporten, ble proviantlageret lagt ned.14 "Verkets eldgamle proviantforsy-

ning hadde overlevet seg selv".15 

12 Petter Jansen, "Fra kull og malm til fedrift", masteroppgave i historie. Universitetet i Oslo 

(2006), s. 46. 

13 0isang (1942), s. 230. 

14 Dahle (1894), s. 464. 
15 0isang (1942), s. 259. 
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Annen handelsvirksomhet 

Verket hadde enerett på all handel på Roros fram til 1801, men mange b0nder 

dro til markedet på Grundset eller handiet på markedet i Tolga der varene var 

billigere. Det var også en mulighet til å handle direkte av leverand0rene som 

leverte varer til provianthuset, så lenge handelen foregikk rett utenfor provi-

anthuset. Roros ble et knutepunkt for handel selv om byen aldri fikk kjops-

stadsrettigheter, og den ulovlige handelen florerte. "Roros trakk til seg tusk-

handlere som fluepapir".lé Handelsmennene kom fra ulike deler av Norge, 

men det kom også mange handelsmenn fra Herjedalen, Dalane og Falun.17 

Fordelen med denne handelsvirksomheten var at b0ndene kunne få kjo-

pe varene billigere enn på provianthuset. Ulempen var at man måtte betale 

med kontanter eller drive byttehandel. 11801 falt verkets handelsmonopol, og 

Mörten Leigh fikk handelsprivilegium. I 1818 ble det i tillegg utdelt to andre 

handelsprivilegier. "Lovbestemmelsen om at folk som ville drive landhandle-

rier måtte ha kongelig privilegium, ble gradvis fjerna på midten av 1800-tallet. 

Etter lovendringer i 1857 og 1866 kunne alle som hadde plettfri vandel starte 

butikk".18 Dette f0rte til at antallet handelsmenn 0kte både på R0ros og i 

distriktene rundt. I de f0rste tiårene av 1800-tallet går det ikke fram hvilket 

prisnivå handelsmennene hadde på varene sine, men senere på 1800-tallet 

klagde folk på at handelsmennene hadde alt for h0ye priser. 

Det ble foreslått at handelsmenn fra Trondheim måtte fa lov til å drive 

handel på R0ros slik at konkurransen ble st0rre. "Henvendelsen ble avslått og 

de fortsatt hoye priser forte til åtskillig smughandel."19 Denne ulovlige smug-

handelen forte til konkurranse, noe de etablerte handelsmennene klagde på. 

Midt på 1800-tallet ser det altså ut til at det var proviantlageret som hadde de 

lavest prisene, og det må ha vasrt en bevist strategi fra verkets side. Etter at 

cirkumferenspliktene forsvant, kunne bondene velge om de ville kjore eller 

ikke. Verkets takster for kj oringen var lave og ble i liten grad styrt av tilbud 

og ettersporsel. 11850- årene var det vanskelig for verket å skaffe transportörer, 

16 Johannes Sundt, Rullan går! Martna i 155 år (Roros 2003), s. 28. 

17 Sundt (2003), s. 52. 

18 Bjarn Baekkelund & Stig Johan Kalvatn (red.), Folldal verks historie ca 1745-1993 (Folldal 

1998), s. 77. 
19 0isang (1942), s. 213. 
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dette fordi leveransetakstene var lave, men også fordi mange hadde prioritert 

annet arbeid. I flere år ble det derfor satt opp bonuser for de som kjorte mye, 

og det var mange som fikk denne bonusen.20 

Verket kunne ha satt opp prisene til markedspris for å sikre seg trans-

port0rer, men valgte heller å sette opp en bonus. En takstokning opp mot 

markedspris ville fort til flere kjorere, men det ville også fort til at overskud-

det ved verket ville krympet betydelig. Verkets strategi var altså å gi transpor-

t0rene en bonus i form av penger, men den viktigste bonusen ved å kjore for 

verket var å få tilgang til provianthuset, og denne fordelen veide tydeligvis 

tungt for bondene. 

Kj oring i Os 

Os er en kommune som grenser til Ro ros. Os lå innenfor cirkumferensen, 

noe som betydde at alle bondene hadde leveringsplikt fram til 1816. En över

sikt over hvor mange Os-bonder som drev kjoring for verket på 1800-tallet, 

viser at antallet sank gradvis.21 En av årsakene til at bondene sluttet å kjore for 

verket var at det var mange som satset på fedrift i stedet for malmkj oring. En 

annen grunn var at mange valgte å drive annen type kj oring som var bedre 

betalt. I 1826 var det 88 % av oppsitterne som var knyttet til verket, i 1858 var 

det 52 % mens det i 1868 kun var 14 % som var knyttet til verket.22 At det var 

få som prioriterte kjoring for verket i 1868, må ha sammenheng med at det 

da var större konkurranse i varehandelen og at prisene var lavere. Det er også 

trolig at konkurransen på varemarkedet forte til at også de private handels-

mennene ga bondene kreditt. 

Av de som fortsatte å kjore for verket, var det mange som kjorte hvert år, 

men det var også mange som kjorte uregelmessig. Ut fra proviantlistene går 

det fram at de som kjorte uregelmessig også tok ut proviant, og en av årsakene 

til at bondene bare valgte å kjore enkelte år var tilgangen til provianthuset.23 

20 Jansen (2006), s. 102. 

21 Jansen (2006), s. 68. 

22 Jansen (2006), s. 63. 

23 Statsarkivet i Trondheim PA211 R.0ros kobberverks arkiver: 12.62.56-12.62.57 Proviantregn-

skap 1825-1826; 12.76.78—12.76.80 Proviantvesenets vedkommende 1847-1849, 12.80.89-

12.80.93 Proviantregnskap 1858-1862; 12.81.94-12.81.95 Proviantregnskap 1863-1868. 
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Både i 1848 og 1858 tok Os-bondene ut proviant for mer enn tre gånger så mye 

som de leverte for, så det kan ikke vaere tvil om at tilgangen til proviantlageret 

var viktig.24 

At det ble tatt ut mye proviant i 1848 og 1858, skyldes at det i årene 1847 

og 1857 hadde vasrt uår. Det er derfor trolig at mange trengte ekstra mye 

proviant de påfolgende vintrene. De stadig tilbakevendende uårene kan også 

ha fort til at enkelte bönder fortsatte å kjore slik at de hadde muligheter til 

kreditt på provianthuset. En annen mulighet til at de kjorte kan vasre at de 

trengte betalingen de fikk for arbeidet, men svsert mange av de som kjorte, 

leverte lite malm eller kull. I uår var det ikke bare menneskeligfode som var 

mangelvare, men også for til dyrene. Trekkdyr trenger betydelig mer för enn 

dyr som står på stallen eller i fjöset, og en årsak til at de kjorte lite kan skyldes 

mangel på för. 

En annen årsak til at de kjorte lite kan vasre at de heller prioriterte an

nen kjoring fordi lonna for malm- og kullkjoring var lav.25 Bondene kjorte 

altså ikke av sedvane, for da ville de fleste fortsatt med kjoringen også utöver 

1800-tallet. For dem som fortsatte å kjore var nok sikkerheten, altså tilgangen 

til provianthuset vesentlig. Likevel må ekstrainntekten fra kj oringen ha vasrt 

viktig, og enkelte tjente relativt store summer på leveransene. Det kan derfor 

se ut til at bondene drev etter markedsokonomiske prinsipper. 

På 1850-tallet ser man av kildene at det er relativt mange som tok ut pro

viant uten å drive kjoring det aktuelle året. Ved å granske kildematerialet, 

kan man se at de fleste av disse kjorte året for eller året etter.26 Årsaken til at 

enkelte fikk kreditt uten å levere kull eller malm, kan henge sammen med at 

verket til tider hadde problemer med å skaffe transportörer, og at lofter om 

leveranser kan ha fort til kreditt. Fra grenda Narjord i Os ble det hovedsake-

lig levert kull, og H. Dahle hevder at kullbondene sto i en sasrstilling når 

det gjaldt kreditter, og at "Alle, men isaer Kulbonderne fik jevnlig Forskud, 

24 Jansen (2006), s. 95. 

25 Jansen (2006), s. 46. 

26 Statsarkivet i Trondheim PA211 Rjztros kobberverks arkiver: 12.62.56-12.62.57 Proviantregn-

skap 1825-1826; 12.76.78-12.76.80 Proviantvesenets vedkommende 1847—1849, 12.80.89— 

12.80.93 Proviantregnskap 1858-1862; 12.81.94-12.81.95 Proviantregnskap 1863-1868; 8.13.36 

Material og månedsavlenningsregister 1826; 8.13.60 Leveranse og a vi© nnin gs regi s te r 1848; 

8.13.70 Leveranse og avlonningsregister 1858; 8.36.38.3 Seddelboker over leveranse av kull, ved 

og malm 1826; 8.in Leveransebok 1848-1852; 8.113 Leveransebok 1858-1863. 
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eller som det kaldes Forstraskninger".27 Dette ble gitt både i kontanter og i 

proviant. Ofte fikk de mer enn det de kunne levere for, og ble derfor skyldig 

proviantskriveren penger. Dette kan ha vaert en bevisst strategi fra verket. For 

det förste måtte de som skyldte penger levere kull for å få betalt provianten, 

og på den måten var verket sikret leveranse. For det andre var det vanskeligere 

for kullkjorerne å kreve mer i lönn når de skyldte proviantskriveren penger. 

Oppsummering 

Provianthuset ble drevet for å gi arbeiderne og bruksbondene nodvendighets-

varer slik at malmproduksjonen ikke skulle stanse, men provianthuset ble 

også drevet for å gi verket profitt. Hvis bruksbondene nektet å kjore malm 

eller kull, ble de truet med utestengelse fra provianthuset. Dette betyr at 

tilgang til provianthuset var svaert viktig, og en av årsakene til at bondene 

fortsatte å kjore utöver på 1800-tallet, var at de ville ha muligheten til å ta ut 

proviant. Kobberverket trengte transportörer, og for å få bondene til å kjore 

var lokkemidlet at de kunne ta ut proviant på kreditt. Proviantskriveren var 

personlig ansvarlig for kreditten, og hadde ikke provisjon av salget, og han 

ga kun kreditt til dem som jobbet for verket. De som ikke var knyttet til 

verket og eventuelt ville handle på provianthuset, måtte ha betalt kontant 

samtidig som varene i enkelte år var dyrere der enn andre steder. Hvis verket 

åpnet proviantlageret og lot bönder og andre handle der, er det merkelig at 

det ikke finnes noe kildemateriale over dette, da alt annet kildemateriale fra 

Roros kobberverk er svaert omstendelig. At hvem som helst kunne handle på 

provianthuset i 1811, og altså bruke provianthuset som butikk, er et unntak. 

De som ville ta ut varer på provianthuset måtte på en eller annen måte vaere 

knyttet til kobberverket. 

Argumentet om at provianthusene ble drevet etter markedsokonomiske 

prinsipper, og at de derfor ble drevet for lonnsomhetens skyld er nok delvis 

riktig. Provianthusets mål var å tjene penger, men det som var mest lonnsomt 

for verket var at de hadde stabile leveranser av kull og malm slik at de kunne 

produsere kobber. Stabile leverandorer kunne de skaffe seg ved at bondene 

27 Dahle (1894), s. 53. 
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fikk tilgang på proviant og på kreditt. Denne kreditten var det vanskelig å 

betale på annen måte enn ved kjoring, og verket kunne på den måten skaffe 

seg transportörer ved å gi bondene et frynsegode som var en eksklusiv tilgang 

på provianthuset. Til tross for at bonden e kunne tjene mer penger på å drive 

med annet arbeid enn malm og kullkjoring, var bondenes motivasjon for å 

kjere for verket knyttet til markeds0konomi. Dette fordi det lonte seg best å 

vaere knyttet til verket og dermed ha tilgang til provianthuset. 
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Husslöjd på 1700-talet. Redan under tidigmodern tid skedde en grundläggande antagen förändring i män

niskans sätt att tänka och bete sig. Människor började på eftersträva köp varor ett nytt sätt och samtidigt 

själva producera varor i utvidgade hushåll för marknaden eller sälja sin arbetskraft. Detta fenomen brukar 

kallas "flitens revolution". Teckning från Vingåkersbygden 1776, Sörmlands museum. 



Mellom flittige og slette 
fruentimmere 

Gerhard Schonings syn på kvinners produksjon 
av varer for salg1 

MARIA HALLE 

"Jeg fattede [...] det Forsaet, og troede det var min Plikt, at jeg ville Isegge 

Masrke til alt hvad mig forekom, der var vaerdt at optegne" 2 skrev Gerhard 

Schening i sitt verk Reise som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 

1775 paa Hans Majestets Kongens Bekostning er giort og beskreven. Om han 

ikke la merke til alt som var verdt å skrive ned, la han merke til mye. Nav-

neforklaringer, historie, landskap, trser, fugler, dyr, nasringer og befolkning 

ble blant annet detaljert redegjort for i flere av prestegjeldene i Trondelag, 

More- og Romsdal og på 0stlandet. Dette verket på tre bind har blitt plassert 

i sjangeren topografisk litteratur.3 Hensikten bak topografisk litteratur var 

patriotisk opplysning. Forfatterne 0nsket å kartlegge land og ressurser slik at 

1 Teksten er basert på min masteroppgave som ble ferdig våren 2009. Se Maria Halle, '"Her er 

Qvindfolkene meget drivtige.' Topografenes syn på markedsrettet arbeid og forbruk i Norge 

og Sverige 1750-1800", upublisert masteroppgave, Institutt for arkeologi, konservering og 

historie, Universitetet i Oslo (2009). 

2 Gerhard Sch0ning, Reise giennom en Del af Norge i de aar 1773, 1774, 1775 paa Hams Ma-

jestat Kongens bekostning er giort og beskreven af Gerhard Schsning 1-2 (Trondheim 1979), 

citat bd 1, s. IX. Gerhard Schoning (1722-1780) var en dansk-norsk embetsmann. Han ble 

professor i veltalenhet og historie i 1765 og var et aktivt medlem i Det Kongelige Norske 

Videnskabers Selskab. Han fikk 500 riksdaler av kongen for å reise rundt i Norge for å samle 

historiske opplysninger, men da han först begynte reisen merket han at opplysningene knyt
tet til disse temaene "forekom på de fleeste steder lidt, paa andre slet intet; Jeg fattede derfor 

det Forsset, og troede det var min Pligt, at jeg vilde laegge Masrke til alt hva mig forekom, 

der var vaerdt at optegne" (Schoning (1979) bd 1, s. IX). 
3 Steinar Supphellen, "Historisk-topografisk litteratur ca 1750-1800", i Heimen 18, nr 19 (1979-

81), s. 203. 



jordbruket kunne forbedres, råvareutnyttelsen 0kes, nyttige industrier skulle 

settes i gang slik at statens inntekter ekte. I ordet patriotisk lå det et onske om 

å finne ut hva som var säregen t norsk.4 Den patriotiske opplysningen må også 

ha omfattet beskrivelser av kvinners arbeid, siden Schonings tekst inneholder 

opplysninger om både forbruk og salg av varer laget av kvinner, samt hans syn 

på arbeidet og forbruket. Slike beskrivelser er sjeldne i annet kildemateriale 

fra perioden, og derfor kan den topografiske litteraturen bidra til en större 

kunnskap om dåtidens husholdsokonomi. 

0kt kjop og salg av varer kan også hatt en betydning for den senere in

dustrialiseringen. Jan de Vries mener at en industrios revolusjon skjedde over 

hele den vestlige verden i perioden 1650-1800. Medlemmene i husholdene 

omprioriterte ressursene slik at både tilbud og ettersporsel av salgsvarer og 

tjenester okte samtidig. Når de industrialiserte produktene senere kom på 

markedet, var en ettersporsel etter salgsvarer allerede dannet i husholdet. Alle 

medlemmene i husholdet var viktig i en slik utvikling, inkludert kvinner.5 

I denne artikkelen vil jeg konsentrere meg om hva Gerhard Schoning 

merket seg av etterspor,sel og salg av varer produsert av kvinner, og hans syn 

på både arbeidet og forbruket. Noen få lokale studier har vist at kvinner kan 

ha bidratt aktivt med inntekter til husholdene i 1700-tallets Norge. Hedmark 

og Toten på 0stlandet, Namdalen i Trondelag, Rogaland i Sorvest-Norge og 

enkelte deler i Nord-vestlandet var fremtredene salgsdistrikter av tekstiler.6 

Salg av matvarer er også dokumentert flere steder.7 Historiker Stein Tveite 

mener også det fantes en stor ettersporsel etter både importerte og hjemme-

produserte tekstiler.8 

Siden jeg i denne artikkelen fokuserer på Schonings fremstilling av kvin

ner og hans syn på kvinners arbeid, innebarrer dette bruk av kilden primasrt 

som levning og ikke beretning. Jeg kan ikke si noe om faktiske salg og kjop 

4 Begrepene er hentet fra Anne Eriksens "Det sanne, det gode og det skj0nne. Noen trekk ved 

Gerhard Sch0nings historiesyn.", i [Norsk] Historisk Tidsskrift (2002), s. 299—301. 

5 Jan de Vries, "The industrial revolution and the industrious revolution", i Journal ofEcono-

mic History (1994), s. 255. 
6 Anna Tranberg, "Tekstilproduksjon på Hedmarken i et 0konomisk perspektiv", i Ragnhild 

Huthison (red.), Lokale tråder — tråkling gjennom tekstil og lokalhistorie. (Oslo 2006), s. 31. 

7 Ståle Dyrvik, Norsk historie 1625-1814. Vegar til sj0lvstende (Oslo 1999), s. 101. 

8 Stein Tveite, "Den norske tekstilmarknaden på 1700-tallet", i Nordiska historikermötet Hel

singfors 1967 (Helsingfors 1968), s. 113-123. 
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av varer produsert av kvinner, siden det krever en sammenligning med an

dre kilder om lokal okonomi. Jeg kan derimot si noe hva han merket seg 

av forbruk og salg, samt om han verdsatte produksjonen og de kvinnelige 

produsentene.9 

Varer og organisering 

Gerhard Schoning redegjorde detaljert for hovednseringer i 39 av prestegjel-

dene han bes0kte. I 20 av disse ble salgsvarer nevnt som kvinner tradisjonelt 

dominerte tilvirkningen av.10 Det dreier seg om sm0r, ost, vadmel og andre 

tekstilprodukter. Egg, melk, talg, fjserkre, storfe og småfe var også handelsva-

rer kvinner hadde mye av ansvaret for. 

Kvinner nevnes ikke i alle omtalene av tilvirkning av tekstiler og mat for 

salg, og ikke bare kvinner verdsettes eksplisitt. Dette kan ha hatt med orga

niseringen av handelen å gj0re. Schoning ga inntrykk av at bondene selv sto 

for råvarer, produksjon av varene, transport og salg. Bondene sådde linet selv 

og röktet dyrene, og de fraktet varene til markeder eller byer." Kjopmenn er 

ikke nevnt i omtale av noen prestegjeld. 112 av 20 prestegjeld oppga Schoning 

også hvor varene ble solgt, som enten var på "Bygdelave", lokale markeder, 

fjerne eller nasre byer.12 

I en slik organisering må alle medlemmene av husholdet ha vasrt nod

ven dig for at handelen skulle gjennomfores. Dette er et kjennetegn for hus-

holdsokonomien. Flere historikere har påpekt hvordan Norge var preget av 

en slik okonomi i tidlig nytid.13 Husholdet var en liten bedrift hvor både pro-

9 Knut Kjeldstadli, Förtida er ikke hva den en gang var (Oslo 2003), s. 174. 

10 Tekstiler: Overhalla, Stj0rdal, Snåsa, Grytten, Statsbygd, Surnadal og Sparbu. Salg av mat-

varer er nevnt i alle 20 prestegjeld, som da også omfatter Verdal, Skogn, Sunndal, Nesset, 

Byneset, Frosta, Beitstaden, 0rland, Kvernes, Oppdal, Ytteroy, Holtålen ogTingvoll. Scho-

ning nevner stor mat- og tekstilproduksjon i en del to andre prestegjeld også. Om det er 

salg står ikke spesifisert, selv om produksjon er nevnt i flere tilfeller som "en Temmelig del". 

Dermed kan Schoning ha tatt det som selvsagt at det foregikk salg i disse prestegjeldene. I 

så fall dreier det seg om salg i 22 av 39 prestegjeld. 

11 Overhalla, Beitstaden, Frosta, Snåsa, Byneset, Verdal og Oppdal. Schoning (1979) bd 1, s. 

198, 253—255, bd 2: 81,125-126,141-146, 176, 262—263. 

12 Nesset, Sunndal, Byneset, Ytteroy, Frosta, Statsbygd, Stjordal, Verdal, Overhalla, Beitaden, 

Skogn, Oppdal. 

13 Se S0lvi Sogner, Aschehougs Norgeshistorie. 6 Krig ogfred (Oslo 1996), s. 206. 
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duksjon og konsum skjedde innad i husholdet. Familien utgjorde kjernen i 

den produktive enheten, men tjenere, slektninger og andre losjerende kunne 

også vsere en del av arbeidskraften. Også dåtidens institusjoner som kirke og 

stat så på husholdet som en viktig ekonomisk enhet i samfunnet.14 Schonings 

notater må sees i dette perspektivet. Han verdsatte ikke bare kvinnene i tek-

stil- og matproduksjonen, men hele husholdet. Når kvinnene kom til syne i 

enkelte prestegjeld viser det at Schoning så den indre organiseringen, og hvor 

viktige de enkelte aktorene var for at husholdet skulle tjene et overskudd. 

Her er Qvind-Folkene meget drivtige 

I majoriteten av de 20 prestegjeldene omtales produksjonen som stor, enten 

ved bruk av adjektiv, tallord, hvor mange som var involvert eller ved en sam-

menligning av andre prestegjeld.15 Schening var enten positiv eller noytral i 

omtale kvinnene, bondene eller produksjonen. Ord som "driftige", "arbeid-

somme" og "flittige" ble hyppig brukt. Om han var negativ, så var det fordi 

det ikke ble gjort i stort nok omfång. 

Om Sparbu skrev Schoning for eksempel: "Bonden har her nassten intet 

andet at soge sin Nasring ved, end Jordebruget og bemeldte Haand-Gier-

ninger." Med jordbruket, mente han åkerdyrkning og med håndgjerninger 

mente han "Lerreder", "Vadmel" og "Stoffer", som ble nevnt i setningen f0r i 

teksten. For dette var "Almuen [...] vindskibelig og arbeidssom".16 

I omtale av Stjordal og Surnadal brukte Schening ord som "mange" og 

"adskillige" både i produksjon og hvor mange kvinner som var involvert. 

Om Stjordal skrev han: "[her] fortiener Qvindekjennet her at roses for sin 

Flid, i at spinde og vaeve. Her virkes aarlig nogle 1 000 Alne Lerreder. [...] Des-

uden Strie, Stof, Vadmel, hvoraf mange kunne aarlig sselge for meere end 20 

Rdlr." Dette må ha vaert en betydelig sum, siden verdien av en ku var på den 

14 Se for eksempel Amy Erickson, "The marital economy in comparative perspective i Maria 

Ågren & Amy Erickson (red), The Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400-1900 

(Aldershot 2005), s. 4. 

15 I 12 av disse prestegjeldene omtales produksjonen som stor: Holtålen, Surnadal, Nesset, 

Sunndal, Byneset, Frosta, Stj0rdal, Sparbu, Snåsa, Overhalla, Beitstaden, Skogn. Schoning 

(1979) bd 1, s. 61, 97-98,120, 114, 198, 253-256. Bd 2: 24-25,125,141-146, 176,194. 

16 Sch0ning (1979) bd 2, s. 85. 
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tiden cirka sju riksdaler.17 Samtidig nevnte han kvegsalg, t0mmersalg til säger 

og kobbergruver, kullkjoring til jernverk, korn, salg av ved til Trondheim 

og fiskeri som andre nseringer for prestegjeldet.18 I Surnadal var også salg av 

tekstilvarer en av flere viktige naeringer, ifolge Schoning. Her ble det satset 

på salg av vilt, slaktekveg og hester, samt forskjellig type åkerdyrkning. Av 

lin og hamp vevdes lerreter, "saa adskillige Bönder deraf kunne saslge for 20 

til 30 Rdlr aarlig, eller for meere".19 I Snåsa var hovednasringen kornproduk-

sjon, men de solgte også "en Hob" slaktedyr, vadmel, lerreter, stoffer, sm0r, 

ost, flesk, talg og kjott på markedene i Trondheim eller de byttet det mot 

fiskevarer. Schoning roser "Almuen" som "flittige og straebsom" for den gode 

"Huusholdning" og "Jordebrug".20 

Schonings fokus på velstanden salgsnaeringene bringer, kan vaere en årsak 

til det fleksible synet han hadde på den tradisjonelle arbeidsdelingen mel-

lom menn og kvinner i Overhalla. Der kunne et hushold i året selge lerreter 

for over 40 riksdaler som kona og en tjenestejente hadde spunnet og vevet, 

i tilegg til en rekke andre tekstiler, bemerket han. Tilvirkningen av tekstiler 

var så viktig at mannen passet fjös og barn for at kvinnene skulle få tid til å 

spinne og veve vinterstid. Dette roser Schoning. Han fremstiller både menn 

og kvinner som "drivtige" selv om arbeidsdelingen var "mot den her i Lan

det, ellers överalt vedtagne Sazdvane. Med Hestenes Rygt have Mandfolkene 

at bestille, men at rygtet andet Qvaeg ansee de nsesten for skammelig".21 At 

menn gjorde såkalte kvinnesysler ble fremstilt som naermest positivt i omtale 

av Overhalla. 

Negative omtaler av innbyggerne kom derimot når hushold brukte eller 

spiste opp varene de kunne selge. Om Surnadal skrev Schening for eksem-

pel: 

Indbyggerne [er] i Surendalen, for den störste Deel, kun slette Husholdere, og ville leve 

alt for vel, saa at andog mange holde 20 til 30 Maelke-Koer, sselge de dog lidet eller intet 

av deres Avling, Ost, Siruar [...], men fortjere det altsammen selv.22 

17 Monica Aase, "Premiering av bondenes flid. Premiesoknader til Det Kongelige Norske Vi-

denskabers Selskab", i Heimen 33, nr 2 (1996), s. 141—145. 

18 Schoning (1979) bd 2, s. 24. 

19 Schoning (1979) bd 1, s. 97—98. 

20 Schoning (1979) bd 2, s. 125. 

21 Schoning (1979) bd 2, s. 140-146. 

11 Schoning (1979) bd 1, s. 97-98. 
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Flittige, arbeidsomme kvinner og menn som produserte et overskudd i pen-

ger ble oppmuntret hos Sch0ning, i motsetning til de som prioriterte forbruk 

av varene selv. 

... eller slette, dovne og liderlige 

Kjop av matvarer og tekstiler omtales i 17 prestegjeld.23 Men det er ikke kjop 

av hjemmeproduserte varer som opptar Schoning mest. Majoriteten av om-

talene dreier seg om kjop av utenlandske tekstiler. All ettersporselen etter 

matvarer og tekstiler var negativt omtalt, i noen tilfeller noytralt. Ord som 

"slette", "dovne", "liiderlige" og "maadelige" går igjen i omtalene. I Stjordal, 

hvor han mente at kvinnene måtte "roses for sin Flid i at spinde og vaeve" 

tekstiler for salg, beklaget han seg over alle de importerte tekstilene og andre 

forbruksvarer de kjopte. 

Strie, Stof, Vadmel [...]s£elge[s årlig] for meere en 20 Rdlr. Qvindfolkene i Bondestanden 

sye desuden meget den saa kaldte Hvide-Som, hvormed de udpynte deres Sajrke, [...] 

Men saa priisvasrdigt, som dette er, saa meget fortiener deres Hengivenhed at lästet til at 

städse med fremmede varer. B0nder-Koner og Piger bruge her Silke-T0rkl£eder, Fleiels 

og Damaskes Huer, hvoraf de eie ei een, men fleere [...] Mandfolkene klaede sig i redt 

og grant Klaede, bruge rade Nathuer og Silke-Terklaeder. Man regner, at denne Stats 

koster St0rdalen aarlig over 5000 Rdlr, som for det meeste gaae ud til Fremmede.24 

Også i Sparbu, hvor han var fornoyd med bönders innsats, beklaget han bruk 

av fremmede toyer. 

Hos Bonderne i Sparbo laegger man vel meget Fliid, paa at spinde, vaeve Lerreder, 

Vadmel, Stoffer, Flonel [...] men hva Almuen vinder eller sparer herved, forodes paa en 

anden Maade, ved dens Stats og Overdaadighed i fremmede T0iers Brug. Heraf flyde 

mange Uleiligheder, baade for dem selv og andre. Guule, rade eller blaae Damaskes el

ler Atlaskes Traier, uldene Damaskes Ski0rte, Silke-T0rklaeder, som kunne koste 2 Rdlr. 

St0kket, med meere, er i almindelig Brug blandt Bonder-Koner og Piger.2' 

I tilegg til å produsere tekstiler for salg, solgte innbyggerne "en god Deel 

Korn", i folge Schoning.26 Dette var de hovednseringene Schoning oppfattet 

23 Verdal, Inderay, 0rland, Sparbu, Aure, Kvernes, Leksvik, Klsbu, Selbu, Strinden, Stjordal, 
Skogn, Snåsa, Stod, Overhalla, Fosnes, Frosta. 

24 Sch0ning (1979) bd 1, s. 24-25. 

25 Sch0ning (1979) bd 2, s. 95. 

26 I tilegg salg av "lidt" flesk og svin. 
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som viktigst i prestegjeldet, og i begge valgte de å prioritere produksjon for 

salg. Men overskuddet brukte de opp på utenlandske forbruksvarer. 

Om vi sammenligner hva Schoning merket seg med Jan de Vries' teori om 

den industriose revolusjon, ser vi flere likhetstrekk. De ulike husholdene var 

flittige og strevsomme, og priorterte salg av varer for å få mulighet til å kjope 

forbruksvarer. Og det de var ikke få, hele "Almuen" var involvert i denne 

handelen. Disse tre trekkene er viktige kjennetegn i de Vries' teori. En inn-

vending mot de Vries har imidlertid vaert at nod og tvang forte til at innbyg-

gerne prioriterte kjop og salg på markedene.27 Hva som drev innbyggerne til 

kjop og salg er vanskelig for meg å vite. Men Sch0nings observasjoner om at 

de solgte så mye for å få tak i silketorkler og damaskskjort, i tilegg til å bruke 

opp pengene på store brylluper som vårte i 4 til 5 dager, tyder på at Schoning 

oppfattet at forbruket lokket sterkt, og ikke nod.28 I syv andre prestegjeld 

kommer han også med lignende omtaler.29 Bondene brukte opp overskuddet 

på salg av matvarer og tekstiler på det Schoning kalte "Overflodigheds-Va

rer".30 Dette kan tyde på at et viktig kjennetegn ved det forbruksmonsteret 

som Jan de Vries kaller en industriost samfunn var relativt utbredt, om Scho-

nings observasjoner var riktige.31 

Historiker Stein Tveite har hevdet at kvinner brukte mest finere tekstiler 

i Norge i tidlig nytid, og at disse tekstilene gjerne var av utenlandsk opprin-

nelse.32 Det er derfor interessant at Sch0ning også nevnte menn som forbru-

kere av importerte tekstiler for salg, om enn i mindre grad. I omtale av tre 

prestegjeld blir menn spesielt nevnt i forhold til kjop av tekstiler og kvinner i 

omtale av fire prestegjeld. I majoriteten av tilfellene omtales "Bondestanden", 

"Almuen" og "B0nderne". Det kan dreie seg om begge kjonn eller at Scho-

ning ikke var bevisst hvem som kjopte og brukte utenlandske tekstiler. Men 

til tross for dette, kan det se ut til at Schoning oppfattet forbruk av luksustek-

stiler som störst blant kvinner, men at det var i ferd med å endres: 

27 Jan de Vries, The Industrious Revolution. Consumer behaviour and the Household Economy 
1650 to the present (New York 2008), s. 113-116. 

28 Sch0ning (1979) bd 2, s. 85-95. 
29 Verdal, 0rland, Kvernes, Skogn, Snåsa, Overhalla, Frosta. 

30 Sch0ning (1979) bd 2, s. 141-142. 
31 de Vries (2008), s. 113. 

32 Ragnhild Hutchison, "Tekstilbruk i en norsk skogbygd på slutten av 1700-tallet", i Ragnhild 

Hutchinson (red.), Lokale tråder — tråklinggjennom tekstil og lokalhistorie (Oslo 2006). 
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Ynskeligt var det, at vedkommende, i ssr Presterne på Landet, vilde tilholde deres 

B0nder og Almuen, at blive ved det gamle, det tarvelige, i sasr i Klasdedragt, hvilken 

efterhaanden, ogsaa blandt den gemeene Mand begynder at forandres, til Overdaadig-

heds Udbreedelse, ogsaa i en Stånd hvor den mindst burde have Sted.33 

Sch0ning mente dermed at kvinnen var den st0rste forbrukeren, men at han 

merket seg mannens forbruk av luksustekstiler som okende, noe som var 

bekymringsverdig. 

Hvorfor? 

Hvorfor denne holdningen til kjop og salg av varer? Den samme holdningen 

er å finne i Otto Thotts Allerunderdanigste uforgribelige Tanker om Commer-

ciens Telstad og Opkomst, fra 1735. Han sto for kameralistiske ideer, som en i 

senere tid har blitt kalt merkantilistisk. Å forbruke var negativt, fordi målet 

med all okonomisk virksomhet var å opparbeide et overskudd i penger. Han

del var den viktigste kilden til rikdom, siden omsetting av ferdigvarer forte 

til mest profitt. Å kjope ferdigvarer fra utlandet var da spesielt negativt. Det 

ble sett på som rent tap for staten og husholdet. Thott oppmuntret heller til 

å kjope eventuelle råvarer en mangler og produsere selv. På den måten holder 

man levekostnadene nede og muligheten for overskudd blir större.34 

Flittighetsbegrepet finner en også hos Thott. Et lands velstand lå ikke 

först og fremst i naturressursene, men i arbeidsmoral. "Lyst, flid og sparsom-

melighed [...] ere de förste og visse Trappe-Trin til Veldstand og Formue."35 

Han ville oke produksjon av lerret, ullstoffer, kl ser, silke og fetevarer, så flit

tighetsbegrepet omfattet kvinner. Sparsommelighet og aktive kvinner var bra 

for okonomien. En kan nok også finne lignende tanker i andre okonomiske 

retninger, men Schonings holdninger til kvinnen passer godt inn i den mer-

kantilistiske tankegang om landets velstand. 

Dermed blir det også naturlig at en ikke finner skildringer som hos em-

betsmannen Wille i 1786: Man finner "meget faa smukke Fruentimmer, da 

33 Sch0ning (1979) bd 1, s. 91. 

34 Dyrvik (1999), s. 167. 
35 Otto Thott, "Allerunderdanigste uforgribelige Tanker om Commerciens Telstad og Op

komst" (1735), tryck i Kristof Glamann & Erik Oxenboll, Studier i dansk merkantilisme. 

Omkring tekster af Otto Thott (Kobenhavn 1983), s. 18. 

I/S 



de fleste have [...] tykke Bryster, store Hasnder og Fodder, og brede Höfter. 

Den kunst at behage, er dem for det meste ubekiendt, men derimod ere de 

desto herdede mod Kulde, straenge Arbeider og Strabatser"3Ä Historiker Solvi 

Sogner mener her at eliten verdsatte "den kunst at behage" like hoyt eller 

hoyere enn kvinners arbeidsoppgaver. Som en skarp motsetning kommer Sc-

honings notater om kvinnene i Holtålen prestegjeld: "Innbyggerne her ere i 

Almindeliged store, staerke, haarde og arbeidsomme, arbeidsomme er isaer de 

af Qvinde-Kionnet, og de spiser her gemeenlig godt, da de have nok af den 

saa kaldte Bu-Drot"37 Det var det å vaere arbeidsom som er viktig. 

Mellom "flittige" og "slette Fruentimmere" 

Om en tar utgångspunkt i Jan de Vries' kjennetegn ved et industriost sam-

funn, som innbasrer en prioritering av varer for salg og okt forbruk av mar-

kedsvarer, så ser vi at Schoning merket utstrakt kjop og salg i på den norske 

landsbygda i Norge. I omtale av 20 av 39 prestegjeld ble salgsvarer tradisjonelt 

laget av kvinner nevnt, og kvinnene eller innbyggerne ble rost eksplisitt i för

bindelse med tilvirkningen av varene. I omtale av kjop av mat- og tekstilvarer 

nevnte Schoning i mindre grad kjop av innenlandske varer, og fokuserte mer 

på kjop av utenlandske tekstiler. Det er mulig å se en påvirkning av merkan-

tilistiske ideer i Schonings positivitet til salg av hjemmeproduserte produkter 

og negativitet til kjop av utenlandske produkter. Arbeidsomme, flittige kvin

ner som klarte å tjene et overskudd i penger, var positivt for okonomien, 

mens kjop av utenlandske varer var et rent tap både for husholdet og staten. 

36 Hans Jacob Wille, Beskrivelse over Sillejords Pmstegield i 0vre Tellemarken i Norge. (Koben-

havn 1786), s. 299, citerad ur S0M Sogner, Far sjelv i stua ogfamilien hans. Trekk fra norsk 

familiehistorie f&r og nå (Oslo 1990). 

37 Sch0ning (1979) bd 1 s. 61, Budrått er avkastning av fedrift, saerlig melkeprodukter. 
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Entrén till varuhuset Le Bon Marché — en av förebilderna till Émile Zolas Damer
nas paradis — i Paris som öppnade redan år 1852 och snabbt fick många efterföljare. 
Ur Carl-Eric Nordberg, Ett hörn av skapelsen. Stockholm 1988, s. 353 v. 



Kvinnlig emancipation 
eller förslavande konsumtion 
i varuhushandeln hos Zola? 
PAULA VON WACHENFELDT 

Paris under förvandling 

Det franska 1800-talet är de stora ekonomiska och sociala reformers sekel. Ut

vecklingen av ångmaskinen, byggandet av järnvägarna och frammarschen av 

medelklassen präglade ett samhälle som utvecklades till rytmen av den indu

striella revolutionen. Den så kallade "Julimonarkin" (1830—1848) med Louis-

Philippe den förste som kung byggde 6 000 nya kilometers stora vägar, 17 000 

landsvägar och närmare 3 000 broar1 och fortsättningen blev ännu rikare. 

Omfattande arbeten upptog Paris där hallar och stora boulevarder krävde en 

rekrytering av åtskilliga arbetare och en mobilisering av kapitalen. Det var un

der dessa omständigheter som varuhusen gjorde sitt intåg i den växande stor

staden. Men medan landsortsborna sökte sig till den mullrande staden för att 

tjäna sitt uppehälle bevittnade parisarna utplåningen av sina gamla kvarter. 

Öppnandet av flera varuhus i Paris såsom Le Bon Marché (1852), La Belle 

Jardiniére (1856), Le Printemps (1865) och La Samaritaine (1869) vände upp 

och ned på detaljhandeln. Hädanefter kunde kunderna skaffa sig olika varor 

under ett och samma tak. De fasta priserna, bytesmöjligheten och den va

rierade inredningen väckte ett stort köpintresse. Paris breddades och moder

niserades. Napoleon den tredjes polischef, Baronen Haussman (1809—1891), 

bidrog till att förvandla hela stadskärnan och periferin med nya byggnader, 

boulevarder och avenyer. 

Etableringen av varuhusen förändrade köp- och sälj normen och de oli

ka sociala gruppers tillgång till konsumtion. Effekten av varuhusen är inte 

bara kännbar på den ekonomiska utvecklingen av landet utan även på det 

1 Pierre Goubert, Initiation h l'histoire de la Fance (Paris 1984), s. 321. 
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sociala och kulturella klimatet. I hjärtat av den industriella revolutionen är 

det intressant att titta närmare på kvinnans roll i det moderna samhället. 

Hur förändrades den i den urbana rörligheten? Och på vilket sätt påverkades 

1800-talets samhälle av den nya distributionen av varor och mode? Den här 

artikeln kommer att försöka besvara dessa frågor med hjälp av Emile Zolas 

roman Au Bonheur des Dames1 (1883) som skrevs som en samhällsskildring av 

denna period. 

Modernitet 

Två centrala begrepp kommer att vara återkommande i den här studien, 

nämligen modernitet och mode. Moderniteten är ett begrepp som skildrar 

samhällsutvecklingen under 1800-talet och som förknippas av sociologer med 

de nya konsumtionssätten som resulterade härav. Baudelaire (1821—1867) be

skriver moderniteten i sin essäsamling Det moderna livets målare3 där han 

beskyller samtida konstnärer för att påtvinga sina figurer otidsenliga dräkter. 

Moderniteten är det övergående, det flyktiga, det tillfälliga, den ena halvan av en konst 

vars andra halva utgörs av det eviga och oföränderliga. För varje målare i det förgångna 

har det funnits en modernitet; flertalet av de vackra porträtt som vi har kvar från svun

na tider är iförda den tidens dräkt. De är fullständigt harmoniska eftersom klädedräk

ten, frisyren, ja, till och med gesten, blicken och leendet (varje epok har sin gestik, sin 

blick och sitt leende) skapar en fullständig och vital helhet. Detta flyktiga, förgängliga 

moment, med alla sina talrika metamorfoser, har ni inte rätt att förakta eller förbise.4 

I Baudelaires språk består moderniteten av nutidens tecken och rörelser. Po

eten anser att det är konstens uppgift att fånga upp stundens flyktighet för att 

därmed föreviga den. Och eftersom moderniteten avspeglar sin samtid vore 

det enligt honom befängt att förneka den i konsten. 

Moderniteten betecknar ett samhällstillstånd som ska ses i ljuset av den 

franska borglighetens frammarsch och de därav resulterande samhällsföränd

ringarna. I Fashion and Modernity beskriver Elizabeth Wilson moderniteten 

som ett koncept som omfattar allt från den industriella tiden till de franska 

revolutionerna: 

2 Damernas paradis på svenska. 
3 Originaltiteln är Lepeintre de la vie möderne. 

4 Charles Baudelaire, Det moderna livets målare (Stockholm 2005), s. 48. 
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The term may simply be brought into play as a more politically neutral term for ca-

pitalism, and to that extent can be seen as ideological and mystifying. [...] It refers to 

things both intangible and undeniably material: the atmosphere and culturc of whole 

epoch, its smell, its sounds, its rhythm. [...] modernity is not defined by Reason, but 

by speed, mobility and mutability.5 

Dessa två representationer av moderniteten förenas i sin dynamiska syn på 

den som en levande och föränderlig process. Don Slater förenar modernite

ten med konsumtion och kultur eftersom konsumtionskulturen, enligt ho

nom, är den kulturform som har dominerat västvärlden sedan 1800-talet.6 

Moderniteten associeras med industrialiseringen och med det nya konsum

tionssamhället som tog fart under 1800-talet och som är ämnet för Zolas 

roman. Rita Felsky beklagar i sin bok The gender of modernity identifieringen 

av moderniteten med det manliga: den offentliga sfären, flanören, dandyn 

o.s.v. och gör ett lyckat försök att återupprätta bilden av det moderna ge

nom en läsning av texter som är skrivna om eller av kvinnor.71 Zolas roman 

beskrivs moderniteten genom det franska samhällets nya konsumtionsvanor 

som modevaruhusen skapade. Modevaruhusen stod för en social förändring 

och för en ny historisk epok i huvudstaden Paris. Föränderlighet är något 

som symboliserar modernitetsbegreppet och som likaledes kan sägas beskriva 

modets centrala egenskap. 

Mode 

Enligt modeteoretikern Yuniya Kawamura är mode beroende av social rörlig

het och jämlikhet i samhället. Det äldre feodala samhället tillät inte någon 

förekomst av mode eftersom systemet bestod av en rigid hierarki. En fixerad 

social ställning kan med andra ord inte medge någon klassförflyttning av 

klädedräkten. "Imitation" och "assimilering" som av sociologin anses vara 

förknippade med mode var därmed inte möjliga. Kawamura härleder sitt 

resonemang till att modets uppkomst finns att söka i modernitetens och in

dustrialiseringens framväxt. Med flexiblare gränser kunde människorna för-

5 Elizabeth Wilson, "Fashion and Modernity", i Christopher Breward & Caroline Evans 

(ed.), Fashion and modernity (Oxford 2005), s. 9. 

6 Don Slater, Consumer Culture and Modernity (Cambridge 1997), s. 8—9. 

7 Rita Felski, The gender of modernity (Cambridge, Mass. 1995). 
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flytta sig högre upp på den sociala stegen och legitimera sin ställning genom 

klädedräkten.8 

Gilles Lipovetsky i The Empire of Fashion skriver att det är genom viljan 

att likna dem man anser befinna sig högre i rang som modet sprider sig i 

samhället. Imitationen under aristokratins sekler gick från övre klass till lägre 

och modets utbredning har i själva verket inte varit en form av socialt tvång 

utan snarare ett redskap av representation och social affirmation.9 

Vidare är det vanligt förekommande att förknippa mode med studier om 

klädedräkten. Kawamura gör dock en distinkt skillnad mellan mode som 

beteckning på kläder och mode som ett system av institutioner, organisatio

ner och grupper som tillsammans interagerar för att skapa mode.10 Den här 

studien utgår ifrån synen på kläder som både materiellt gripbara produkter 

och på mode som institutionell och kulturell företeelse. 

När man studerar en i8oo-talsroman som utspelar sig i det moderna och 

ständigt nyskapande och växande Paris, kan man inte undgå filosofen och 

litteraturkritikern Benjamins (1892—1940) betraktelser om huvudstaden. 

Förhärligandet av varan och det skimmer av förströelser som omger den är det hemliga 

temat i Grandvilles konst. [...] Modet föreskriver den ritual enligt vilken kulten av feti-

schen varan vill utövas. Grandville utsträcker dess maktanspråk till vardagens bruksfö

remål lika väl som till kosmos. [...] Varan står i konflikt med det organiska. Den agerar 

som kopplare mellan den levande kroppen och den oorganiska världen. I det levande 

tillvaratar den likets rättigheter. Fetischismen, som är fixerad vid det oorganiskas sex-

appeal, är dess livsnerv. Kulten av varan tar fetischismen i sin tjänst." 

Benjamin beskriver mode som en magisk kraft som utövas på kroppen och 

som förenas med estetikens fantasivärld. Och "grandville" är åskådarplatsen 

för denna dyrkans lek. I det kommande kommer jag att titta närmare på de 

sociala konsekvenserna av den nya modekulten, närmare bestämt på kvin

nans roll såsom den framgår i Zolas roman. Mitt syfte är att se det tidigare 

samhällets arv i moderniteten — med andra ord det omoderna — och de nya 

utmaningar som moderniteten och modet kan ha bidragit med för kvinnans 

8 Yuniya Kawamura, Modeologi. Introduktion till modevetenskap (Stockholm 2007), s. 42—49. 

9 Gilles Lipovetsky, The Empire of Fashion. Dressing modern democracy (Princeton, NJ 1994), 

s. 30. 
10 Kawamura (2007). 

11 Walter Benjamin, Paris, 1800-talets huvudstad. Passagearbetet 1 (Stockholm 1992), s. 45-46. 
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del. Kvinnan under 1800-talet och även under det tidiga 1900-talet reduceras 

oftast till en konsumerande individ som styrs av den "manliga" produktio

nen. Genom Zolas roman vill jag göra ett försök att se bortom denna simpla 

ekvation i syfte att uppmärksamma en ny frigörande faktor i kvinnans liv. 

Kvinnan i hjärtat av moderniteten 

I sitt utkast till Damernas paradis skriver Zola följande: "Jag vill, i Damernas 

paradis, göra den moderna aktivitetens dikt. [...] I ett ord, gå med seklet, ut

trycka seklet som är handlingens, erövringens och ansträngningarnas sekel, i 

alla riktningar."12 Romanen som är publicerad 1883, beskriver förändringarna 

i den parisiska handeln mellan 1864 och 1869.13 Enligt utkastet var Zolas syfte 

att återge denna moderna förvandling i romanen. De aspekter i Damernas 

paradis som jag har valt att lyfta fram i den här studien är: 

• Upplevelsen av den nya handelsformen och detaljhandelns kamp 

• Massförsäljningens inverkan på kvinnorna 

• Förändringen av kvinnans roll i samhället 

Denise Baudu, föräldralös flicka, anländer till Paris med sina två yngre bröder 

Jean och Pépé. Hon inhyses först hos sin farbror, Baudu, som äger en tygaf

fär och flyttar kort därefter till varuhuset i kvarteret där hon får anställning. 

Farbrodern, som är starkt fientlig till det konkurrerande varuhuset "Damer

nas paradis", har svårt att godkänna brorsdotterns anställning men tvingas 

12 Min översättning. Originalcitatet är: "Je veux, dans Au bonheur des Dames, faire le poéme 

de 1'activité möderne. [...] En un mot, aller avec le siécle, exprimer le siécle qui est un siécle 

d'action et de conquéte, d'efforts dans tous les sens", Émile Zola, Au Bonheur des Dames 

(Paris 1990), s. VI. 
13 Som parisisk affärsmodell för sin roman undersökte Zola varuhusen Bon Marché och Lou-

vre med sin preferens för det första, Émile Zola, "Carnets d'enquétes", i Henri Mitterand 

(red.), Carnets d'enquétes. Une ethnographie inédite de la Francepar Émile Zola (Paris 1986), s. 

147. Genom platsbesök kunde författaren dokumentera sig för romanen: "Zola tillbringade 

flera eftermiddagar i de stora varuhusen [...] På Bon Marché cirkulerade han runt i alla 

avdelningar, från källarvåningen till centralkassan och bekantade sig därmed med yrket och 

biträdenas vokabulär. Han följde varans väg från ankomsten till leveransen. [...] På Louvre, 

[...] intresserade han sig i synnerhet för massans rörelse, för skyltningens sammansättning 
och för annonseringen", s. 148 f. 
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acceptera hennes behov av arbete. Denise kastas nu hjälplöst i en fientlig 
atmosfär som präglas av rivalitet mellan säljarna och en illvillighet gentemot 

nyanställda. Hon blir föraktad för sitt lantliga och fattiga utseende och får 

utstå elaka tungor som isolerar henne socialt. Hennes ansvar gentemot de 

yngre bröderna tvingar dock henne till att fullfölja sitt arbete. Efter att ha 

blivit avskedad en gång, blir hon återanställd av Octave Mouret,14 varuhusdi

rektören, och blir avdelningsansvarig. Mouret, som är en stor affärsman och 

kvinnoförtjusare, blir kär i henne och förvandlas till en verkställare av hennes 

innovativa idéer om handeln och de anställdas arbetsförhållanden. Denise 

kämpar länge mot direktörens vädjan om ömsesidig kärlek men erkänner till 

slut sina egna känslor och gifter sig med honom. 

Historien i Damernas paradis rör sig främst om seger och nederlag där 

segern är förbehållen människan som kan utnyttja den moderna tidens behov 

och förfrågan. Den industriella revolutionen och moderniseringen av huvud

staden krävde nya handelsformer. Utvidgningen av Paris geografiska yta inne

fattade en naturlig utvidgning av handelsvarorna och av konsumtionen. Mode, 

som materiell produkt, var inte längre de övre samhällsklassernas privilegium 

och egendom eftersom borgligheten blir nu delaktig i konsumtionssamhället 

såsom det framgår i romanen. Affärsmannen Mouret som uppmärksammar 

och deltar i den moderna tidens anda blir en stor segrare i sammanhanget. 

Hans bedrift sträcker sig från en insikt i kvinnans böjelser för mode till en 

lyhördhet för marknadens behov. Mouret är mannen som drivs av det dubbla 

begäret: att erövra kvinnan och att få henne att ge efter för modets frestelse. 

Under sitt älskvärda galanteri gömde Mouret således den hänsynslösa grymheten hos 

en jude, som säljer kvinnor efter vikt; han uppreste ett tempel åt kvinnan, lät en hel här

skara bränna rökelse för henne, skapade ritualer till ett nytt slags kult; han tänkte endast 

på henne, försökte oupphörligt att tänka ut starkare lockelser; och då hon vänt ryggen 

till, sedan han tömt hennes fickor och förstört hennes nerver, såg han efter henne med 

det djupa föraktet hos en man, som en kvinna varit oklok nog att inte motstå.15 

Mouret är strategen som styrs av sin vilja att erövra marknaden och att stän

digt överträffa sig själv. Utifrån sina personliga erfarenheter av kvinnor — från 

den enkla expediten till baronessan — förstår han att köpbegäret förenar alla 

14 Både Mourets karaktär och varuhusets namn fanns redan med i romanen Pot-Bouille (1882) 

där Mouret arbetade som affärsbiträde. 

15 Zola (1957), s. 87. 
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samhällsklasser och att kvinnan representerar den perfekta kunden. Baronen 

Hartman, som senare finansierar varuhusets expansionsarbete, faller för char

men och skickligheten hos denne affärsman: 

Nu förstod baronen honom. Några ord hade varit tillräckliga, han gissade det övriga, 

och ett så chevalereskt sätt att narra kvinnorna intresserade honom, uppväckte hos ho

nom galanta minnen. Han blinkade med en min av hemligt samförstånd, och slutligen 

intogs han av beundran för denne uppfinnare av mekaniken att sluka kvinnor16 

Mouret är symbolen för det nya tänkandet som utvidgar den geografiska ytan 

och med den, massans omättlighet. Välmedveten om dessa faktorer, kunde 

han utnyttja reklamens potential att nå en större folkmassa17 som därmed 

uppmanades att köpa. Lockbetet låg i att sälja i stora mängder till folket och 

till ett lägre pris än detaljhandelns. 

I Zolas roman inspireras den moderna handeln av kvinnans fallenhet för 

mode. Det nya Paris är inte bara de nya boulevardernas och byggnadernas 

stad utan även modeindustrins. Huvudstaden är platsen där begäret aldrig 

släcks och där det moderna modesystemet18 inspireras av kvinnans sensibi

litet. Det Paris, som målas i Zolas roman, är dock en plats som utnyttjar 

henne. Försäljningen blomstrar i "Damernas paradis" tack vare den lönsam

ma taktiken som vänder sig till kvinnorna och som ger dem förnyade behov 

och begär. Varuhusdirektören, Mouret, är ingenjören bakom denna kom

mersiella konstruktion som drar nytta av modernitetens vindar. Samtidigt 

blir varuhustaktiken tvetydig eftersom den odlar och bearbetar systematiskt 

kvinnans längtan efter förnyelse och lyx. Denna konsumtionsform är inte 

bara skapad för kvinnan utan upprätthåller sig också tack vare henne. Rachel 

Bowlby, i sin studie om den urbana konsumtionen i slutet av 1800-talet, ser 

i Damernas paradis två symboliska sidor av det moderna rummet. Kvinnan 

16 Zola (1957), s. 87. 

17 Ruth E. Iskin skriver i Modern women and Parisian consumer culture in impressionistpainting 

(New York 2006, s. 135) att reklamen hade nått en avsevärd betydelse runt 1870: "The grow-

ing prominence of publicité in everyday Parisian life had reached a point where one could 

not escape it. Commentators recognized the spread of publicité as representing changes 
associated with modernity". 

18 Kawamura (2007, s. 84) skriver att ett modesystem förutsätter "design, produktion, distri

bution och konsumtion av beklänad" och att det moderna systemet fick sin start 1868 med 

modets institutionalisering, alltså runt öppnandet av de första modevaruhusen i Paris. 
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och pengarna; kvinnlighetens ideologer och konsumtionens ideologier.19 Eta-

bleringen av varuhusen blev den plats där modet exponerades för kvinnor ur 

alla samhällsklasser och där dessa kvinnor fick sitt eget territorium av fritid 

och konsumtion. Och det förnyade begäret ledde till en ständigt förnyad 

konsumtion, som i sin tur bekostades av mannen. 

Mannens överlägsenhet 

Mourets karaktär i romanen som en skicklig förförare kan sägas föreställa den 

patriarkaliska mannen. Genom sina gåvor till kvinnan gör han henne beroen

de av honom och försäkrar sig samtidigt om sin överlägsenhet som man. Tor-

stein Veblens teori om "iögonfallande konsumtion"20 och Georg Simmels syn 

på kvinnans brist på ställning i samhället har erhållit en stor auktoritet när 

det gäller diskussioner om lyx och kvinnors konsumtion. Elizabeth Wilson 

noterar i sammanhanget att "vår första uppgift i början av det nya millenniet 

blir [...] att frigöra oss från de sista resterna av denna traditionella teoretiska 

kurs".21 Jag kan i viss mening hålla med Wilson om detta men tycker samti

digt att det är relevant att sätta dessa teorier i sitt tidssammanhang i syfte att 

förstå könsrollerna från det sena 1800-talet. Simmel noterar två tendenser i 

mannens beteende: 

Mans desire to please his social environment contains two contradictory tendencies, 

in whose play and counterplay in general, the relations among individuals take their 

course. On the one hand, it contains kindness, a desire of the individual to give the 
other joy; but on the other hand, there is the wish for this joy and these "favörs" to flow 
back to him, in the form of recognition and esteem, so that they be attributed to his 

personality as values. [...] Pleasing may thus become a means of the will to power.22 

Mourets karaktär representerar mannens vilja att förse kvinnan med materi-

19 Originalcitatet är "Au bonheur des Dames brings the two sides together in a single, richly 

symbolic modern space. Women and money; ideologies of femininity and ideologies of 

consumption", Rachel Bowlby, Just looking. Consumer culture in Dreiser, Gissing and Zola 

(New York 1985), s. 66. 

20 "Conspicuous consumption " på engelska. 

21 Elizabeth Wilson, "Dräktteorier för 2000-talet", i Bo G. Nilsson (red.), Påklädd Uppklädd 

Avklädd. Om kläder, kropp och identitet (Stockholm 2005), s. 167. 
22 Georg Simmel, "'Adornment' ur Sociology", i Daniel Leonhard Purdy (red.), The rise of 

faskion. A reader (Minneapolis & London 2004), s. 80. 
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ella gåvor som följaktligen, som Simmel skriver, faller tillbaka på honom och 

hans eget självvärde. Den allvetande berättaren i Damernas paradis avslöjar 

även att 

Mourets huvudsakliga syfte var att besegra kvinnorna. Han ville, att kvinnan skulle vara 

drottning i hans hus, han hade byggt henne detta tempel för att där behandla henne 

efter sitt godtycke. Hans taktik var att berusa henne med ridderligt galanteri och sedan 

dra fördel av hennes begär.23 

Genom att erövra kvinnan på detta sätt kunde Mouret bekräfta både sin 

yrkesskicklighet och sin manliga auktoritet. Ur det perspektivet kunde lyxen 

som betalades av mannen betraktas som en förslavande faktor för kvinnan 

som inte kunde motstå varken mannens eller arbetsledarens frestelser. 

Vidare väcker utställningen av varorna i varuhuset ett oemotståndligt 

köpbegär hos kvinnorna.24 Den ständigt förnyade skyltningen, folkmassans 

trängsel, de intressanta priserna och den teatraliska dekoren av huset gynnar 

försäljningen. Kvinnan är avväpnad inför skönheten i denna förtrollade värld 

som riktar sig helt och hållet till henne: "Fru Marty sökte efter ord för att 

ge uttryck åt sin hänförelse, men kunde inte hitta på någonting annat än: 

— Det är sagolikt!"25 Mannen kan sägas upprätthålla sin överlägsna position 

visavi kvinnans förnyade begär i varuhuset. Denna så kallade lyxkonsumtion 

medverkar i sin tur till kvinnans beroende av mannen. Könsskildringen i ro

manen överenstämmer med Simmels teori om kvinnans sociala ställning som 

i viss mån försämras i masskonsumtionens begynnande era. 

Kvinnans konsumtion 

Zolas roman vittnar om tre typer av kvinnor: den traditionella kvinnan, den 

moderna kvinnan och den kvinna som förenar traditionen med sin tids mo-

23 Zola (1957), s. 230. 
24 Såsom det framgår i romanen gäller detta alla kvinnor oavsett klasstillhörighet. En av varu

husets kunder, grevinnan de Boves, blir ertappad för stöld, Zola (1957), s. 376. Oförmögen 
att motstå det pressande begäret, förödmjukar hon sig för några spetsar; och i romanen är 

hon långt ifrån den enda som agerar oförståndigt av ren hänförelse. Denna attityd framkal

lad av fascinationen för föremålen kan kopplas samman med Benjamins beskrivning av mo

det och förhärligandet av varan i Passagearbetet Paris, 1800-talets huvudstad som nämndes 

tidigare: "Modet föreskriver den ritual enligt vilken kulten av fetischen varan vill utövas". 

25 Zola (1957), s. 236. 
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dernitet. Den första typen gestaltas av Denise gamle farbrors maka och dotter 

som lever fogligt under faderns auktoritet. Vid hans pension, skulle affären 

efterlämnas till den husligt anställde Colomban, som senare skulle gifta sig 

med dottern och därmed upprätthålla traditionen i familjen. Baudus liv och 

affär personifierar idén om de traditionella yrkesvärderingarna i det gamla 

franska samhället; värderingar som är nu hotade av det nya Paris. 

Mellan den traditionella och den moderna kvinnan, finns Denise, huvud

personen i romanen. Denise är den enkla flickan från landet som anländer i 

ett mullrande Paris. Hon slits mellan sin goda vilja att se de små handlarna 

överleva moderniseringen av huvudstaden och sin beundran för Mourets 

genialitet och försäljningstaktik. Hon är bryggan som förenar de båda värl

darna, kapabel att bibehålla kontakten mellan det gamla och det nya. Denise 

förkroppsligar den moderna kvinnan som lyckas hitta sin plats i det nya sam

hället och samtidigt förbli respektfull för traditionens plikter. 

I den motsatta ändan till den traditionella kvinnan hittar vi den mäktiga 

Madame Desforges och hennes vänninor som är kunder på varuhuset. Mada-

me Desforges är en förmögen änka och god vän till bankiren, baronen Hart-

mann, som finansierar nya konstruktionsarbeten i varuhuset. Denna typ av 

kvinnor i romanen är medvetna om sin sociala makt och odlar flitigt sin smak 

och sitt intresse för mode och nyheter. De erövrar varuhuset och handlar med 

stort nöje. Varuhuset är deras territorium, platsen för deras luxuösa nyckfull

het. De blir sannerligen drottningar där, enligt Mourets citerade ord. 

I sin analys av modefenomenet skriver Simmel att " [ i j n a certain sense 

fashion gives woman a compensation for her lack of position in a class based 

on a calling or profession".26 Etableringen av varuhusen i Paris har gett kvin

nan tillfälle att ägna sig åt den underhållning som modet inbjuder till. Modet 

tillhör henne därför att det riktar sig till henne och hon kan njuta av det. Va

ruhusen är det nya territoriet där kvinnan bejakar sitt tycke för nyheterna. In

för måndagsförsäljningen fick Mouret idén att ställa i porten en massa varor 

till lågt pris för att åstadkomma en folkskockning.27 Och folkmassan bestod 

av "en brokig blandning av sidenklädda damer, små tarvliga borgarfruar och 

barhuvade arbeterskor, allesammans drivna av samma passion.28 

26 Georg Simmel, On individuality and social forms. Selected writings (Chicago 1971), s. 310. 

27 Zola (1957), s. 231. 

28 Zola (1957), s. 235. 
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Skillnaden mellan detaljhandeln och varuhusens strategier framträder tyd

ligt här. Medan de gamla små butikerna - många gånger mörka och trånga 

som Baudus affär — begränsade sig till specialiserade artiklar, kunde de stora 

husen nu erbjuda kunderna en mängd olika varor som kittlade fantasin och 

begäret. Inköpen överskred nu de riktiga behoven då tillgången var stor och 

rummets dynamik lockade folket. Modet är inte längre en fråga om klädes

plagg eller materiell komfort, det är också kvinnas nyvunna passion. Det är 

hennes område och en slags "kompensation" för sin ställning i samhället. 

Utöver det, har modet i Paris blivit en levnadsstil eftersom man inte längre 

besöker en affär bara för inköp utan även för att titta och tillbringa tiden. 

Modet är numera en del av kvinnans sociala liv.29 Varorna har förvandlats till 

ett spektakel såsom Guy Debord skriver: "Spektaklet är ögonblicket när varan 

har kommit till att bli den totala sysselsättningen av det sociala livet. Inte bara 

förhållandet till varan är synligt utan man ser inget annat än det: världen man 

beskådar är dess värld."30 

Varuhusen erbjuder ett stort sortiment av varor, från kläder till möbler, 

vilket lyckas sysselsätta kvinnornas dagar. Den nya mötesplatsen blir härmed 

varuhusen. Kvinnan lämnar hemmets väggar för att erövra en plats fylld av 

visuell och taktil underhållning. Modet blir kvinnans nya kult, en plats där 
hon regerar. Bland Zolas anteckningar kan man läsa följande: "Man har sagt: 

"Om man tog bort varuhuset skulle det bli kvinnorevolution". C. säger att 

29 Ovanbeskrivna förhållanden berör den moderna kvinna — oberoende av samhällsklass - som 

lierar sig med sin tid. Men vad händer med de kvinnor som håller sig kvar i familjetraditio

nerna och de gamla handelsbruken? Dessa kvinnor som representeras i romanen av Baudus 

maka och dotter tinar bort i familjebutikens mörker och misär. Dottern Geneviéve förlorar 

sin blivande make, Colomban, till en av varuhusets expediter. Colomban är förförd av varu
husets framgång och de expediter som arbetar i den. Modern begraver sin dotter och dröjer 

inte länge förrän hon följer henne i graven. Mellan traditionen och moderniteten, är det det 

sistnämnda som vinner och de som inte deltar i dess dynamik förlorar striden. Varuhuset 

är ett "vidunder", enligt berättarens beskrivning, som sväljer allt som står i dess väg mot 

utvidgningen av ytan, Zola (1957), s. 333. 
30 Min översättning. Originalcitatet är "Le spectacle est le moment ou la marchandise est par-

venue å 1'occupation totale de la vie sociale. Non seulement le rapport å la merchandise est 
visible, mais on ne voit plus que lui : le monde que l'on voit est son monde", Guy Debord, 
La société du spectacle (Paris 1983), s. 28-29. 
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modevaruhuset tenderar att ersätta kyrkan".31 Bowlby noterar den viktiga at

titydförändringen hos konsumenterna: 

People could now come and go, to look and dream, perchance to buy, and shopping 

became a new bourgeois leisure activity - a way of pleasantly passing the time, like 

going to a play or visiting, a museum. Stores became places where customers could 

even spend an entire day, since they were supplied with amenities ranging from reading 

rooms to refreshments to toilets.32 

Varuhusen blev kvinnornas nöjesfält som samtidigt utnyttjade deras intresse 

för modenyheter. Försäljningsstrategierna kan betraktas som ett sätt att profi

tera på kvinnans "fäbless" och på hennes dåtida beroende av mannens pengar. 

I viss mening, bidrog mannen till denna köpmani eftersom han finansierade 

den. Bowlby talar om "organized disorder" och om brist på rationell konsum

tion.33 Veblen, som jag nämnde tidigare, betonar att konsumtionskulturen är 

ett sätt att bekräfta mannens överlägsenhet och hans förmåga att underhålla 

kvinnan och hemmet. Kvinnans konsumtion förstärker mannen samtidigt 

som den ökar beroendet av honom.34 Trots att denna syn på modernitetens 

utveckling känns förlegad idag har den en stark realitetsförankring i 1800-ta-

let. Det kvarstår dock en viktig konsekvens som har påverkat kvinnans sociala 

situation på ett nämnvärt sätt och som varken Simmel eller Veblens teori tar 

hänsyn till: de facto att varuhusen bidrog till kvinnofriheten. 

Konsumtion och emancipation 

Modernitetens bidrag under 1800-talet har varit föränderligheten i samhälls

strukturen som tillät en klassförflyttning av både tillgången till mode och 

konsumtionen av mode. Genom sin hängivna konsumtion har kvinnorna 

varit målgruppen som har deltagit aktivt i samhällsdynamiken. Men eftersom 

31 Min översättning. Originalcitatet är "On a dit: "Si on supprimait le grand magasin, il y 
aurait une révolution de femmes."C. dit que le grand magasin de nouveautés tend å rempla-

cer 1'église", Zola (1986), s.184. 

32 Bowlby (1985), s. 4. 

33 Bowlby (1985), s. 75. 

34 Thorstein Veblen, The theory of the Leisure Class. An economic study of institutions (New York 

2005), s. 119-120. 
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intresset för kläder inte har haft någon högre status, har kvinnors "syssla" 

inte tagits på allvar. Kawamura skriver att en viktig faktor till att mode har 

betraktats som "meningslöst" är att det har "länkats till utseende och kvin

nor".35 Dess egenskaper som föränderlighet och ytlighet/prydnad har fjärmat 

kvinnorna från den intellektuella diskursen. Kvinnorna har snarare betraktats 

som offer som har manipulerats av ett patriarkaliskt system och som åskådare 

till en produktion som är skapad av männen. Att ägna sig åt mode i form av 

varuhusbesök har gett kvinnorna en passiv som roll som storslukande mot

tagare av konsumtion. 

Det är dock viktigt att lyfta fram att Zolas samhällsskildrande roman 

visar att varuhustillkomsten påverkade kvinnans livsstil markant. Det sto

ra och varierande utbudet och de lägre priserna fick kvinnan från den övre 

medelklassen att konsumera mera och att ägna sig åt varuhusbesöken på ett 

njutningsfullt sätt. För medelklasskvinnan blev modet mer tillgängligt tack 

vare priskonkurrensen som varuhusen skapade. Denna kvinna är numera en 

viktig aktör i konsumtionssamhället och det är tack vare hennes bidrag som 

lyxen började demokratiseras. Modet är inte längre överklassens exklusiva 

egendom. Lyxdemokratiseringen görs nu genom medelklasskvinnans kon

sumtion. Kvinnan upplever en frihet och en njutning både i begäret och i 

konsumtionsakten. Denna upplevelse kan väcka en reaktion som blir lätt 

moraliserande eftersom den uppfattas som irrationell. Det är dock värt att 

notera att genom tillgången till mode har kvinnan börjat åtnjuta en viss frihet 

i form av varuhusbesök och en längtan efter nyheter. Och njutningen i sig är 

en befriande känsla. Mode, både som institutionellt och materiellt gripbart 

fenomen, är modernitetens barn. 

Det franska 1800-talssamhället vittnar om en dynamik med ökad produk

tion och större tillgänglighet till konsumtion - en dynamik där modet kom 

att befästa sin roll som symbol för den kvinnliga aktiviteten. Denna aktivitet 

i sig har banat vägen för kvinnans sociala affirmation. 

35 Kawamura (2007), s. 26. 
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Kvinnor från Vingåkersbygden under 1%00-talets första hälft. Området hade en betydande bon
dehandel med textiler för avsalu, främst ylle, linne och senare även hemvävd bomull: redan år 
1685 sägs att vingåkersborna gör ett "besynnerligt vackert grått valmar". Bergslagen och större 
städer som Göteborg, Stockholm och Norrköping var viktiga avnämnare. Dessa kvinnor gjorde 
även själva handelsresor till Norrköping — Sverige ylleindustriella centrum vid början av 1800-

talet — där de sålde och lät bereda sina vävnader. Akvarell av J. W Wallander, Sörmlands mu

seum. 
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Handel i formering 

Kommentar till Gudrun Andersson, Maria Halle, 
Petter Jansen och Paula von Wachenfeldt 

PERNILLA JONSSON 

Texterna under temat "Butiker, i städer och på landsbygden" är alla skrivna 

i en tradition där förändringar i hushållens beteenden, samt distributionens 

och konsumtionens roll i industrialiseringsprocessen har fått en central roll. 

Detta ligger i linje med den förskjutning från utbudsfaktorer som skett i 

och med att det historiska begreppet "den industriella revolutionen" har ifrå

gasatts av såväl makroekonomiskt som regionalt inriktade studier. För att 

komma åt de asymmetrier mellan utbud och efterfrågan som dessa studier 

blottlagt lanserade Jan de Vries vid mitten av 1990-talet ett nytt begrepp: "in-

dustrious revolution". I hans tolkning låg dynamiken i smakförskjutningar. 

Önskan att exempelvis bära importerade eller fabrikstillverkade tyger istället 

för de man själv kunde tillverka förändrade hushållens beteenden. Detta på

verkade både arbetskraftsutbud och efterfrågan, för vilket nedprioritering av 

fritid samt kvinnors och barns ökade lönearbete var avgörande.1 

Varuutbud och kvinnors arbete 

Maria Halle försöker i sin studie komma åt just kvinnors arbete inom pro

duktion och distribution i Norge under andra hälften av 1700-talet. Syftet är 

tvådelat och gränsen inte alltid klar mellan de olika delarna. För det första 

använder Halle topografisk litteratur för att studera hur kvinnors arbete och 

varuutbudet i olika regioner beskrevs av samtida skribenter. För det andra 

1 Jan De Vries, "The industrial Revolution and the Industrious Revolution", i Journal ofEco-

nomic History 54 (1994), s. 249-270. Preferensförskjutningar uppmärksammdes dock redan 
av Elisabeth W. Gilboy, "Demand as a factor in the industrial revolution", i Roland Max 

Hartwell (ed.), The Causes of the Industrial Revolution in England (London 1967, originaltext 

1932). 



används den topografiska litteraturen för att ge indikatorer för omfattningen 

av kvinnors deltagande i varuproduktion och försäljning. 

I den pilotstudie som genomförts blir svaret på den första frågan att de 

flitiga och arbetsamma kvinnorna prisades. I likhet med svenska landshöv

dingar och makthavare runt om Europa så gav Gerhard Schoning (1722—1780) 

i sin reseberättelse prov på kameralistiska idéer. Den inhemska produktionen 

av framförallt textilier skulle stimuleras. Myndigheternas omsorger gällde allt 

från linodling och fåravel till hantverket vid spinning, vävning och slutbe

redning av tygerna. Detta levde kvar i Sverige även under 1800-talet då de 

nybildade hushållningssällskapen tog initiativ till ett brett spektrum av ut

vecklingsprojekt.2 

På den andra frågan som berör kvinnors faktiska deltagande i produktion 

och distribution ger Schonings beskrivningar intressanta utsagor om regiona

la skillnader och inom vilka områden kvinnor respektive män återfanns, även 

om de är ideologiskt impregnerade. I kombination med andra källmaterial, 

som sockenstämmoprotokoll, rättsligt material, kommerskollegii berättelser 

och mantalslängder ges här nya möjligheter att kartlägga kvinnors arbete 

och det kvalitativa innehåll som döljs bakom endimensionella yrkes- eller 

civilståndsbeteckningar. Halle antyder också den potential materialet har i 

kombination med det nu digitaliserade folkräkningsmaterialet, där det tidiga 

1800-talets uppgifter åtminstone för svenska förhållanden förefaller vara rela

tivt tillförlitligt vad gäller arbete i fabrik och bregsbruk, vilket skulle kunna 

öppna för regionala jämförelser av genusarbetsdelning för arbete utanför 

"proto-industriell" verksamhet.3 

Bruksbod eller lanthandel? 

En ökad specialisering på landsbygden påverkade utöver genusarbetsdelning-

en även behovet av handel. Städerna bevakade de privilegier de tilldelats av 

2 Gustaf Utterström, Jordbrukets arbetare. Levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från 

frihetstiden till mitten av 1800-talet (Stockholm 1957), s. 9-26; Inger Jonsson, Linodlare, vä

verskor och köpmän. Linne som handelsvara och försörjningsmöjlighet i det tidiga 1800-talets 

Hälsingland (Uppsala 1994), s. 15-16. 

3 Yngve Fritzell, "Yrkesfördelningen 1825—1935 enligt Tabellverket och andra källor", i Statis

tisk tidskrift (1976); dens., "Yrkesfördelningen 1805-1820 enligt tabellverket och andra källor 

jämte sammandrag intill 1855", i Statistisk tidskrift 1 (1980). 
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staten i utbyte mot at sköta beskattningen av handeln. Vid början av 1800-

talet var dock detta ett privilegium satt under press och handel på landsbyg

den släpptes stegvis fri. I Sverige och Norge kunde dock handelsbodar fritt 

etableras och allmogen bedriva handel utan restriktioner först efter 1864 års 

näringsfrihets förordning.4 Före dess fanns några undantag från regelverket, 

däribland bergsbruken.5 Det är i denna kontext Petter Jansens text "Ble berg-

verkenes provianthus brukt som butikk på 1800-tallet?" ska placeras. 

Jansen undersöker under en brytningstid från slutet av 1700-talet till mit

ten av 1800-talet hur och av vem Reros kopparverks bruksbod kunde använ

das. Alternativen till bruksboden var bondeköpmän och gårdfarihandlare på 

besök i Rjaros, som saknade köpstadsrättigheter eller marknader i angränsan

de orter. Detta gjorde att tillgång till bruksboden var eftertraktansvärd, vilket 

användes av bruket för att få körslor utförda. Jansen visar dock att undantag, 

där icke-anställda använde tog ut varor från boden, förekom under den stu

derade perioden. Hans tolkning är att detta var enstaka företeelser i tider av 

missväxt, snarare än en övergång till regelrätt handelsbod. För att utröna i 

vilken mån bruksboden sågs som ett hot mot förbudet mot landsköp och 

i vilken mån den ansågs tangera en handelsbodsfunktion skulle exempelvis 

domboksmaterial och klagomål från stadshandlare kunna ge ytterligare infor

mation om. Jansen visar dock med önskvärd tydlighet på behovet av vidare 
studier av varuhandeln på landsbygden före näringsfriheten. 

Marknadsföring och identitetsskapande 

Gudrun Anderssons och Paula von Wachenfeldts studier relaterar direkt till 

förskjutningar i preferenser samt professionalisering inom marknadsföring 

och försäljning. Sedan 1980-talet har nya sätt att exponera varor och mark

nadsföra dem som skapade en längtan efter det nya, det "moderna", lyfts 

fram som en tillväxtmotor. Neil McKendrick et al lanserade då sitt provoka-

4 Fredrik Sandgren, Åt var och en efter behov? En studie av lanthandeln i Revsundsregionen i 

östra Jämtland 1870-1890 (Uppsala 1999), s. 29; Anna Brismark, Mellan producent och kon
sument, Köpmän, kommissionärer och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland (Uppsala 

2008), s. i6f., 84-94. 
5 I Sverige fick bruksägare år 1642 rätt att bedriva handel med vissa konsumtionsvaror för att 

säkra personalens livsmedelsbehov. Henry Lindström, Näringsfrihetens utveckling i Sverige 

1809-36 (Göteborg 1923), s. iof. 



tiva begrepp "konsumtionsrevolutionen" som var det som egentligen banade 

vägen för en industrialisering.6 

I formandet av regionala ekonomier och identiteter var tidningar, framfö

rallt landsortstidningar, ett sammanbindande medium.7 För sin existens var 

de dock i mycket beroende av annonsintäkter.8 Andersson har tagit utgångs

punkt i just tidningsannonser, en länge förbisedd källa i historisk forskning. 

Syftet med hennes studie är att studera hur marknadsföringen såg ut och vilka 

varor handeln valde att exponera. Genom hur de annonserades vill hon också 

undersöka vem man vände sig till. Här har dock Andersson inledningsvis be

stämt sig för att begränsa sig till ett urval av vad hon betraktar som borgerliga 

statusvaror som möbler, husgeråd, kläder, textilier och exklusiva livsmedel. 

Den tidningsläsande Stockholmaren mötte under först hälften av 1800-

talet ett rikt axplock av nya och begagnade varor. Både handlare och pri

vatpersoner annonserade. Varorna marknadsfördes som exotiska, exklusiva 

eller moderna. Men prisargument förefaller ha varit de vanligaste, även om 

argument och olika former av annonsering och förskjutningar i den inte sys

tematiskt har kvantifierats i studien. Studien tangerar frågan om den svenska 

borgerlighetens roll och i vilken mån det respektabla och "gentlemannamäs-

siga" i identitetsskapandet formades i en svensk kontext. Studien ger uppslag 

till jämförelser med utvecklingen i Central- och Västeuropa i fråga om den 

svenska borgerlighetens förmåga att driva en "konsumtions revolution" och 

när en "massmarknad" växer fram. 

Det förföriska varuhuset 

Under 1800-talets lopp förändrades både de imaginära rum som marknads

föringen skapade och det fysiska butiksrummet. I etableringen av en urban 

6 Neil McKendrick, John Brewer & John Harold Plumb, The Birth of a Consumer Society. The 

commercialisation ofEighteenth century England (London 1982), s. 9. 

7 Pat Hudson, The Industrial Revolution (London 1992), s. 102. 

8 C.Y. Ferdinand, "Selling to the Provinces: News and Commerce round Eighteenth-Century 

Salisbury", i John Brewer & Roy Porter (eds), Consumption and the World ofGoods (London 

1993), s. 394-9; Victoria Morgan, "Beyond the Boundary of the Shop", i John Benson & 

Laura Ugolini (eds), Cultures of Selling. Perspectives on Consumption and Society since 1700 

(Aldershot; Burlington, VT 2006), s. 66-74; Terry R. Nevett, Advertising in Britain: a history 

(London 1982). 
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medelklass, där framförallt kvinnors verksamhet skildes från hushållets pro

duktiva arbete, skapades nya meningar genom konsumtion. Butiker och va

ruhus blev platser för vad som i brittisk litteratur benämns "polite sociability", 

något som både kvinnor och män ägnade sig åt.9 von Wachenfeldt tar sin ut

gångspunkt i den roll kvinnor respektive män tilldelats i förhållande till kon

sumtion och marknadsföring i Emile Zolas roman Damernas Paradis (1883). 

I texten presenteras konsumtion och mode som en ny del av det sociala livet, 

som ett slags "kompensation" för en förlorad plats i den offentliga sfären men 

också som ett ökat beroende av mannen gestaltad som varuhusägare eller den 

äkta makens penningpung. Zolas roman anknyter här till den tradition där 

varuhuset skrivits in som en kvinnlig sfär per se, där kvinnan sågs som kapi

talismens offer.10 Detta är en bild intressant att ställa mot det emancipatoriska 

inslaget som lyfts fram inom amerikansk populärkultur och litteratur kring 

sekelskiftet 1900, men också realiserades i suffragetternas kamp." Istället för 

att vara irrationella offer tar kvinnorna i dessa framställningar sin kunskap 

om "the culture of consumption" som vapen i kampen för ökad ekonomisk 

och politisk makt. 

Tillsammans ger texterna förutom ny kunskap en tydlig vision om vad 

nya källmaterials potential i studier av preferensförskjutningar och en profes-

sionalisering av distributionsledet hade under den tidiga industrialiseringen 

och framväxten av det "moderna samhället". Studierna ger vidare indikatio

ner på betydelsen av förändrade klass- och genusidentiteter för dynamiken. 

9 Se t. ex. Woodruff D. Smith, Consumption and the MakingofRespectability, 1600-1800 (New 

York 2002). Om konsumtion i medelklassen identitetsskapande se även Ellen Furlough & 

Victoria De Grazia (ed.), The Sex ofThings. Gender and consumption in historicalperspective 

(Berkeley 1996); Orsi Husz, Drömmars värde varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 

1897-1939 (Hedemora 2005). Om mäns konsumtion av kläder som "social" aktivitet se 

Laura Ugolini, Men and Menswear. Sartorial consumption in Britain 1880-1939 (Aldershot; 
Burlington 2007). 

10 William R. Leach, Land ofDesire. Merchants, power, and the rise of a new American culture 

(New York 1993). 

11 William R. Leach, "Transformation in a Culture of Consumption: Women and Depart

ment Stores, 1890-1925", i Journal of American History 71 (1984), s. 339-42; Ellen Gruber 
Garvey, The Adman in the Pärlor, Magazines and the gendering of consumer culture, 1880s 

to 191 Os (New York 1996); Margaret Mary Finnegan, Selling Suffrage. Consumer culture and 

votes for women (New York 1999). 
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Handlare Olof Ljungqvist med hustrun Lisa och fostersonen Einar, Klövsjö socken i södra Jämtland 1909. 

Jamtli Bildbyrå, Östersund. 



Bouppteckningen 
som livsgarderob 
Något om kläder och köpmönster i Härjedalen 
på 1870-talet 

MARIE TENGROTH ULVANG 

De (långbyxorna) hade sitt upphov från trävarurörelsen, som då börjat i Härjedalen, 

Medelpad, Jämtland och Hälsingland. Ynglingar kommo igen därifrån med detta hög

färdsmod. De djärve som vågade uppträda i så långa pantalonger blevo begabbade och 

förhånade, men ändå blev det allmänt bruk om några år detta syndiga mode.1 

När långbyxorna, som hade slagit igenom i det sena 1700-talets franska em-

pire, nådde Härjedalens landsbygd möttes de av både fördömande och för

tjusning. I beskrivningen av långbyxorna som ett syndigt högfärdsmode hade 

de kanske klätt skott för en äldre generations oro, medan en yngre genera

tion istället såg dem som en representant för en tid av bättre villkor. För det 

var inte bara långbyxorna som hade fatt skjuts av trävaruindustrin. Från det 

att skogsbolagen på allvar började kasta sina blickar på de stora skogarna 

i Härjedalen accelererade många av de samhällsförändringar som förknip

pas med 1800-talets andra hälft. Skogsbolagens köp av timmer och skogs

fastigheter skyndade till exempel på pengaflödet och erbjöd arbeten bortom 

självhushållningens sfär. De nya arbetstillfällena lockade också arbetare från 

intilliggande landskap och Norge, som spädde på obalansen mellan traktens 

jordlösa och hemmansägare. Nytillskottet av lönearbetare och skogsbolagens 

tjänstemän gav i sin tur bränsle åt lanthandeln, vars sortiment svällde i takt 

med järnvägens utbyggnad. 

Tidens nya möjligheter och preferenser formulerades i sättet att klä sig 

utifrån social tillhörighet, ekonomisk förmåga, kön och ålder. I den här ar-

1 Uppteckning 25.1 Tännäs 1934, Östersunds Museums Etnologiska Arkiv (ÖMEA), Jämtlands 

läns museum, Östersund. 
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tikeln tittar jag närmare på ålderns betydelse för människors val av kläder. 

Mina funderingar kring livets olika faser av klädkonsumtion tar sin början i 

en varuförteckning från 1873 och en serie bouppteckningar från samma årti

onde. I blickfånget står Lillhärdals socken i södra Härjedalen, som var en av 

Norrlands många socknar som sveptes med av skogsbolagens framfart. Det 

första timret från Lillhärdal köptes av Gävle Trävaruaktiebolag i början av 

1850-talet.2 Fyrtio år senare ägde sju skogsbolag 94 av sockens 155 hemman.3 

Handlare i Härjedalen och Lillhärdal 

En av flera faktorer som hade betydelse för landsbygdens konsumtionsmöns

ter var tillgången på varor. Under hela 1870-talet fanns tre handlare i Lillhär

dal, som huserade knappt 1600 personer 1880.4 Detta år kunde landskapets 

närmare 10 200 invånare göra sina inköp hos fyrtiotre enskilda handlare och 

två handelsaktiebolag.5 Ungefär hälften av dessa var inflyttade från Norge, 

Jämtland, Värmland och Dalarna, men också från Härnösand, Örebro och 

Skara.6 Tillströmningen av tillfälliga skogsarbetare och böndernas möjligheter 

att kombinera jordbrukets sysslor med lönsam timmerkörning hade uppen

barligen gjort området attraktivt för handel. Tyvärr finns inga upplysningar 

om vilka varor Lillhärdals handlare höll sig med eller vem som köpte dem. 

För att få en uppfattning om vilka tyger, sybehör, accessoarer och färdig-

sydda plagg som fanns till försäljning har jag istället vänt mig till Funäsdalens 

Handelsförening AB nordväst om Lillhärdal. Här finns nämligen en bevarad 
inventarieförteckning från 1873, vilken jag har valt att använda som ett boll

plank för bouppteckningarna från Lillhärdal. Tanken med att ställa en serie 

bouppteckningar mot en samtida inventarieförteckning är att finna en väg 

2 Erik J. Bergström, Gert Magnusson & Jan Raihle, Härjedalen. Natur och kulturhistoria 

(Östersund 1993), s. 223. 
3 Husförhörslängden 1886—1895, Lillhärdals kyrkoarkiv, Landsarkivet i Östersund (ÖLA). 

4 Mantalslängden och Taxeringslängden för Lillhärdals sn 1870, 1875 och 1880, Häradsskriva

ren i Härjedalens fögderi, (ÖLA); Folkmängdstabeller för Lillhärdals sn 1880, Demografiska 

databasen, Umeå universitet. 

5 Årsberättelser handlanden och hantverkare 1880 s. 279, Kommerskollegium kammarkonto

ret, Riksarkivet Stockholm (RA); Folkmängdstabeller för Härjedalens kommun 1880. 

6 SCB Husförhörslängdsutdrag 1880, (RA), för samma socknar som i not 5: Hede, Linseli, 

Lillhärdal, Storsjö, Sveg, Tännäs, Vemdalen, Ytterhogdal med Angersjö, Älvros och Över-

hogdal, 
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bortom de saknade journal- och kassaböckernas upplysningar om vem som 

handlade vad. Men först några ord om Funäsdalens Handelsförening AB. 

Funäsdalens Handelsförening AB 

Funäsdalens Handelsförening AB drevs av Erik Fundin, grundaren av Här

jedalens fornminnesförening, och sex andra ledamöter. När föreningen bil

dades 1872 var den en i raden av flera konsumtions- och handelsförening

ar som sedan 1860-talet vuxit fram som ett alternativ till de enskilda 

handlarnas butiker. Bakom etableringsvågen fanns ett missnöje med hur 

lanthandeln hade skött livsmedels- och särskilt spannmålsförsörjningen 

under tidigare missväxtår.7 Målsättningen var att konsumtions- och han

delsföreningarna inte skulle sätta vinsten i första rummet utan bara för

medla varor till lägsta möjliga pris.8 Inledningsvis fanns förhoppningar om 

att föreningarna skulle bli en välgörande kontrast till lanthandelns, enligt 

landshövdingen, alltför generösa kreditsystem. Att detta inte blev verklighet 

och att många föreningar gick omkull vittnar en besviken landshövding om: 

Visserligen finnas flera föreningar, som noggrant vidhålla sin bestämmelse att till skä
liga pris förse lantmannen med förnödenhetsvaror, men lockelsen till vinst har å andra 

sidan föranlett en stor del att även driva handel med överflödsartiklar — vin och malt

drycker ej undantagna - varförutan flera genom oklok förvaltning och missbrukad 

kredit gått under.' 

När Funäsdalens Handelsförening AB upplöstes 1885 tog Erik Fundin över 

och drev sedan rörelsen i egen regi ända fram till 1906.10 Som namnet avslöjar 

låg Funäsdalens Handelsförening AB i Funäsdalen, som var Härjedalens port 

mot Norge. På andra sidan gränsen var det inte mer än sjuttio kilometer till 

Röros. Det är inte otänkbart att någon från Lillhärdal stannade till vid butiken 

på vägen till eller från Norge, men det är inget som syns i räkenskaperna. En 

7 Fredrik Sandgren, Åt var och en efter behov? En studie av lanthandeln i Revsundsregionen i 

Östra Jämtand 1870-1890 (Uppsala 1999), s. 28. 
8 Sten Rentzhog (red.), Industrisamhällets tidsålder i Jämtland & Härjedalen. Landshövding

eberättelser åren 1856-1905 (Östersund 2000), s. 121. 

9 Rentzhog (2000), s. 152. 

10 Förteckning över Funäsdalens Handelsförening AB (handlanden Erik Fundins) arkiv, 

ÖLA. 
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förordning gjorde gällande att en handelsförening skulle "uppköpa och till

handahålla allmänhetens förnödenhetsvaror till möjligast billiga pris".11 Och 

här kan en sparad inventarielängd berätta hur Funäsdalens handelsförening 

AB tolkade detta under sitt första verksamhetsår. Matvaror som mjöl, gryner, 

sill, fläsk, torkad frukt och kryddor var utan tvekan den största posten. Men 

tyger, sybehör, hemtextilier och kläder var också en stor varugrupp och stod 

för en femtedel av varornas sammanlagda värde.12 De första fabrikstillverkade 

plaggen till försäljning var i regel arbetskläder, det vill säga varor som vände 

sig till en grupp med begränsade möjligheter till självhushållning. De trö

jor, vantar och västar som Erik Fundin och hans kollegor sålde i början på 

1870-talet var förmodligen just arbetskläder. Men här fanns också förkläden, 

halsdukar, hattar, hjärtevärmare, rockar och manschetter som var ämnade för 

andra sammanhang. 

Vid inventeringen fanns mer än 2 400 alnar tyg och närmare 350 dussin 

knappar i lager. Den stora mängden tyger och sybehör berättar att merparten 

av kläderna syddes i hemmen, hos skräddare eller sömmerskor. Kunderna 

kunde välja mellan bomull, cambric, cards, doffel, kapptyg, kasinet, klot, 

kläde, korderoj, krafttyg, lärft, orlean, sammet, satin, scherting, serges, sirts 

och ylle. Uppgifterna säger inget om vad som verkligen såldes, men bidrar 

med en bild av vad som var möjligt att köpa i en handelsbod i Härjedalen på 

1870-talet. Sortimentet i sin helhet talar om att fabrikstillverkade tyger inte 

längre var exklusiva varor för ett fåtal. Textilfabrikernas storskaliga tillverk

ning och järnvägens goda transportmöjligheter hade gjort tygerna billigare 

relativt sett, vilket innebar att hushållen kunde köpa mer även på oföränd

rade inkomster.13 

Vem köpte handlarens tyger i Lillhärdal? 

Vad kan då Funäsdalens Handelsförening AB:s inventarieförteckning från 

1873 och sextio bouppteckningar från 1870-talets Lillhärdal säga om sin tids 

klädda konsumtionsmönster? En hel del, men tyvärr har tidens relativt bil-

11 Rentzhog (2000), s. 152 . 

12 Inventarielängder för varor 1873-1874, B vol 1, Funäsdalens Handelsförening AB (handlande 
Erik Fundins) arkiv. ÖLA. 

13 Lennart Schön, Från hantverk till fabriksindustri. Svensk textiltillverkning 1820-1870 (Lund 

1979), s. 74. 
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Vy över Funäsdalen på 1890-talet med Erik Fundins hus i blickfanget. Handelsboden låg i 
vinkelbyggnadens vänstra del. Jamtli Bildbyrå, Östersund. 

liga tygpriser bidragit till att de boupptecknade kläderna inte alls beskrivs i 

samma utsträckning som under 1800-talets första hälft. 

Inventarieförteckningens få uppgifter om linne och kläde i olika prisklasser 

tyder på att dessa inte var stora varor på 1870-talet. Tillverkningen av bomulls

tyger mekaniserades tidigt och hade försämrat villkoren för den traditionella 

linnenäringen redan kring 1800-talets mitt.14 Förutom priset konkurrerade bo

mullen med att vara lättare att färga, mönstra och sköta. Bouppteckningarnas 

uppgifter om särkar, överdelar, skjortor, förkläden och huvud- och halsdukar 

visar att bomullen var väletablerad i Lillhärdal på 1870-talet. Inventarielängdens 

många alnar av bomullstyg, lärft, scherting och sirts, som hörde till sortimen

tets billigare tyger, förstärker att bomullen tagit plats i såväl hem som garde

rober. Däremot hörde det ännu inte till vanligheterna att bomullen användes 

i andra plagg än i underkläder, halsdukar och förkläden. En förklaring är att 

14 Schön (1979), s. 24; Inger Jonsson, Linodlare, väverskor och köpmän. Linne som handelsvara 
och försörjningsmöjlighet i det tidiga 1800-talets Hälsingland (Uppsala 1994), s. 240. 
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material och modell ofta gick hand i hand. Av ett bomullstyg, som hade andra 

kvaliteter än till exempel kläde, blev det helt andra sorts plagg. Det som ser 

ut som ett enkelt val mellan två tyger kunde också vara ett viktigt ställnings

tagande för vilken grupp bäraren ville tillhöra. Bland dem som tagit steget 

mot lättare bomullsplagg fanns tre bönder i fyrtioårsåldern med varsin rock av 

bomull, varav en sommarrock av tvintyg med bomullsfoder, två bondhustrur 

i trettioårsåldern med tröjor av bomull och en lika gammal arbetarhustru med 

fyra bomullskjolar.15 Att det bara var en trettiofemårig skollärarhustru som 

också hade en kofta av bomull påminner om att det kanske inte var alldeles en

kelt att bryta invanda mönster i en tid där klädedräkten gav färg åt samhällets 

sociala skrankor.'6 Strumpor av bomull var det kanske bara skollärarhustrun 

och skogsbolagens inflyttade tjänstemannafamiljer som hade på 1870-talet. 

Ett av inventarielistans dyrare tyger var korderojen som såldes för drygt 

fem kronor alnen. Tyget beskrivs som ett starkt bomullstyg liknande man

chester eller ett kraftigt, ofta melerat eller mönstrat, hel- eller halvylletyg.17 

Från och med 1840-talet tillverkade Rydboholm en korderoj i bomull som ett 

alternativ "till förbrukning av allmogen och den arbetande klassen i stället för 

den vida dyrare yllevaran" enligt väveriets grundare Sven Eriksson.18 Nordisk 

familjebok klassade dock bomullstyget som tämligen urmodigt vid bandets 

tryckår 1884. Korderoj nämns bara i två västar tillhörande en tjugosjuårig 

bondson och en bonde om fyrtiosju år.19 Det kraftiga ylletyget doffel, som 

kostade över sex kronor alnen, var en annan dyrgrip som användes i de yngre 

böndernas tröjor och rockar.20 I lagret fanns också trotjänare som cambric 

och sammet. Cambric var en tunn linnebatist, som också gjordes i bomull 

15 Bouppteckningar Lillhärdals sn 1870-1879, Svegs Tingslag, ÖLA: AIL23 nr 41 1873 bonde 41 

år rock; AII:29 nr 2 1878 bonde 42 år rock; AII:25 nr 35 bonde 47 år foder i sommarrock av 

tvintyg; AII:25 nr 19 1874 bondhustru 34 år 2 tröjor; AII:35 nr 15 1877 bondhustru 37 år 1 tröja; 

AII:3i nr 3 1879 arbetarhustru 37 år 4 kjolar. 

16 Bouppteckning Svegs Tingslag, ÖLA: AIL26 nr 34 1876 skollärarhustru 35 år 1 kofta och 8 

strumpor. 

17 Nordisk familjebok (Stockholm 1884). 

18 Schön (1979), s. 119. 

19 Bouppteckningar Svegs Tingslag, ÖLA: AIL24 nr 2 1873 bondson 27 år livstycke; AIL25 nr 35 

bonde 47 år väst. 

20 Nordisk familjebok (1884); Bouppteckningar Svegs Tingslag, ÖLA: AIL25 nr 211874 bonde 38 

år rock; AIL29 nr 2 1878 bonde 42 år 2 rockar; AII:2é nr 2 1875 bondhustru 28 år 5 tröjor av 
kläde och doffel. 
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efter 1800-talets mitt.21 Vid den här tidpunkten hade bomullsväverierna an

passat sig till böndernas och arbetarnas önskemål om kraftigare tyger och 

svängt över från tunn shirting, cambric och lärft till domestik och korde-

roj.22 Bouppteckningarnas få uppgifter om cambric tyder på att tyget var ur 

modet på 1870-talet. Fyrtio år tidigare hade den varit ett självklart val i vita 

eller röda halsdukar och förkläden.23 Den bit som var kvar vid inventeringen 

blev kanske till ett nytt stycke under en äldre kvinnas bindmössa. Den svarta 

och bruna sammeten var troligen tänkt till de gifta kvinnornas bindmössor, 

som i vissa fall användes ända fram till sekelskiftet 1900.24 Ett populärt klän

ningstyg, som antingen var slutsålt eller inte hölls av Funäsdalens Handels

förening AB, var det täta och glansiga kamgarnstyget bombasin.25 Om det 

eftertraktade tyget inte fanns i handeln var gårdfarihandeln ett alternativ. Just 

bombasin var en av de tyger som ofta ingick i gårdfarihandlarnas sortiment.26 

På 1870-talet dog fem bondhustrur och pigor i åldern tjugoåtta till femtiotre 

med varsin klänning av bombasin i sin bouppteckning.27 

Så långt har bouppteckningarna visat att korderoj, doffel och bombasin, lik

som bomull i rockar och tröjor, var tyger som tilltalade män och kvinnor från 

landsbygdens skilda samhällsgrupper. Den gemensamma nämnaren var att 

samtliga hörde till bouppteckningsmaterialets yngre personer i åldrarna tju

gosju till femtiotre. I bouppteckningarna från samma årtionde står Lillhärdals 

tre kända handlare som fordringsägare i sju bouppteckningar. Förutom en 

folkskollärare var resten av kredittagarna bondhustrur, bönder och bondsö

ner. Beläggen är få men överensstämmer med Fredrik Sandgrens slutsatser 

21 Nordisk familjebok (1884); Hemmets handarbetarlexikon (Malmö 1992). 

22 Schön (1979), s. 118,122 och 125. 

23 Bouppteckningar Svegs Tingslag, ÖLA: AII:3 nr 60 1832 torparhustru 2 halsdukar, 1 rött för

kläde; AIL3 nr 88 1834 bonde 1 vit halsduk; AII:4 nr 97,1834 bonde 1 halsduk; AIL3 nr 105 1835 

torparhustru 1 röd halsduk; AII:4 nr 60 1838 bondhustru 2 kamrits och 1 vit kamrits; AII:4 nr 

71 1838 bondhustru 1 servett (stycke); AII:4 nr 72 1839 landbondehustru 1 kamrits och 1 vit 

halsduk. 

24 Sten Renthzog (utgivare), Nils Månsson Mandelgren, Brev från en resande konstnär, fämt-

land-Härjedalen 1868-1869 (Östersund 1979), s.115 f.; Renthzog (2000), s. j7och s. 195. 

25 Nordisk familjebok (Stockholm 1905). 

26 Pia Lundqvist, Marknad på väg. Den västgötska gårdfarihandeln 1790-1864 (Göteborg 2008), 

s. 220. Bombasin fanns i 10 av 17 varulistor 1838-1846. 

27 Bouppteckningar Svegs Tingslag, ÖLA: AII:23 nr 22 1872 piga 42 år klänning; AII:25 nr 19 1874 

bondhustru 34 år klänning; AII:26 nr 2 1875; bondhustru 28 år klänning; AII:27 nr 10 1877 

piga 53 år klänning; AII:35 nr 15 1877 bondhustru 37 år klänning. 

207 



TABELL I: Urval av tyg i Funäsdalens Handelsförening AB:s inventarieförteckning 

år 1873 

Tyg Aln Kr per aln 

bomull 104,50 0,34-0,54 
byxtyg 20,25 0,63 
cambric 0,75 0,60 
cards 141,00 0,66 
doffel 15,75 6,09 
doffel, brun 12,00 6,76 
foderlärft 83,25 0,32 
foderlärft, svart 9,00 0,32 
kapptyg 48,00 0,69 
kasinet 43,00 0,55 
kjoltyg 17,00 0,67 
klot 0,25 2,00 
kläde 1,75 4,86 
korderoj 97,25 5,22-5,70 
korderoj Y2 201,50 1,08 
krafttyg 65,50 1,30 
lärft 924,50 0,25-0,27 
orlean 41,00 0,96 
sammet, brun 10,00 2,75 
sammet, svart 26,75 1,15 
satin 0,50 6,64 
satin, brun 12,50 5,30 
satin, svart 19,00 6,65 
scherting 130,25 0,38 
serges 11,25 0,96 
sirts 380,50 0,50 
tyg 283,25 0,41-0,72 

KÄLLA: Inventarielängder för varor 1873—1874, B vol 1, Funäsdalens Handelsförening AB 
(handlande Erik Fundins) arkiv. 

att bönderna var lanthandelns viktigaste kundgrupp.28 Det lilla materialet till 

trots är det ändå intressant att se att alla utom en höll sig inom åldersspannet 

tjugosju till fyrtionio år. Varför just dessa lämnat spår till Lillhärdals handlare 

kan inte besvaras, och inte heller vilka varor som gömde sig bakom skulder

na. Däremot berättas att yngre bondhustrur och bönder förmodligen hörde 

till lanthandlarnas trogna kundkrets. Även om det inte går att koppla ihop 

klänningens köpta bombasin eller rockens doffel med skulderna till traktens 

handlare säger det ända något om livets olika faser av konsumtion. 

28 Sandgren (1999), s. 127. 

208 



Vikten av en välfylld garderob 

En uppfattning är att yngre personer på väg in i giftermålet medvetet samlade 

kläder inför ett framtida bruk.29 Enligt Wolter Ehn, som utgått från tjänste

hjonsstadgans föreskrifter om tjänstefolkets lön i kontanter och in natura samt 

lönetvister i Upplands häradsrätter under 1800-talets första decennier, hade 

pigor och drängar goda möjligheter att skaffa sig många uppsättningar kläder 

under åren i tjänst.301 det senare materialet förekommer inte bara detaljerade 

uppgifter om kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare, utan också räken

skaper över vad som utbetalats. Här är det alltså möjligt att få en bild av lönens 

verkliga omfattning. Ehn konstaterar att lönerna var väl tilltagna i förhållande 

till tjänstehjonsstadgans anvisningar. Av husförhörslängderna framgår att går

dens anställda vanligen var mellan fjorton och tjugofem år gamla, det vill säga 

i spännet mellan konfirmation och giftermål. I funderingarna kring varför 

mängden persedlar var så väl tilltagna frågar sig Ehn om de unga årens sam

lande av kläder kanske var en förutsättning för att kunna gifta sig. Samma 

tankegångar återfinns hos John Styles, som betonar att många av 1700-talets 

engelska arbetare behövde en bank av kläder under åren av familjebildning.31 

Barnens behov av mat och kläder gick i första hand samtidigt som småbarns

åren gav betydligt mindre tid åt att spinna, väva och sy. 

En intressant tanke är att tjänstehjonsstadgan kan ha gett pigor och 

drängar bättre möjligheter att skaffa sig moderiktiga kläder än husbondfol

ket. I museernas uppteckningsmaterial är det inte sällan tjänstefolkets sätt att 

klä sig som upprör den äldre generationens känslor.32 Några generella slutsat

ser kan naturligtvis inte dras utifrån Ehns uppsats. Förutsättningarna för de 

anställdas utrymme att förhandla har varierat i såväl tid som rum. Den sista 

tjänstehjonsstadgan gällde formellt ända fram till 1926.33 Därtill justerades 

29 Bo Lönnqvist, Dräkt och mode i ett landsbygdssamhälle 1870-1920 (Helsingfors 1972); Wolter 

Ehn, "Något om klädernas anskaffande", i Lars Bleckert och Maj Reinhammar (red.), Mål 

och minnen (Uppsala 1989); Håkan Liby, Kläderna gör upplänningen. Folkligt mode — tradi

tion och trender (Uppsala 1998). 

30 Ehn (1972), s.69 fT. 

31 John Styles, The Dress of the People. Everyday Fashion in Eighteenth-Century England (Lon

don 2007), s. 231. 

32 Anna-Maja Nylén, Folkligt dräktskick i Västra Vingåker och Österåker (Stockholm 1947), s. 

209. 

33 www.ne.se. 
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stadgan med en bilaga med särskilda föreskrifter för respektive län. Elin pekar 

likafullt på ett tänkbart konsumtionsmönster, och inte minst på ett sätt att 

komma åt unga människors möjligheter att skaffa sig kläder. Ehns resone

mang har förts vidare av Håkan Liby som särskilt trycker på tjänstefolkets roll 

som viktiga nyhetsförmedlare och pionjärer inom det senaste modet.34 För 

med stöd av tjänstehjonsstadgan kunde pigor och drängar på väg in i vuxen

livet bygga upp en garderob med flera omgångar av högtidskläder i senaste 

snitt och god kvalitet. Därtill kunde den kontanta delen av lönen läggas på 

inköp av moderna tillbehör som band, spännen och knappar, halsdukar, hat

tar, paraplyer och galoscher. Med i diskussionen om när i livet kläderna in

förskaffades finns också Bo Lönnqvist, som studerat dräkt och mode i finska 

Österbotten 1870 till 1920.35 Utöver pigors och drängars löner lyfter Lönnqvist 

också fram de kläder som växlades som gåvor vid dop, trolovning och bröl

lop. Här kunde fästmannens skänkta halsduklar, smycken och klänningstyg 

ge en brudgumsskjorta, nattkappa eller väst i retur. 

Frågan om när i livet kläderna införskaffades är också en källkritiskt viktig 

nöt att knäcka. Vilken livsfas speglar bouppteckningen och vilka konsekven

ser får det för bouppteckningsbaserade undersökningar om kläder och mode? 

Här handlar det inte bara om skillnader mellan yngre och äldre personer, 

utan också om möjligheterna att se kläderna i rätt sammanhang. Med detta 

menar jag att kläderna efter en ålderstigen bonde på undantag inte nödvän

digtvis överensstämmer med resten av bouppteckningen. Kläderna kanske 

tvärtom speglar livet som välbärgad bonde i fyrtioårsåldern. En bouppteck

ning berättar bara om vilka kläder en person hade i sin ägo när hon eller han 

dog, men ingenting om vilka kläder som användes, var lagda åt sidan eller 

ärvda. I viss mån ger beskrivningar och värderingar information om nya och 

oanvända plagg, men i stort finns lite kunskap om hur garderoben förändra

des över livet och tiden. Även om bouppteckningarna snarare talar om vilka 

kläder som ägdes, och inte hur eller när dessa införskaffades, vill jag ändå 

lyfta fram några av Lillhärdals bouppteckningar i anslutning till Funäsdalens 

Handelsförening AB:s inventarielista och Ehns och Styles tankegångar. 

34 Liby (1997), s. 78. 

35 Lönnqvist (1972), s. 296 ff., 302 f. 
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Bonddotter Karin Olofsdotter — 18 år 1872 

Karin Olofsdotter var bara arton år gammal när hon dog år 1872.36 Hon var 

nummer tre i syskonskaran av fem och hade förlorat sin far sex år tidigare. I 

hushållet ingick också Karins farföräldrar. Det finns inga uppgifter som tyder 

på att Karin haft tjänst på annat håll, och förmodligen deltog hon i arbetet 

hemma på den till mantal medelstora, men förhållandevis högt skattade går

den. När barnen var mindre hade en piga och dräng haft tjänst på gården. 

I Karins bouppteckning upptar kläderna, sånär som en omgång sängklä

der och en silversked, hela listan av tillhörigheter. Här fanns nio halsdukar 

av siden och tjugo av bomull plus fem större schalar. I snitt boupptecknade 

kvinnorna tjugoen halsdukar vardera på 1870-talet. I boutredarens ögon var 

sidenhalsduken dubbelt så värdefull som den vanligare bomullshalsduken för 

mellan femtio öre och en krona. Utöver skor, strumpor och överdelar hade 

Karin också nio kjolar, två klänningar, två förkläden av siden och nio av bo

mull, fyra livstycken, lika många tröjor och två kappor. Här vill jag lyfta fram 

klänningarna och kapporna som den unga kvinnans val. Sedan klänningen, 

liksom långbyxorna, slagit igenom med empiren hade den inte gjort sig någon 

brådska till Lillhärdal.37 I bräschen för klänningen gick de som var unga när 

skogsbolagen kom till byn. Bland dem som ägde två eller fler klänningar var, 

med ett undantag, ingen äldre än drygt femtio år.38 I den mån äldre kvinnor 

ägde en klänning var det kanske deras svarta bröllopsklänning. Karin var för

modligen stolt över sina kappor, som hon och skollärarhustrun var ensamma 

om att bouppteckna på 1870-talet.39 

Eftersom jag inte har mer än en bouppteckning efter en så ung person 

som Karin och inte heller vet om hon omfattades av tjänstehjonsstadgan, 

kan jag inte stämma av Ehns resonemang. Däremot tyder mängden plagg, 

det moderna inslaget av klänningar och kappor, sparade kontanter och en 

skuld för ett dyrbart kapptyg att hon hade möjlighet att bygga upp en stor 

36 Bouppteckning Svegs Tingslag, ÖLA: AIL23 nr 19 1872; Mantalslängden 1870; Taxeringsläng

den 1870; Husförhörslängden 1863—1875. 

37 Marie Tengroth Ulväng, "Vilse i vadmalen", i Jämten (2006), s. 120. 

38 Bouppteckningar Svegs Tingslag, ÖLA: AII:22 nr 12 1871 arbetarhustru 40 år 4 st; AIL23 nr 19 

1872 bonddotter 18 år 2 st; AIL23 nr 37 1873 bondhustru 48 år 3 st; AII:26 nr 34 1876 skollärar-

hustru 36 år minst 2 st; AII:27 nr 10 1877 piga 53 år minst 3 st; AII:3i nr 3 1879 arbetarhustru 

37 år 5 st. 

39 Bouppteckning Svegs Tingslag, ÖLA: AIL26 nr 34 1876. 
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och varierad garderob. Som artonårig hemmavarande dotter var det naturligt 

att lägga utrymmet för konsumtion på personliga tillhörigheter som enkelt 

kunde flyttas med. 

Bondhustru Karin Jonsdotter — 34 är 1874 

Karin Jonsdotter var 28 år gammal när hon gifte sig med gårdens dräng Mi

kael Svensson.40 När hennes äldre bror gick bort tog Mikael och Karin över 

den till mantal medelstora gården med en häst och nio kor. Till familjen 

hörde en femårig son och Karins mor, och i hushållet ingick också en dräng 

och en äldre piga. I Karins bouppteckning känns flera av lanthandlarens va

ror igen, till exempel manchetter och hjärtevärmare. Som många andra ny

heter var hjärtevärmaren även ett plagg i skollärarhustruns bouppteckning. 

Bland Karins etthundraarton plagg trängdes bland annat tio sidenhalsdukar, 

tjugofem bomullshalsdukar och sju schalar, en klänning av bombasin, tio 

kjolar och förkläden samt sju tröjor och två koftor. I bouppteckningen redo

visades dessutom fordringar om närmare tretusen kronor varav en tredjedel i 

en revers på Hudiksvalls Filialbank. Kanhända att reversen var ersättning för 

huggen skog och att Karins garderob varit annorlunda utan skogsbolagens 

kontanter. 

Bondhustru Brita Olofsdotter — 86 år 1876 

När Brita Olofsdotter gick bort var hon sedan länge änka efter bonden Pehr 

Tohlsson som hade brukat en medelstor gård på 1840-talet.41 Britas boupp

teckning ger en vink om att många år kan ha passerat sedan kläderna var nya, 

eller att hon varit trogen den stil som rådde när hon var ung. När de yngre 

klädde sig i klänning över bomullsunderkläder föredrog Brita kjol och livs

tycke över särk och överdel av linne. Liksom många av sockens äldre kvinnor 

hade Brita en kapprock, som helt saknas i de yngre kvinnornas bouppteck

ningar. Flera av Britas plagg har boutredaren bedömt som gamla, vilket också 

slagit igenom i värderingen. De sjuttioåtta plaggen uppgick till drygt tjugo 

kronor, vilket var långt under genomsnittet om sjuttio boupptecknade plagg 

40 Bouppteckning Svegs Tingslag, ÖLA: Allaj nr 19 1874; Mantalslängden 1870; Taxeringsläng-

den 1870; Husförhörslängden 1863-1875. 

41 Bouppteckning Svegs Tingslag, ÖLA: AIL27 nr 11 1876: Taxeringslängden 1845; Husförhörs

längden 1839-1847. 
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för sammanlagt nittio kronor. Kanske räckte det för Brita att då och då skaffa 

sig en ny halsduk. Av bouppteckningens nitton halsdukar var fyra nya. 

Bondhustru och lanthandlarhustru Gertrud Olofsson — 69 år 1870 

Bouppteckningarna som helhet talar för att klädförrådet byggdes upp i unga 

och sedan fylldes på en tid framåt. Vid närmare femtio års ålder tycks hågen 

att skaffa sig nya kläder ha avtagit. Varför köpa ett nytt klänningstyg när kjo

larna kanske räckte längre än livet självt? En som nog inte resonerat så var den 

sextionio år gamla bondhustrun och lanthandlarhustrun Gertrud Olofsson.42 

Hennes bouppteckning med inte mindre än sextiotvå halsdukar, varav nitton 

av siden, nio bindmössor, fem klänningar, tretton kjolar, tjugoen förkläden 

och sju par skor kan inte tolkas annorlunda än att klädintresset hade hållit i 

sig. Gertruds etthundranittoen plagg värderades till närmare tvåhundra kro

nor. Den digra samlingen kläder hade troligen sin förklaring i att Gertrud var 

änka efter lanthandlaren och hemmansägaren Mårten Påhlsson och mor till 

Per Mårtensson Högberg, som tagit över såväl handelsrörelse som hemman. 

Gertrud hade med andra ord möjligheter utöver det vanliga med sin närhet 

till en handlares sortiment av tyger, knappar, band och halsdukar. 

Bouppteckningen som livsgarderob 

I den här artikeln har jag tittat närmare på ålderns betydelse för landsbygds

befolkningens konsumtion av tyger och kläder i Härjedalen på 1870-talet. 

Två andra viktiga faktorer, social tillhörighet och ekonomisk förmåga, har 

bara skymtat förbi i titlar och spridda uppgifter om gårdar och fordringar, 

medan könets betydelse inte berörts alls. Ingången via en handelsförenings 

inventarieförteckning och ett bouppteckningsmaterial överensstämmer med 

tidigare undersökningar, som visat att klädinförskaffandet var som störst un

der åren kring tjugo och ett tiotal år framåt. Det här var en tid i livet när 

många av landsbygdens unga tog del av tjänstehjonsstadgans riktlinjer för 

pigor och drängars löner. Ersättningens kombination av textila råvaror, tyger, 

plagg och kontanter gjorde att tjänstefolket till och med kunde ha bättre 

42 Bouppteckning Svegs Tingslag, OLA: AIL22 nr 2 1870; Mantalslängden 1866 och 1870; Taxe

ringslängden 1870; Husförhörslängden 1863-1875. 
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förutsättningar än husbondfolket att bygga upp en modern garderob. Dessa 

möjligheter sammanföll dessutom med en period i livet när ingen egen familj 

eller eget hem gjorde stora hål i plånboken. I 1870-talets Lillhärdal var det 

onekligen så att de yngre gick i bräschen för nya klädskick och konsum

tionsmönster. Det är i tjugo-, trettio- och fyrtioåringarnas bouppteckningar 

som lanthandlarens fabriksvävda tyger, amier och manchetter hittas, liksom 

plagg av nyare snitt. Hit hör inte bara långbyxor, klänningar och kappor, 

utan också underkjolar, bonjourer och kalsonger. Klädförteckningarna visar 

att klädedräkten moderniserades när skogsbolagens arbetare, tjänstemän och 

kontanter strömmade till trakten. På vilket sätt nyheterna togs emot bestäm

des av de värden betraktaren läste in i dem, som i regel skiftade med livscy

kelns olika faser av möjligheter och intressen. Åldern har därför spelat en 

stor roll för landsbygdsbefolkningens klädda konsumtionsmönster. Men de 

riktigt intressanta resultaten kommer förstås först när kön, social tillhörighet 

och ekonomisk status lagts till konsumentens ålder och knutits till handelns 

ändrade villkor, vilket återstår att göra för 1800-talets Lillhärdal. 
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Dräng eller handlare 
Hur institutionella förändringar påverkade en gård-
farihandlarfamilj i Norr Ossjö i Hishults socken 
i sydöstra Halland under fyra generationer1 

PER GÖRAN JOHANSSON 

Inrikeshandeln i Sverige hade under lång tid varit omgärdad av lagar och 

förordningar, som hade hindrat tillväxten inom den mindre handeln. I slutet 

av 1700-talet och under första hälften av 1800-talet genomförde staten en rad 

ekonomiska reformer som kom att förändra handelns villkor. Det kom i hög 

grad att beröra även den handelsform som går under benämningen gårdfa-

rihandel. 

Redan 1624 hade boråsare erhållit monopol på gårdfarihandel.2 Övrig han

del var i princip knuten till städerna. 1680 erkändes dock allmogens rätt att 

sälja sina egna tillverkade varor och år 1789 fick man rätt att även sälja gran

nens tillverkning.3 En successiv reformering av lagstiftningen skedde under 

de första årtiondena av 1800-talet. Förordningen om viss näringsfrihet antogs 

1846 och helt fri handel infördes 1864, då de kvarvarande restriktionerna kring 

inrikeshandeln försvann.4 Därmed upphävdes boråsarnas handelsprivilegier 

definitivt och det blev fritt fram att försörja sig som gårdfarihandlare i hela 

landet.5 Under de sista årtiondena av 1800-talet gjordes upprepade försök att 

begränsa gårdfarihandelns omfattning och spridning. Bakom detta stod den 

1 Detta är en delundersökning i ett arbete som kommer att handla om den rörliga handelns 

betydelse för den tidigindustriella utvecklingen i en region. 

2 I halländska kamerala texter och litteratur från i huvudsak 1700-talet används begreppet 
boråsare för den som bedrev kringföringshandel och som kom från Boråstrakten. I några fall 

används istället begreppet västgötar. 

3 Henry Lindström, Näringsfrihetens utveckling i Sverige 1809-1836 (Göteborg 1923), s. 42 ff., 

72-
4 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm 1996), s. 259 ff. 
5 Björn Sterner, Bygdeknallar och stadsköpmän. En krönika om Sjuhäradsbygdens gårdfarihandel 

(Stockholm 1970). 
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Den halländska gårdfarihandeln hade bl. a. sina rötter i den tidigmoderna protoindustriella stickindustrin. 
Halländskt stickgille ur 1855 års upplaga av Bilder ur svenska folklifvet. Uppsala universitetsbibliotek. 



privata detaljhandeln som såg gårdfarihandeln som ett hot mot deras verk

samhet/ År 1887 godkände riksdagen ett lagförslag som innebar en viss skärp

ning av gällande lagstiftning. Den kom i första hand att drabba de judiska 

gårdfarihandlarna.71 början av 1900-talet blev länsstyrelserna allt restriktivare 

att utfärda nya tillstånd.8 

Den engelska historikern Sheilagh Ogilvie har på ett förtjänstfullt sätt pe

kat på institutionernas betydelse för den ekonomiska och sociala utveckling

en. Hon använder begreppet sociala institutioner, som hon definierar som 

en uppsättning av etablerade regler och praktiker för det sätt som människor 

organiserar sina ekonomiska, sociala, demografiska, politiska och kulturella 

aktiviteter. Begreppet kan delas upp i formella och informella institutioner. 

Med formella institutioner menas skrivna spelregler i ett samhälle som t. ex. 

lagar, privilegier m.m. Med informella institutioner menas oskrivna spelreg

ler som mentalitet, kultur, traditioner m.m.9 Det är alltså en uppsättning 

institutioner som tillsammans styr och definierar det samhälliga spelet, i det 

här fallet kring handeln. Staten kunde alltså genom att skapa, bevara eller 

förändra olika politiska och sociala institutioner påverka möjligheterna för 

handeln att utvecklas. 

Jag är speciellt intresserad av att studera hur institutionella förändringar 

påverkade människornas agerande i den verklighet de levde, i det här fal

let arbetet som gårdfarihandlare. För att försöka förstå hur de institutionella 

förändringarna påverkade den enskilde handlaren, har jag valt att studera en 

familj som försörjde sig som gårdfarihandlare under fyra generationer. 

Den undersökta familjen bodde i Hishults socken i sydöstra Halland där 

gårdfarihandeln under 1800-talet fick ett stort uppsving som näring framför 

allt i flera byar i östra delen av socknen. För många av hushållen blev det en 

huvudnäring, även om de flesta gårdfarihandlare också bedrev ett mindre 

6 Tom Ericsson, "Mellan kapital och arbete: butiksägarna i Sverige 1870-1915", i Scandia 48 

(1982), s. 250 ff. 

7 Per Hammarström, Nationens styvbarn. Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 

1870-1940 (Stockholm 2007), s. 108. 

8 Ericsson (1982), s. 250 ff. 

9 Sheilagh Ogilvie, "Social institutions and proto-industrialization", i Sheilagh C. Ogilvie & 

Marcus Cerman (ed.), European proto-industrialization (Cambridge 1996). Enligt Douglass 

C. North avses med institutioner de formella regelverk och informella normer som ligger till 
grund för samhällets sätt att fungera. Douglass C. North, Institutions, Institutional Change 

and Economic Performance (Cambridge 1990). 
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jordbruk. Genom att följa en familj över flera generationer kan man se hur 

den enskilde handlaren påverkades av förändringar som skedde över tid. 

Syftet med artikeln är alltså att försöka beskriva hur institutionella föränd

ringar kom att påverka den undersökta gårdfarihandlar familj en i Norr Össjö 

i Hishults socken över tid. 

I artikeln används begreppet "gårdfarihandel" för att beteckna perso

ner som var bosatta och bedrev rörlig handel utanför sin hembygd.10 "Re

sehandlare" tycks ha varit den gängse benämningen på gårdfarihandlarna i 

Hishult." 

Källmaterial och avgränsning 

Undersökningen är främst baserad på traditionsuppteckningar, intervjuer 

och kameralt material.121 folklivsarkiven finns en stor mängd uppteckningar. 

Det ger oss en möjlighet att få fram uppgifter som är svåra att finna i andra 

källor, eftersom uppteckningarna ofta ger en god bild av vanliga männis

kors konkreta vardag. De uppteckningar som använts kommer från Folk

livsarkivet i Lund. Professor Bo Gustafsson har kommit fram till att minnen 

om arbetsförhållanden i äldre tid i regel är relativt pålitliga. De berättar om 

förhållanden som uppgiftsinlämnaren var väl förtrogen med och inte haft 

något skäl att ljuga om. Det är därför troligt att de förmedlar en relativt 

korrekt bild.13 Dessutom har två intervjuer gjorts, en djupintervju och en 

videoinspelad intervju.14 Valet av familj avgjordes i första hand av tillgången 

på källmaterial. 

10 Göran Rosander, Gårdfarihandlare i Norden: en översikt av en gammal handelsform (Stock

holm 1980), s. 11. 

11 Den rörliga handeln eller kringföringshandeln användes yrkesbeteckningarna boråser 1719, 

knalle 1796, gårdfarihandlare 1821, resehandlare 1831. Källa: Sten Carlsson, Yrken och sam

hällsgrupper. Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866(Stockholm 1949), s. 86. 

12 Följande uppteckningar från Folklivsarkivet i Lund har använts. Accessionsnummer: 

M.14018, M.14020, M. 15027, M.15028, M. 15030, M.15035, M.15036, M. 15037 och M.16382. 
13 Bo Gustafsson, Den norrländska sågverksindustrins arbetare 1890-1913. Arbets- och levnads

förhållanden (Uppsala 1965). 
14 Djupintervjun är gjord med Göte Johansson (1909-2001) som tillhörde den sista genera

tionen gårdfarihandlare i familjen. Jag träffade informanten vid flera tillfällen under en väl 

tilltagen tid. Video intervjun är gjord med Hellvi Johansson (1906-1988), som är en äldre 

syster till Göte Johansson. Intervjun är gjord år 1986 av hennes son Rune Sturesson . 
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Forskning och litteratur 

Den franske historikern Laurence Fontaine har i History ofPedlars in Europé 

(1996) visat att de varor som gårdfarihandeln distribuerade kom att spela en 

viktig roll för den tidiga utvecklingen av den moderna europeiska ekonomin. 

I boken Gårdfarihandel i Norden: en översikt av en gammal handelsform (1980) 

ger etnologen Göran Rosander en samlad bild över den nordiska gårdfari

handeln. Historikern Pia Lundkvist visar i sin avhandling att gårdfarihan

deln spelade en viktigare roll för konsumtionssamhällets framväxt än tidigare 

forskning har visat.15 Forskning om gårdfarihandelns betydelse i andra områ

den än Sjuhärads bygden saknas i stor utsträckning. 

Hishult - en kommersiell socken 

I detta avsnitt presenteras socknen och den protoindustriella produktion som 

fanns i området under olika tider samt också den handelsverksamhet som 

fanns där. 

Hishult ligger i sydöstra Halland och gränsar både mot Småland och mot 

Skåne. Socknen ligger i den så kallade skogsbygden. Jordmånen bestod till 

största delen av jökelgrus. Åkrarna var steniga och det fanns gott om ljunghe

dar och mossmarker. Befolkningen hade svårigheter att kunna försörja sig på 

bara jordbruket utan behövde ytterligare inkomster. 

I gränstrakterna mellan Skåne, Halland och Småland fanns en mångsidig 

tidigindustriell verksamhet sedan århundraden. Anda sedan åtminstone mit

ten av 1700-talet hade i Hishult producerats träslöjd som laggkärl, korgar och 

vävskedar. Försäljningen av dessa varor sköttes av lokala gårdfarihandlare och 

därmed fick gårdfarihandeln, som tidigare nämnts, ett stort uppsving som 

näring framförallt i flera byar i östra delen av Hishults socken. De två främsta 

var Norr Ossjö och näraliggande Kornhult.'6 

Under 1700- och 1800-talet utvecklades i södra Halland en omfattande till

verkning av stickade yllevaror, som i stor utsträckning kom att bedrivas som 

15 Pia Lundkvist, Marknad pä väg. Den västgötiska gårdfarihandeln 1790-1864 (Göteborg 
2008). 

16 Per Göran Johansson, Gods, kvinnor och stickning. Tidigindustriell verksamhet i Höks härad i 

södra Halland ca 1750-1870 (Lund 2001), s, 181 £ 
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Geometrisk karta över landsvägarna genom Halland med ordinarie post- och gästgivare
gårdar, upprättad av ordinarie lantmätaren Petter Wijekman, renoverad 1742. Lantmä
teriverket, Gävle. 

förlagsverksamhet.17 Under lång tid hade borisarna en central roll när det 

gällde upphandlingen och distributionen av stickade varor från den halländ

ska stickningsindustrin till den skandinaviska marknaden. Boråsarnas makt 

över den halländska ylleproduktionen var ännu i mitten av 1800-talet stark.18 

I en skrivelse från Hushållningssällskapet i Halland 1850 till Kungl. Maj:t står 

att läsa: "Handeln med yllevaror är med få undantag i Wästgötha handlares 

händer, hvilka antingen sjelva eller genom comesionärer uppköpa allmogens 

varor eller utlämna ull till bearbetning".19 Genom att boråsarna stod för kapi

tal, råvaruanskaffning och försäljning gick också vinsten till dem. 

Under andra hälften av 1800-talet hade den halländska stickningsindu

strin både geografiskt och organisatoriskt koncentrerats alltmer till den syd-

17 Angående stickningsindustrin, se Johansson (2001). 

18 Johansson (2001), s. 161 ff. 

19 Hushållningssällskapets skrivelse 1850. Ur Civildepartementet, konseljakt 12 mars 1850. Riks

arkivet. 
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östra delen av Höks härad. Det var förläggare från framför allt Hishult som 

nu tagit över stora delar av verksamheten. Detta hade möjliggjorts genom att 

entreprenörer på landsbygden från år 1856 tullfritt kunde införskaffa ull från 

utlandet.20 Makten över både produktionen och distributionen var nu i hän

derna på lokala förläggare och gårdfarihandlare kom nu att bli en betydelse

full försörjningsmöjlighet för många hushåll i trakten.21 Det var inte ovanligt 

att möta s.k. tröjehandlare från Hishulttrakten på många håll i landet, inte 

minst på marknader.22 

Handeln utvecklades alltså i växelverkan med traktens tidigindustriella 

tillverkning. Enligt författaren Oskar Sjunnesson hade befolkningen i His

hult stort intresse för affärer. Han skriver att "Hishultsborna avvek i viss mån 

från de övriga socknarnas folk genom sitt utvecklade sinne för affärsverksam

het. Det sades att var tredje person var resehandlare".23 

En gårdfarihandlarfamiljs handelsverksamhet 

Exemplet Oskar Johansson och hans familj 
Den aktuella familjens och släktens medlemmar bodde i flera generationer i 

östra delen av Hishults socken. I centrum står Oskar Johansson, född i Norr 

Ossjö 1877 och hans hustru Jenny Fransdotter (se det schematiska släktträdet 

nedan). Oskar bedrev gårdfarihandel i mer än 50 år. Såväl Oskars far Johannes 

Bengtsson som hans svärfar Frans Larsson tillhörde hushåll där gårdfarihan-

deln var mer eller mindre huvudnäring. På Jennys sida försörjde sig, inte bara 

hennes far, utan även hennes farfar som gårdfarihandlare. Jag kommer att 

presentera de olika generationerna i kronologisk ordning. Undersökningen 

har i denna artikel avgränsats till att följa familjen i rakt nedstigande led. Det 

20 Hushållningssällskapet i Halland hade år 1850 krävt att ullimporten skulle bli tullfri och 

kunna importeras inte bara av verksamma handlare i stapelstäder. Källa: Hushållningssäll

skapets skrivelse 1850. Ur Civildepartementet, konseljakt 13 mars 1850. Riksarkivet. 

21 Ett par av de främsta lokala förläggarna var de båda bröderna Sven och Jacob Bengtsson från 

Hishult. De importerade stora mängder ull från Köpenhamn. (Källa: Johansson (2001), s. 

178 ff.) 

22 Gustav Utterström, Jordbrukets arbetare. Levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från fri

hetstiden till mitten av 1800-talet (Stockholm 1957), s. 195 f. 
23 Oskar Sjunneson, Sydhalländskt allmogeliv i slutet av 1800-talet (Stockholm. 1953), s. 271. 
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Gårdsfarihandlaren Oskar Johansson i försäljartagen i Marstrand. Fotografokänd. 

innebär att om flera av sönerna också varit gårdfarihandlare och uppgiften är 

känd, kommer den bara att nämnas i en fotnot. 

De två äldsta generationerna av gårdfarihandlare 

Lars Fredriksson (1799-1898,)24 

Jennys farfar, Lars Fredriksson, är den äldste kände gårdfarihandlaren i fa

miljen. Han var son till husaren Fredrik Frick och föddes i Östra Flincks ryt

taretorp i Orkelljunga. Lars flyttade i unga år till Björkeberga i Hishult. Han 

handlade med vävskedar och laggkärl. Lars handelsresor gick i huvudsak till 

Skåne. Under stora delar av sin aktiva tid som resehandlare var Lars tvungen 

att skaffa pass för varje resa han gjorde. Passtvång för inrikesresor fanns i 

Sverige till 1860.25 

24 Laholms tidning 1932, okänt datum. 

25 Se t.ex. Rosander (1980); Anna-Brita Lövgren, "Rätten att färdas fritt", i Lars M. Andersson, 

Anna Jansdotter, Bodil E.B. Persson, Charlotte Tornbjer (red.), Rätten. En festskrift till Bengt 

Ankarloo (Lund 2000). 
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Frans Larsson (1846-1939J 

Frans Larsson, Oskars svärfar, hade ett mindre jordbruk i Norr Ossjö. Frans 

började sin handelsbana med att han som 13-åring fick följa med sin pappa 

Lars Fredriksson på hans försäljnings resor till Skåne. Frans kom också i hu

vudsak att ha Skåne som arbetsfält. Han började sin egen rörelse med att, 

liksom sin far, sälja vävskedar och laggkärl, som han i huvudsak hade tillver

kat själv. Längre fram i tiden kom han också att sälja stickade yllevaror. Frans 

besökte Kiviks marknad inte mindre än 40 gånger. Han bedrev sin handel i 

över 50 års tid.2é 

Johannes Bengtsson (1835-1929,) 

Oskars far, Johannes Bengtsson, började handla 1855. Han sålde främst lagg

kärl och stegar, men även hästtäcken som hans hustru Anna Stina hade vävt. 

Johannes körde med häst och vagn till olika marknader i Skåne, som t.ex. 

Kivik, Sjöbo, Hörby och Höör. Dessutom sålde han sina varor till människor 

på gårdar både i Skåne och Halland. Han höll på med sin handel till 1907 eller 

1908. Johannes ägde en mindre gård i Norr Ossjö, där han bodde med sin fru 

och sju barn. Gården var på 1/8 mantal.27 

Oskar Johansson (1877-1962/8 

Oscar Johansson föddes i byn Norr Ossjö i Hishults socken 1877. Han var son 

till gårdfarihandlaren Johannes Bengtsson.29 Oscar började handla 1894 när 

han var 17 år och höll på tills han var 74 år. Han började med att sälja lokalt 

tillverkade tröjor och strumpor. Därefter sökte han och fick handelsrättig

heter och kunde därmed handla med fabrikstillverkade varor som kortvaror, 

manufakturvaror och senare också med linnevaror. Efterfrågan på fabriks-

tillverkade varor hade ökat kraftigt under 1800-talets senare hälft. Varorna 

26 Bygger dels på en intervju i Laholms tidning 1932, okänt datum, dels på uppteckningen 
M.15036 (1960) Folkrörelsearkivet i Lund (FAL). Av Frans fyra söner blev två gårdfarihand-

lare. De övriga två emigrerade till Amerika i unga år. (Källa: Intervju med Göte Johansson, 

maj 2000). 

27 M.15036 (FAL). 

28 M.15036 (FAL) och intervju med Oskars äldste son Göte Johansson i maj (2000) samt en 

videoinspelad intervju med en av Oskars döttrar, nämligen Hellevi Sturesson. Intervjun är 

gjord 1986 av en av hennes söner Rune Sturesson. 

29 Av Johannes Bengtssons fyra söner blev samtliga gårdfarihandlare. En av sönerna emigre

rade dock tidigt till USA. (Källa: Intervju med Göte Johansson). 
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köptes in från företag främst i Boråstrakten. Det var flera av byns handlare 

som sökte och fick handelsrättigheter och kunde därmed också sälja fabriks-

tillverkade textilvaror. 

Oskar tog över faderns gård i Norr Ossjö. 1903 gifte han sig med gård-

farihandlardottern Jenny. Oskar hade skaffat handelsrättigheter i tre län, 

nämligen Hallands, Elfsborgs, Göteborgs och Bohus län. Han reste mycket i 

Bohuslän och tyckte att bohusläningarna var bra människor att göra affärer 

med, särskilt fiskarna ute i skärgården. Han bodde alltid på samma ställen. 

Under sin mest aktiva tid var Oskar borta stora delar av året. Oscar kom 

hem till familjen vid jul. I mitten av januari var det åter dags att lämna fa

miljen. Nästa besök i Norr Ossjö var vid påsken, då det gällde att få åkrarna 

sådda. Efter midsommar begav sig Oskar till Marstrand, där han sålde linne

varor till öns turister. Oskar kom att vistas på Marstrand i mer än 40 somrar. I 

slutet av augusti kom han åter hem till familjen i Norr Ossjö för att en månad 

senare åter bege sig ut på handelsresor. Under hösten besökte han främst 

olika marknader. Oskar var alltså hemma på gården tre gånger om året och 

då var det ett hårt jordbruksarbete som gällde. När Oskar var borta på sina 

handelsresor ansvarade Jenny för skötseln av gården. Det var ett tungt arbete. 

Hon fick t.ex. varje dag pumpa upp vatten ur brunnen och bära vattnet till 

djuren i ladugården. Med tanke på att hon mellan åren 1904 och 1917 födde 

åtta barn, så förstår man vilket slit dessa kvinnor hade som var gifta med män 

som arbetade långt hemifrån.30 Oskar slutade med sin handelverksamhet 74 

år gammal och hade då varit resehandlare i 56 år. 

Sista generationen gårdfarihandlare 

Göte Johansson (1909-2001J31 

Den äldste sonen i familjen, Göte Johansson, började som gårdfarihandlare 

1925, då han var 15 år. Göte berättar: "Far och jag hade åkt till Halmstad och 

därifrån skulle jag cykla Strandvägen mot Harplinge. Varorna fick jag av far. 

Han hade packat dem i en väska. Far sa att jag skulle fråga efter Johannes på 

30 Av Oskars fyra söner blev som nämnts Göte gårdfarihandlare. Även den näst äldste sonen 

John kom att syssla med rörlig handel under några år. 

31 Intervju med Göte Johansson (maj 2000). 
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Sonnarna och om jag hälsade från far skulle jag få övernatta där." Götes allra 

första "försäljarbok" visar att hans första resa var framgångsrik.32 På sin första 

dag som gårdfarihandlare sålde han för 104 kr och 90 öre. Göte reste sommar 

och vinter i Bohuslän, särskilt i skärgården. På hösten besökte han ett stort 

antal marknader. 

Under 1900-talets allra första årtionden blev det, som tidigare nämnts, 

allt svårare att få handelsrättigheter och därmed få handla med fabrikstill-

verkade varor.33 Nöjde man sig med att sälja hemslöjd, räckte det ju med ett 

intyg från kommunalnämndens ordförande. Göte gjorde flera försök, men 

fick aldrig handelsrättigheter. Han löste det genom att köpa fabrikstillver-

kade textilvaror från företag i Boråstrakten som skickade med intyg på att 

varorna var tillverkade inom hemindustrin. Dessutom hade han ett intyg 

från kommunalnämndens ordförande i Hishult. Det gick alltså att utan han

delsrättigheter sälja fabrikstillverkade varor. Göte Johansson slutade med sin 

gårdfarihandel 1934 och öppnade en egen affär med textilvaror i Laholm och 

efter något år flyttade han sin affärsverksamhet till Knäred. En affär som han 

bedrev tillsammans med sin hustru Lydia i nära 45 år. 

Avslutning 

Hur påverkade då de institutionella förändringarna den gårdfarihandlande 

familjen över tid? Familjen levde i en trakt där handeln med Skåne hade en 

lång tradition. Det fanns en äldre generation som handlade med laggkärl, ste

gar och andra träalster. Varor som de själva eller grannen hade tillverkat och 

som främst såldes till Skåne. Lars Fredriksson, Frans Larsson och Johannes 

Bengtsson tillhörde denna generation. 

I mitten av 1800-talet tog lokala förläggare över stickningsindustrin och 

det blev resehandlare från trakten som sålde hemstickade tröjor och strumpor 

på den svenska marknaden. Intresset för fabrikstillverkade textilvaror ökade 

under senare delen av 1800-talet. Näringsfriheten möjliggjorde för resehand-

32 "Försäljarboken" finns i författarens ägo. Det var i huvudsak fabrikstillverkade varor som 

såldes. 

33 Under 1920-talet hade samtliga länsstyrelser den praxis, att tillstånd i huvudsak gavs till för

utvarande tillståndsinnehavare. Källa: Moritz Marcus & Erik Rydman Köpmän i samverkan. 

Sveriges Köpmansförbunds Jubileumsskrift 1883-1958 (Stockholm 1958), s. 310. Se även Erics

son (1982), s. 250 ff. 
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larna i Hishult att söka och få gårdfarihandelsrättigheter och därmed också få 

sälja fabrikstillverkade textilvaror. Oskar Johansson var en av dem. 

Under de första årtiondena på 1900-talet blev det allt svårare att få nya 

gårdfarihandlarrättigheter. Det drabbade Göte Johansson, den sista genera

tionen gårdfarihandlare i den undersökta familjen. Genom att få intyg från 

textilfabriken att varorna var tillverkade av hemindustrin, kunde han fortfa

rande sälja fabrikstillverkade varor. Här gick det alltså att bryta ostraffat mot 

de formella reglerna. 

Många i den yngre generationen återupptog dock istället handeln med 

lokalt tillverkade trävaror som stegar, korgar och andra träalster. Här räckte 

det ju med ett "hemslöjdsintyg". I de flesta fall var det en helt ny generation 

träslöjdhandlare, även om det fanns handel som gått i arv. Det fanns alltså 

ett samband mellan det äldre träslöjdsområdet och den nyare slöjdhandeln. 

I mitten av 1900-talet fanns det många aktiva slöjdhandlare i Norr Ossjö och 

Kornhult. Denna verksamhet har varit framgångsrik och så sent som på 1980-

talet fanns det fortfarande 17 aktiva slöjdhandlare i Hishult som åkte land 

och rike runt och sålde stegar, korgar och trädgårdsmöbler.34 Handelsyrket 

hade en så stark tradition i trakten att det, även under förändrade villkor, 

blev ett naturligt val för en ny generation. Gårdfarihandlarhushållen har visat 

att de hade stor förmåga att anpassa sig efter förändringarna i lagstiftningen, 

men det visar också hur informella institutioner inverkade på människornas 

handlingar. Det är alltså kombinationen av formella och informella institu

tioner som påverkar aktörens uppträdande. Det är en intressant fråga hur den 

rörliga handeln eller kringföringshandeln i ett samhälle som Hishult lyckades 

överleva så länge i det moderna Sverige.35 

34 Nils-Arvid Bringéus, Resekörare och besekrämare. Om handeln i Örkelljungabygden i gången 

tid (Lund 1983), s. 81. 

35 I slutet av 1920-talet började begreppet kringföringshandel att användas istället för gårdfari-

handel. (Källa: Marcus & Rydman (1958) s. 307). 
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Handelns historiska former, 
1600-2050 

CHRISTER AHLBERGER 

Att litteraturen om handelns historiska former är lika omfattande som svår

överskådlig skapar svårigheter med att ge en samlad bild av forskningen. Att 

denna dessutom sönderfaller i åtminstone två huvudtraditioner, en ekono

misk och en historisk, gör det än svårare att etablera en enhetlig bild av vårt 

vetande inom området. Lite förenklat kan man hävda att den historiska forsk

ningen sysslar med perioden före 1900 och analyserar handeln i förhållande 

till dess samhälleliga betydelse. Den ekonomiska, däremot, söker vanligen 

efter handelns generella lagar och till skillnad från den historiska forskningen 

ligger fokus på perioden efter 1900. 

En konsekvens av att forskningen är omfångsrik och brokig är att det 

uppstår en vaghet vid definitioner av olika historiska handels- och distribu

tionsformers egenart och kännetecken. De bestämningar av olika handels

former, som utvecklats, har därmed en tendens att överlappa och gripa in i 

varandra. En snabb överblick över de otaliga distributionsformer man möter 

i litteraturen kan exemplifiera det ovanstående. Hur förhåller sig till exempel 

följande axplock till varandra? Fjärrhandel, lokalhandel, lanthandel, stads

handel, marknader, gårdfarihandel, orienthandel, varuhus, snabbköp, basar, 

galleria, postorder, stormarknad, minuthandel, grosshandel, detaljhandel, 

butikskedjor, mässor och it-handel. Vad skiljer till exempel en orientalisk 

basar från en modern galleria. Även om det finns ytliga skillnader som lukt, 

språk och annat är det i grunden samma grundidé bakom de båda försälj

ningsformerna. Ett annat exempel är frågan om vad som kännetecknar ett 

varuhus i förhållande till en stor lanthandel, en grupp detaljister eller en gal

leria? Svaret på frågan är inte enkel utan, som visas nedan, finns det tydliga 

överlappningar när man skall definiera varuhuset som handelsform.1 

1 Frågan behandlas utförligt av Orsi Husz, Drömmars värde. Varuhus och lotteri i svensk kon

sumtionskultur 1897-1939 (Stockholm 2004). 
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Vad ligger bakom denna otydlighet av vad som kännetecknar historiska 

handelsformer? Frågan är inte lätt att ge ett enkelt svar på, emellertid finns 

två genomgående drag i forskningen som, jag menar, kan öppna för ett svar. 

Det ena kan härledas från branschens egna definitioner, där det är viktigt ur 

konkurrenssynpunkt att avgränsa sig från rivaliserande näringsidkare. Det 

andra är att handelsformerna på ett ibland närmast mekaniskt sätt definieras 

utifrån samhällsutvecklingen och därmed sammanhängande idéer om han

delns hierarkier. 

Handel och branschdefinitioner 

Stockholmshistorikern Orsi Husz har i avhandlingen Drömmars värde aktua

liserat problemet med branschens egna definitioner av olika handelsformer.2 

I sin studie tar hon särskilt upp frågan om hur varuhus definierats. Husz slår 

fast att det är "svårt att peka ut när och var det 'riktiga' varuhuset tillkom.3 

Dessutom visar hon på hur de kriterier som ställts upp för definitionen av 

ett varuhus; låga och fasta priser utan köptvång på intet sätt var unika för 

varuhusen. Att vissa dessutom definierar varuhusen utifrån de för ändamålet 

"specialdesignade byggnaderna" gör att Husz kan konstatera att det är svårt 

att bestämma när "de passerat stadiet från butik till stormagasin".4 Det, i detta 

sammanhang, kanske mest intressanta i Husz avhandling är hur betydelse

full branschens egna företrädare var för definitionen av varuhuset. Ett exem

pel finns i Nordisk Familjebok där det under rubriken varuhus står att läsa, 

"ett i stora former drivet detaljhandelsföretag där den köpande publiken kan 

tillfredsställa sina flesta eller alla behov av varor för konsumtionsändamål".5 

Texten som bland annat definierar bort stora lanthandelsföretag är författad 

av Gunnar Ernmark, en av NK:s egna direktörer. I själva verket hade NK själv 

"tolkningsföreträde över den officiella definitionen av varuhus i det tidiga 

1900-talets Sverige".6 Allteftersom NK fick konkurrens av enhetspriskedjorna 

EPA och Tempo tonades varuhusbegreppet ned. Efter andra världskriget börja-

2 Husz (2004). 

3 Husz (2004), s. 46. 

4 Husz (2004), s. 47. 

5 Husz (2004), s. 47. 

6 Husz (2004),s- 48-
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de därför NK att beskriva sig som en stor samling specialaffärer under gemen

samt tak och gemensam ledning. NK:s nya självdefinition, visar Husz, började 

alltmer likna Orientens basarer, snarare än det moderna varuhuset.7 

Husz undersökning pekar tydligt på hur branschens egna syften varit av

görande för hur varuhuset definierats. NK:s väg från modernt varuhus till 

orientalisk basar visar om något problemen med att använda sig av bran

schens egna avgränsningar. 

Handel och samhälle 

Den ekonomiska och historiska forskningen utgår vanligen från handeln 

som av samhället beroende av eller/och pådrivande på samhällsutvecklingen. 

Oavsett om handeln ses som avhängig eller dynamisk i förhållande till sam

hällsutvecklingen är det ändå påtagligt att handeln i båda fallen analyseras i 

förhållande till samhällsutvecklingen. 

Ett exempel på forskning där handeln ges både en dynamisk och en bero

ende roll kan vi finna hos den kanske mest namnkunnige inom historisk han

delsforskning, Fernand Braudel. Hans utgångspunkt är att handeln förvisso 

existerar i, och är en förutsättning för alla samhällen, men att den samtidigt 

är en viktig faktor för utvecklingen. Enligt Braudel är "Städer och pengar 

... såväl pådrivare som indikatorer." och "de skapar förändring vars följder 

de samtidigt är".8 Braudel förutsätter "för det första att handeln genom sin 

volym och kapitalstyrka blev en självständig faktor i utvecklingen och för 

det andra att detta medverkat till kapitalismens framväxt i norra Europa".9 

Särskild betydelse ger Braudel fjärrhandeln som genom sin omfattning och 

som kapitalismens viktiga drivkraft ges en större betydelse i handelns hierarki 

jämfört med den lokala handeln.10 Mot Braudels med fleras betoning av han

delns dynamiska roll har betydande invändningar rests, vilka jag inte närmare 

skall gå in på här eftersom det ligger utanför syftet med studien." 

7 Husz (2004), s. 54. 
8 Fernand Braudel, Kapitalismens dynamik (Värnamo 1988), s. 14. 

9 György Novaky, Handelskompanier och kompanihandel. Svenska Afrikakompaniet 1649-1663. 

En studie i feodal handel (Uppsala 1990), s. 28. 

10 Se även Novaky (1990), s. 24. 

11 Se en kortfattad redogörelse av debatterna hos Novaky (1990), s. 24 ff. 
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Även om ekonomer i ringa utsträckning intresserar sig för historiska han

delsformer förekommer det. Ett sådant finner vi en handbok skriven av fö

retagsekonomen Ingmar Tufvesson.12 I introduktionen till boken hävdas att 

dagens varuhandel har sina rötter i 1800-talets senare hälft. Då "inträffade 

en rad med varandra sammanhängande förändringar som revolutionerade 

varuhandelns villkor. Grundläggande var ... den process som kallas indu

strialisering".13 Författaren tar alltså sin utgångspunkt i den industriella om

daningen och menar att handeln genomgick en revolution på motsvarande 

sätt. Han menar att den "utvecklingsprocess som på detta sätt startade under 

1800-talets senare hälft har sedan fortsatt fram till nu och kommer med all 

sannolikhet att fortsätta".14 Utvecklingen av handelsformerna under 1900-

talet ställs i detta perspektiv systematiskt i relation till samhällets utveckling. 

Samtliga "innovationer" inom handelns område förklaras och definieras uti

från förändrade konjunkturer, urbanisering och demografisk utveckling. Så 

utvecklades till exempel varuhandeln under mellankrigstiden då ekonomin 

"återhämtat sig".15 Självbetjäningen, som var en "revolution inom daglig

varuhandeln och senare även inom annan handel", utvecklades efter andra 

världskriget eftersom ekonomin återhämtade sig och befolkningen ökade.16 

Samhällsutvecklingen får här utgöra en diffus bakgrund, ett kulissbyte, som 

får förklara handelns förändrade former. 

Att handeln analyseras med utgångspunkt från samhället, där frågor kring 

makt, politik och produktionsformer självfallet har stor betydelse, ter sig rim

ligt. Samtidigt är det, enligt min mening, just denna koppling som skapar 

problemen med bestämningar av historiska handelsformer. Avsikten med 

denna artikel är att systematiskt hålla isär handeln från samhället och studera 

förändringarna utifrån rumsliga, tidsmässiga och logistiska begränsningar 

och möjligheter. Denna avgränsning som vid första påseendet kan te sig allt

för skarp kan dock försvaras med att liknande renodlingar görs till exempel 

inom forskning kring industrins framsteg. Här är det fullt legitimt att studera 

den industriella utvecklingen från tekniska, tidsliga och rumsliga faktorer. 

Syftet med denna uppsats är alltså att presentera en modell där handelns 

12 Ingmar Tufvesson, Varuhandeln. Igår, Idag och Imorgon (Malmö 1991). 

13 Tufvesson (1991), s. 7. 

14 Tufvesson (1991), s. 9. 

15 Tufvesson (1991), s. 134. 

16 Tufvesson (1991), s. 135. 

23I 



historiska former analyseras utifrån de möjligheter och begränsningar rum

met, tiden och logistiken skapat. Förfarandet motiveras med att dessa fakto

rer har en avgörande betydelse för kontakten mellan säljare och köpare samt 

för förflyttning av varor. Därmed framträder också, som visas nedan, en mer 

överskådlig bild av handelns historiska former. 

Handelns historiska grundformer 

I ett perspektiv där den styrande omständigheten utgörs av rummets och 

tidens begränsningar framträder en bild där små kvalitativa förändringar skett 

inom handeln under historisk tid. Utan att förneka volymernas och köpkraf

tens roll hävdar jag att betoningen på samhällsförändringar döljer det faktum 

att små förändringar i själva verket skett inom ramen för hur köpare och 

säljare får kontakt. Under 1900-talet skedde inga grundläggande förändringar 

i kvalitativ mening då rummet fortfarande utgjorde den avgörande begräns

ningen för varuförmedlingen. Även om järnvägen till exempel innebar en 

avsevärd ökning av varuvolymer utgjorde rummet fortfarande den avgörande 

begränsningen. Om man ställer frågan på detta sätt upplöses i själva ver

ket skillnaden mellan exempelvis lokal- och fjärrhandel. Man kan alltså från 

detta perspektiv hävda att det är samma logistiska lagar och begränsningar 

som styr de handlare som verkar på såväl en lokal som på en extern marknad. 

En handlare på Ostindien, vid 1700-talets mitt, hade i grunden hade samma 

problem och begränsningar som en stadshandlare i Åmål. För båda gällde att 

tillhandahålla rätt vara till rätt pris vid rätt tillfälle. 

Det finns forskare som mot föreställningen om handelns utveckling till 

alltmer avancerade former hävdat att det i köpmannens perspektiv inte ägt 

rum några avgörande kvalitativa förändringar. En av dessa är ekonom-histo

rikern Fredrik Sandgren som menar att handelns uppgift är då som nu att 

"skaffa fram rätt vara, i rätt mängd, i rätt tid, till rätt plats och rätt pris".17 

Även andra forskare har påpekat att det i grunden är tämligen små skillnader 

mellan äldre tiders handel och dagens.18 

17 Se bland annat Fredrik Sandgren, "Vad är egentligen nytt inom handeln? — krediter, små-

snack och turism", i Edward Blom, Den svenska handelns historia. CD-rom-skiva utgiven av 

Centrum för näringslivshistoria (Stockholm 2006). 

18 Se t.ex. Edwin S Hunt & James M. Murray, Företagande och handel i det medeltida Europa 

1200-1550 (Stockholm 2001). 
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Vid 1800-talets början kan man, från en rumslig utgångspunkt, avtäcka tre 

grundformer för handeln.19 Dessa är: 

1. Köpare söker upp säljare, traditionell stadshandel, hantverksgårdar etc 

2. Säljare söker upp köpare, gårdfarihandel 

3. Köpare och säljare möts på neutral plats, marknader.20 

Den första grundformen kan för Sveriges del exemplifieras med traditionell 

stadshandel. Denna hade en svagare position i vårt land vid 1800-talets ingång 

än i övriga delar av Europa. Istället hade marknader och gårdfarihandel ett 

övertag över de små och svaga svenska städernas stadshandel. 

När statsmakterna vid 1800-talets mitt släppte lanthandeln fri skedde en 

kantring till den stationära handelns förmån, och lanthandeln fick en domi

nerande roll för varuförmedlingen. Även den traditionella stadshandeln fick 

ett uppsving eftersom städerna blev större och konkurrensen från gårdfari

handel och marknader minskade. 

Lanthandeln var den dominerande handelsformen under perioden 1850-

1930. Det var först med avfolkningen på landsbygden och förändrade kom

munikationer som varuhusen och efterhand snabbköpen konkurrerade ut 

lanthandeln. Efter andra världskriget hade lanthandeln spelat ut sin roll. Den 

handelsform som dominerade under decennierna efter krigsslutet var varu

huskedjor, som Domus och Tempo. Efter 1970-talskrisen kom varuhusked

jorna i sin tur att konkurreras ut av de stora köpcentra som växte upp utanför 

städerna. Det ovanstående kan utifrån de tre grundformerna gestaltas enligt 

tablån nedan: 

TABELL I. Handelns grundformer 1600—2000 (dominerande i kursiv) 

Köpare söker säljare Säljare söker köpare Köpare och säljare möts 

1600 Marknader 

1700 Stadshandel 

1800 Gårdfarihandel 

1900 Lanthandel Snabbköp 

1950 Varuhus Postorder 

2000 Köpcentra, gallerior Mässor 

Tabellen ger en överblick över olika handelsformer inom ramen för varje 
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grundform. Det går utan tvivel att göra en mer finfördelad uppräkning inom 

varje grundform. Tabellen visar också hur formerna inom varje kolumn är 

svåra att exakt avgränsa i förhållande till varandra samt att de överlappar. 

Däremot är det relativt enkelt att definiera de olika handelsformerna mellan 

de olika grundformerna. Skillnaden mellan en lanthandel och ett varuhus är, 

som visats ovan, inte glasklar. Däremot är skillnaden mellan gårdfarihandel 

och varuhus påtaglig och lätt definierad. 

Tabellen visar att tyngdpunkten från tidigmodern till modern tid för

skjutits från mobila säljare till mobila köpare, från gårdfari- till lanthandel 

och köpcentra. I detta perspektiv blir frågan om förändringar mellan grund

formerna den mest intressanta eftersom skillnaderna inom varje grundform 

är små även över tid.21 Det kanske mest iögonfallande exemplet på de små 

förändringarna inom varje grundform är det som tangerats ovan, nämligen 

kopplingen mellan å ena sidan den orientaliska basaren och å andra den mo

derna gallerian där det är samma grundidé som varit framgångsrik. Detsam

ma gäller inom grundformen "säljare söker köpare" där gårdfarihandlarens 

besök i hemmen ersatts av postorderkatalogens lockelser. Likheterna mellan 

de båda distributionsformerna förstärks dessutom av det starka geografiska 

samband vi finner i det att dagens centrum för post-order och logistik ligger 

i den gamla knallebygden kring Borås. 

Inom formen "köpare och säljare möts" finns det påtagliga likheter mellan 

dagens mässor som bok- och biblioteksmässan och de traditionella svenska 

marknaderna och de medeltida mässorna i Champagne under medeltiden. 

V) Ekonomen George Fisk har i boken Distributionsekonomi presenterat en modell för varu

flöden. Han hävdar att varje transaktion "består av fem ej reducerbara beteendeelement: 

kommunikation, ägarskap, finansiering, fysisk distribution och risk". Se George Fisk, 

Distributionsekonomi. En grundläggande analys (Stockholm 1971), s. 205. 

20 Fisk visar att kommunikationen, d.v.s. att köpare och säljare får kontakt, samt fysisk distri
bution och logistik är nödvändiga och "ej reducerbara" för alla ekonomiska transaktioner. 

Inom faktorn "fysisk distribution" presenterar Fisk "två slag av rörelser: Förflyttning av 
människor till varor och förflyttning av varor till människor". Exempel på den första formen 

finner vi hos stadsköpmännen vid 1800-talets början, d.v.s. att "köpare söker säljare". Ex

empel på den andra formen finner vi vid samma tid hos den mobila gårdfarihandeln, d.v.s. 

"säljare söker köpare". Vid 1800-talets ingång finns det ytterligare en rörelse som Fisk inte 

kommenterar, det är "köpare och säljare möts på neutral plats". Exempel på denna finner vi 

i 1800-talets marknadsplatser. Se Fisk (1971), s. 344. 

21 Denna i och för sig intressanta fråga inte ligger inom ramen för denna studie och skall 
därför inte närmare undersökas i denna artikel. 
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Upplösningen av handelns grundformer 

Under senare år finns det flera tecken som tyder på att rummets begräns

ningar och den "logistiska järnburen" håller på att lösas upp och att handeln 

för första gången befrias från "tids-, avstånds- och platsbundenheten".22 En 

tablå där man prognostiserar utvecklingen inom en femtioårsperiod skulle 

därför kunna se ut på följande sätt: 

TABELL 2. Handelns dominerande grundform -2050 

Köpare söker säljare Säljare söker köpare Köpare och säljare möts 

1600 Marknader 

1700 Stadshandel 

1800 Gårdfarihandel 

1900 Lanthandel Snabbköp 

1950 Varuhus Postorder 

2000 Köpcentra, gallerior Mässor 

2050 ; /T ;V  IT 

Den nya it-tekniken löser upp skillnaderna mellan de olika grundformerna 

samtidigt som säljare och köpare kan röra sig fritt och på lika villkor i ett nytt 

"nätkosmos". 

Den omdaning som skedde inom produktionens område under 1800-

talet, den industriella revolutionen, innebar att varuproduktionen frigjorde 

sig från sina tidigare rumsliga begränsningar. För handeln är det först på 

2000-talet som vi kan se motsvarande revolution och frihet från tvingande 

rumsbegränsningar. Med handelns frigörelse från rummets begränsningar 

har förutsättningar skapats för den handelsevolution vi idag kan skönja kon

turerna av. 

22 Susann Wikner, "E-handel-ett nytt sätt att bedriva handel på?", i Edward Blom, Den svens

ka handelns historia. CD-rom-skiva utgiven av Centrum för näringslivshistoria (Stockholm 

2006). 
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På periodiska marknader och torgdagar möts gammalt och nytt sedan årtusenden. Marknad i södra Öster
götland 2007. Foto Klas Nyberg. 



Kommentar till 
Marie Tengroth Ulväng, Per Göran Johansson och 
Christer Ahlberger 

LEOS MULLER 

Det som förenar Marie Tengroth Ulvängs och Per Göran Johanssons bidrag 

är period och författarnas intresse för landsbygd. Tengroth Ulvängs uppsats 

analyserar tyg- och klädeskonsumtion i Lillhärdal i södra Härjedalen på 1870-

talet - ett samhälle långt ifrån Stockholm och Göteborg men ändå under 

påverkan av den snabba ekonomiska utveckling som karaktäriserat Sverige 

under andra hälften av 1800-talet. Johanssons bidrag skildrar hur fyra gene

rationer av gårdfarihandlare från Hishults socken i Halland bedrev sin affärs

verksamhet i södra Sverige. Bidragen visar att även en relativt isolerad lands

bygd berördes av förändringen av handelsformer och konsumtionsmönster. 

En viktig skillnad mellan författarna är fokus på kontinuitet i Per Göran 

Johanssons generationshistoria och fokus på förändring i Marie Tengroth 

Ulvängs analys av kläder i bouppteckningar. 

Christer Ahlbergers bidrag har en helt annan ambition. Artikeln ger en 

övergripande bild av handelsformernas utveckling mellan 1600 och samtid. 

Om det finns något som förenar Ahlbergers text med de övriga bidragen så är 

det intresset för denna dikotomi mellan förändring och kontinuitet. Ahlber

ger konstaterar ganska snabbt att handelns former faktiskt inte har förändrats 

särskilt mycket och att det är de logistiska och rumsliga förutsättningarna 

som definierar handelsformen snarare än teknisk utveckling. 

Tengroth Ulväng använder inte begreppet konsumtionsrevolution men 

det är uppenbart att det hon ser i sitt material är en ganska dramatisk om

vandling av klädeskonsumtionen. Johansson å andra sidan visar hur gårdfa-

rihandlarnas verksamhet överlever med relativt små förändringar från mitten 

av 1800-talet till långt in i 1900-talet. Marie Tengroth Ulväng kombinerar i 

sitt bidrag två olika typer av källmaterial; bouppteckningar efter yngre och 

äldre kvinnor i Lillhärdal och en inventarieförteckning från Funäsdalens 

Handelsförening från 1873. Genom att kombinera två olika källor undviker 
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hon vissa klassiska problem som förknippas med bouppteckningsmaterialet, 

till exempel det faktum att bouppteckningar utgår från konsumtionen i li

vets slutskede. Det mest framträdande i hennes bild av klädeskonsumtionen 

på 1870-talet är ändå ålderns betydelse. En bouppteckning efter en kvinna 

som dog vid 86 år tyder på en mycket gammaldags garderob, endast obetyd

ligt påverkad av marknadsekonomins intrång. Detta syns till exempel klart i 

kvinnans innehav av linne. De yngre kvinnornas bouppteckningar däremot 

tyder på användning av bomullskläder som måste köpas. Denna generations

skillnad i konsumtionsmönster tycks i Lillhärdal spela betydligt större roll 

än social tillhörighet eller personernas ekonomi. Det är en intressant obser

vation. Den lyfter fram en annan förklaringsmodell än den etablerade om 

konsumtionsrevolutionen. I boken The birth of a consumer society förklarades 

konsumtionsrevolutionen med de lägre ståndens efterhärmning av överklas

sens konsumtionsmönster.1 Detta tycks inte spela någon viktigare roll i Här

jedalen på 1870-talet. En möjlig förklaring är att de sociala skillnaderna i Lill

härdal helt enkelt var för små. En annan förklaring, som mest lyfts fram av 

författaren, är marknadsekonomins intrång. Sågverksindustrin förknippades 

med nya yrkesgrupper (arbetare, tjänstemän) och nya kontanta inkomster. 

Detta främjade handelns utveckling och påverkade snabbt även den lokala 

bondebefolkningens klädessmak. 

Per Göran Johansson anknyter teoretiskt till den engelska ekonom-his-

torikern Sheilagh Ogilvies användning av institutionell teori. Ambitionen 

är att belysa gårdfarihandeln genom Sveriges institutionella förändring men 

uppsatsen ägnas huvudsakligen åt att skildra en gårdfarihandlares liv i ett kort 

(årscykeln) och långt (livscykeln) perspektiv. I centrum står Oskar Johansson 

(1877-1962), en andra generationens gårdfarihandlare från Hishult. Trots att 

Oskar tillsammans med sin hustru bedrev ett eget jordbruk spenderade han 

de flesta av årets månader på handelsresor i södra Sverige. I början sålde han 

lokalt tillverkade varor, som tröjor och strumpor, men så småningom fick 

han handelsrättigheter för att sälja fabrikstillverkade varor. Dessa utgjorde 

den viktigaste delen av hans verksamhet efter 1900. Oskar Johansson började 

sina resor på 1890-talet och höll på i femtio år. Han slutade först vid 74 års 

1 Neil McKendrick, John Brewer & J.H. Plumb, The birth of a consumer society. The commer-

cialization of eighteenth-century England (London 1983). 
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ålder. Bilden av Oskar Johanssons liv visar att gårdfarihandeln var en slitsam 

och inte särskilt lönsam verksamhet, men att den spelade en viktig roll i den 

svenska handelns utveckling under en lång tid. 

Christer Ahlberger börjar med en kritisk översyn av hur historiker och 

ekonomer sett på handelsformernas utveckling och han avvisar både Brau-

dels strukturella distinktion mellan nära och fjärran handel och den syn som 

kopplar handelsformer till industrialiseringen. Hans egen övergripande bild 

av handelsformernas utveckling från 1600-talet fram utgår från en enkel dis

tinktion mellan två handelsformer: en där köpare söker säljare och en an

nan där säljare söker köpare. Den första handelsformen exemplifieras med 

stadshandel, lanthandel och 1900-talets varuhus och köpcentra. Principen är 

dock densamma i början av 1600-talet som på NK idag. Den andra formen 

exemplifieras med det förflutnas gårdfarihandel och dagens postorderföretag. 

Utöver dessa två former finns det en blandform där köpare och säljare möts 

på dåtidens marknader och dagens mässor. Alhlbergers resonemang lyfter 

fram hur lite förändring vi egentligen har bevittnat när det gäller dessa tre 

grundformer. Men samtidigt anser han att denna stabila ordning håller på att 

upplösas med IT:s genombrott. Även om handelsformer inte ändrats avsevärt 

mellan 1600 och 2000 tycks dagens tekniska utveckling innebära en rumslig 

frigörelse av handeln som innebär en kvalitativt ny fas. 
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Norrköpings hamn vid sekelskiftet 1800. Magasinen längs kajerna ägdes och disponerades ofta av grosshandlar-
firmor, även firmor i Stockholm hade magasin här. Litografi efter J.F. Martin, Norrköpings stadsmuseum. 



"För allt vad heligt är 
skicka ej mera spannmål" 
Spannmålshandel i Norrköping vid 1800-talets början1 

FREDRIK SANDGREN 

När den inhemska spannmålshandeln frigavs under 1770-talets slut var detta 

den första generella avregleringen inom svensk varuhandel. Den grundläg

gande tanken bakom reformen var, som Kommerskollegium formulerade det 

1772, "befrämjande av en jämn tillgång och skäligt pris över allt i riket på de 

varor, som lantmannen och i synnerhet de fattigare ibland dem behöva".2 De 

varor man avsåg var salt, salt fisk och spannmål, men det var endast spann

målen, "den viktigaste nödtorftsvaran för de västerländska folken"3, som blev 

frisläppt vid denna tidpunkt. 

I och med detta skapades formellt en fri marknad för spannmål och en 

majoritet av rikets (manliga) invånare gavs möjlighet att verka som profes

sionella handlare. Naturligtvis innebar spannmålshandels frigivning inte att 

varenda spannmålsproducent omedelbart uppträdde som köpman. I prakti

ken var den viktigaste förändringen som skedde ökningen av spannmålspro

duktionen. Under perioden 1820-1860 var Sverige till stor del självförsörjande 

på alla typer av spannmål. Detta berodde delvis på att kopplingen mellan in-

1 Denna uppsats är tillkommen inom forskningsprojektet "Marknaden, bönderna och staten. 

Den svenska spannmålsmarknadens förändring 1770-1870 ur ett institutionellt perspektiv" 

finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Det huvudsakliga arbetet är utfört åren 1999-

2002. Under årens lopp har ett flertal personer kommenterat detta arbete. Tack till Torbjörn 

Engdahl, Mats Morell, Lars Magnusson, Leos Muller, Erik Lindberg, Pernilla Jonsson, Karl-

Gunnar Persson, Bertil Friden, Bengt-Åke Berg, Kersti Ullenhag, Klas Nyberg och Chris

ter Ahlberger. Tack även till Nordiska museets arkiv som villigt lånade ut handlingar från 

J.E Erdmann & Co:s arkiv till Stockholms stadsarkiv, samt till personalen på Stockholms 

Stadsarkiv, Norrköpings Stadsarkiv samt Landsarkivet i Vadstena. 

2 Citerat i Karl Åmark, Spannmålshandel och spannmålspolitik i Sverige 1719-1830 (Stockholm 

1915), s. 92. 

3 Åmark (1915), s. 1. 
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hemska skördar och tullsatser på spannmål gjorde spannmålsimport mycket 

kostsam under denna period. Okad produktion, minskad import och ökat 

inhemskt utbyte medförde att den svenska spannmålsmarknaden blev mer 

och mer integrerad genom minskade regionala prisskillnader under den för

sta hälften av 1800-talet.4 När Storbritannien under slutet av 1840-talet sänkte 

importtullar på spannmål, samtidigt som exportbegränsningar inte utlöstes 

av den svenska tullpolitiken, kunde svenska spannmålsodlare och -köpmän 

under ett trettiotal år bygga upp en blomstrande export av främst havre.5 

När tillfälle gavs förmådde alltså svenska aktörer suga upp ett överskott av 

spannmål i olika delar av landet och frakta det över Nordsjön. Denna epi

sod i svensk ekonomi har analyserats ingående av Gunnar Fridlizius. Vi vet 

dock betydligt mindre om hur spannmålshandeln var organiserad under åren 

1770-1850, perioden mellan spannmålshandelns frigivande och spannmålsex

portens genombrott. 

Karl Åmark har karaktäriserat den svenska inrikes spannmålshandeln vid 

början av 1800-talet som "högst outvecklad" och lidande av "brist på en ord

nad partihandel".6 Vad Åmark avsåg var att en stor del av den inhemskt pro

ducerade spannmålen inte gick via köpmän som mellanhand och att det inte 

fanns underlag för en specialiserad spannmålshandel.7 Det fanns flera förkla

ringen till spannmålshandelns svaga ställning. Kommunikationer och trans

porter var dåliga. Inhemska tullar, acciser och statens fortsatta inblandning 

i handeln genom kronomagasin och undsättningsspannmål gjorde det svårt 

att bedriva en marknadsmässig handel. Slutligen ledde årliga och regionala 

variationer till att spannmålshandeln var en riskfylld syssla.8 Varken Åmark 

eller någon annan har dock undersökt hur en svensk spannmålshandlare vid 

1800-talets början skötte den dagliga verksamheten. Vi vet mycket lite om de 

4 Bengt-Åke Berg, Volatility, Integration and Grain Banks. Studies of Harvests, Rye Prices and 

Institutional Development of the Parish Magasins in Sweden in the 18th and 19th centuries 

(Stockholm 2007), s. 74-77. 

5 Gunnar Fridlizius, Swedish corn export in the free trade era. Patterns in the oats trade 1850-

1880 (Lund 1957), s. 13, 39ff. 

6 Åmark (1915), s. 58. 

7 Åmark (1915), s. 55—59. Se även Tom Söderberg, "Ur östgötaspannmålens marknadshistoria", 

i Tom Söderberg (red.), Ostgöta-Lantmännens Centralförening 1906-1946 (Stockholm 1946), 

s. 79 som noterar avsaknaden av specialiserade spannmålshandlare i östgötska städer fram 

till mitten av 1800-talet. 

8 Åmark (1915), s. 59-61. 
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vardagliga problem och möjligheter svensk köpman mötte och hur denne 

agerade. Mot bakgrund av den betydelse som köpmän och handelshus hade 

för handelsvolymernas och kapitalbildningens långsiktiga expansion under 

1700- och 1800-talen måste vi anta att den genomsnittlige köpmannen såg 

kommersiella möjligheter och att denne kunde hantera de problem som upp

stod i den dagliga verksamheten. 

En viktig uppgift är därför att undersöka hur en riskfylld och fluktu

erande verksamhet som spannmålshandeln under det tidiga 1800-talet var 

organiserad. Inte minst då de erfarenheter som köpmännen fick och de kon

takter som etablerades direkt eller indirekt skapade förutsättningar för den 

framgångsrika spannmålsexporten från 1830 och framåt. 

Köpmannen var en central aktör i distributionen av varor. Den övergri

pande uppgiften var att tillhandahålla rätt vara på rätt plats vid rätt tid och 

till rätt pris. Två centrala delar i denna verksamhet var att finansiera varans 

väg från producent till konsument och att ta de, främst finansiella, risker som 

uppstod när en vara fördes från producent till konsument.91 denna verksam

het var förstås tillgången på information central.10 Fram till senare delen av 

1800-talet var ju de snabbaste kommunikationerna sjövägen eller på vinterföre, 

vilket i sin tur medförde att tillgången på korrekt och aktuell information 

alltid var osäker. 

Köpmannen befann sig per definition mellan producent och konsument. 

Verksamheten var alltså infogad i ett nätverk av kommersiella och finansiella 

kontakter. Det finns två övergripande sätt att närma sig relationen mellan 

köpmän. Det ena är att inte ens reflektera över att det skulle kunna finnas en 

maktaspekt i deras relation. Man intar då närmast ett neoklassiskt perspektiv 

och betraktar dem som två fullständigt autonoma individer som endast för

söker nyttomaximera varje enskilt utbyte. Men ett sådant synsätt minst sagt 

begränsat. Det andra sättet är att utgå ifrån att det finns maktrelationer som 

bygger på förtroende och ömsesidighet. Här finns det en uppsjö av forskning 

som fokuserat på betydelsen av nätverk och nätverksrelationer ifråga om för-

9 Fredrik Sandgren, Åt var och en efter behov? En studie av lanthandeln i Revsundsregionen i 

Östra Jämtland 1870-1890 (Uppsala 1999), s. 22 .  

10 Leos Muller & Jari Ojala, "Information flows and economic performance over the long 

term: An introduction", i Leos Muller (red.), Information flows. New Approaches in the His-

torical Study of Business Information (Helsinki 2007). 
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modern svensk ekonomi.11 Att nätverksrelationer var viktiga för köpmän kan 

slås fast.12 Definitionen av ett nätverk som exkluderande, socialt reproduktivt 

och ett medel för utbyte accepterar jag fullt ut.13 Vad som däremot bör dis

kuteras är i vilken grad relationen mellan köpmän präglades av nätverkslogik 

respektive marknadens logik. Stefan Lundblad har lyft frågan på ett bra sätt 

när han problematiserar Ylva Hasselbergs uppfattning kring nätverkslogi

kens dominans i relationer mellan företagare. Att relationer präglades av ett 

nätverksagerande betyder inte att deltagarna samtidigt saknade ekonomiskt 

vinstintresse.14 

Mot bakgrund av de ovanstående diskussionerna vill jag i denna undersök

ning ta upp två övergripande frågor. För det första vilken kontroll aktörerna 

hade över marknaden. Hur stora möjligheter hade de att kontrollera flödet av 

spannmål till och från olika marknader aktörerna givet omständigheter som 

skördeutfall och tillgången på information och transporter? För det andra vill 

jag resonera kring hur relationen mellan köpmännen såg ut. Kan vi se tydliga 

maktrelationer eller var relationerna baserade på ömsesidighet? 

Mer specifikt skall jag undersöka kontakterna mellan handelshuset J.F. 

Erdmann & Co i Stockholm och grosshandlaren Olof Hultman i Norrkö

ping under åren 1808—1813. Källmaterialet är huvudsakligen hämtat från 

J.F. Erdmann & Co:s arkiv, förvarat på Nordiska museet. Arkivet innehåller 

räkenskaper och inkommande brev för perioden 1805—1825, men med tyngd

punkt på åren 1808—1813. Genom att studera främst korrespondens mellan 

Erdmann i Stockholm och Hultman i Norrköping kan jag dels belysa hur 

spannmålshandeln var organiserad i Norrköping vid 1800-talets början, dels 

hur relationen mellan en lokal grosshandlare och ett större handelshus såg ut. 

11 Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856 (Upp

sala 1998); Leos Muller, The merchant houses of Stockholm, c. 1640-1800. A comparative 

study of early-modern entrepreneurial behaviour (Uppsala 1998); Stefan Lundblad, Hedersam 

handelsman eller verksam företagare. Den ekonomiska kulturens omvandling och de ledande 

ekonomiska aktörerna i Gävle 1765-1869 (Uppsala 2007); Karin Ågren, Köpmannen i Stock

holm. Grosshandlares ekonomiska och sociala strategier under 1700-talet (Uppsala 2007); Anna 

Brismark, Mellan producent och konsument. Köpmän, kommissionärer och krediter i det tidiga 

1800-talets Hälsingland (Uppsala 2008). 

12 Ylva Hasselberg, "Kommentar till Klas Nyberg", i Klas Nyberg (red.), Handel och risk. Fyra 

uppsatser från Ekonomisk-historiska mötet vid Umeå universitet 2005 (Uppsala 2008), s. 96-97. 

13 Lundblad (2007), s. 120. 

14 Lundblad (2007), s. 121. 
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Själva undersökningen sönderfaller i två huvudsakliga delar. I den första 

delen behandlar jag spannmålshandelns organisation i Norrköping med avse

ende på vilka aktörer som deltog, vilka reella problem som köpmännen mötte 

vad gäller transporter och lagring, samt hur prisbildning, inte minst i fråga 

om kontroll av marknaden, på spannmål gick till. Den andra delen fokuse

rar på relationen mellan Erdmann & Co och Hultman. Studien inleds med 

en kortare redogörelse för källmaterialet, en sammanfattning av vad tidigare 

forskning sagt om spannmålshandeln i Norrköping, samt en kort beskrivning 

av Erdmann & Co:s respektive Olof Hultmans övergripande verksamhet. 

J. F. Erdmann & Co:s arkiv 

I Nordiska museets arkiv återfinns ett omfattande material från det stock

holmska handelshuset J.F. Erdmann & Co. Erdmann & Co:s arkiv innefattar 

material som skulle kunna användas för en mängd intressanta frågeställningar 

kring organisationen av ett grosshandelsföretag. I denna undersökning har jag 

använt dels räkenskaper och andra material relaterade till varuhandel'5, dels 

den inkommande korrespondensen från norrköpingshandlaren Olof Hult

man. Sammantaget ger arkivet möjlighet till detaljerade studier av varu- och 

penningtransaktioner hos Erdmann & Co. Ett problem är dock att arkivet 

saknar huvudböcker samt reskontraböcker med aktörerna. Det är alltså svårt 

att fa en överblick över företagets affärer, samtidigt som det också blir svårt att 

bedöma hur pass fullständigt de bevarade materialen speglade J.F. Erdmann & 

Co:s samlade verksamhet. Ett tydligt exempel är att Erdmann & Co:s bety

dande järnexport inte finns med i den bevarade bokföringen, undantaget en 

journal från 1809. Ett sista problem är att de bevarade kassaböckerna endast vi

sar fraktkostnader för inköp av spannmål, inte vad spannmålen kostade, men 

däremot de intäkter som kom in från försäljningen av samma spannmål. 

Genom att kombinera brevmaterialet och de räkenskaper som finns beva

rade går det dock att fa en god förståelse av omfattningen och karaktären på 

Erdmanns relation med Olof Hultman. Men det visar också hur spannmåls

handeln i Norrköping i allmänhet var organiserad. 

15 Räkenskaper, konossement (fraktsedlar) och assignationer (i detta fall som leveranskvitton). 

Assignationer kallades också en form av betalningsanvisningar, men i detta material utgör 

assignationerna genomgående kvittenser på utlevererade varor. 
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Norrköping och spannmålshandeln på 1810-talet 

1800-talets första 20-25 år var en minst sagt stökig period genom de stridighe

ter som pågick i och kring Sverige. Kontinentalblockaden försvårade sjöfar

ten till och från Östersjön vilket ledde till att städerna vid östkusten upplevde 

en tillbakagång för handeln. Kontinentalblockaden gav däremot upphov till 

en betydande handelsboom i städer som Göteborg och Karlshamn vilken 

följdes av en nästan lika snabb nedgång efter 1815, något som östkuststäderna 

slapp.lé 

För spannmålshandeln betydde detta betydande fluktuationer i importen 

samtidigt som spannmålspriset steg. Detta medförde i sin tur problem för 

spannmålsmarknadens aktörer. 

I centrum för denna studie står spannmålshandeln i Norrköping, medan 

spannmålshandeln i Stockholm figurerar i mindre utsträckning. Vad säger 

tidigare forskning om spannmålshandeln i Norrköping med omnejd? Det 

finns ett par studier som ger vissa inblickar. 

Vid 1800-talets början stod Stockholm för 50—70 procent av Sveriges totala 

spannmålsimport. Norrköping kom däremot att nästan helt upphöra med 

spannmålsimport från 1800-talets början. Bakgrunden var en allmän nedgång 

av Norrköpings utrikeshandel. Denna var i sin tur orsakad av att stångjärns

exporten från slutet av 1700-talet i allt större utsträckning kom att skötas från 

Stockholm samtidigt som den mässings- och kanonproduktion som skedde 

på bruk som Finspång, Holmen och Gusum fick sämre avsättning.'7 

Ett annat exempel på hur nedgången i utrikeshandeln förändrade karak

tären på Norrköpings handel är att den börsverksamhet som förekommit i 

Norrköping från 1760-talet dog ut mot slutet av 1820-talet för att inte åter

uppstå förrän på 1870-talet.18 

Det som skedde i Norrköping under slutet av 1700-talet och början av 

1800-talet var att stadens och omlandets produktion och distribution alltmer 

16 Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel 

(Stockholm 2000), s. 66. 

17 Tom Söderberg, "Norrköpings historia 7. Norrköpings ekonomiska och sociala historia 

1719—1870", i Björn Helmfrid & Salomon Kraft (red.), Norrköpings historia. 4 Tiden 1719-

1870 (Stockholm 1968), s. 60-63. 

18 K.G. Lundqvist, Handelsföreningen i Norrköping 1659-1929. Minnesskrift (Norrköping 1929), 

s. 127-136. 
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kom att inriktas mot den inhemska marknaden och inte minst mot pro

duktion av konsumentvaror som textilier och produkter från kvarnindustrin. 

Denna omställning skedde under en ganska kort period från 1790 till 1820. 

Tiden fram till Napoleonkrigens slut 1815 innebar en ekonomisk tillbaka

gång för Norrköping och Ostsverige i allmänhet, speciellt jämfört med Väst-

och Sydsverige. Under denna period blev Norrköping närmast en satellit till 

Stockholm. Norrköpings egen import minskade från 1790-talets början och 

utländska varor hämtades från Stockholm. En ytterligare konsekvens var att 

handeln med lokala produkter som spannmål och viktualier från Norrköping 

till Stockholm ökade.19 

Hur spannmålshandelns volym förändrades under denna period är osä

kert. Två faktorer som borde dämpa den lokala omsättningen var den mins

kade spannmålsimporten och den ökade självförsörjningsgraden hos bruken. 

Men eftersom jordbrukets överskott liksom befolkningen ökade fanns det 

både tillgång och efterfrågan på inhemsk spannmål. Tyvärr är det svårt att få 

uppgifter om hur stora volymer spannmål som omsattes i Norrköping i bör

jan av 1800-talet. Uppgifter från lagerinventeringar som gjordes på uppdrag 

av Norrköpings magistrat kan tolkas som att spannmålshandeln hade ungefär 

samma storlek från 1780-talet till 1820-talet.20 Enligt Tom Söderberg låg den 

årliga spannmålsomsättningen kring 20—40 000 tunnor.21 Detta bör i sin tur 

ha medfört att den minskade spannmålsimporten vägdes upp av ökad handel 

med inhemsk spannmål. 

Lagerinventeringarna visar också att antalet handlare med spannmål i 

lager var ungefär lika många på 1810-talet som på 1820-talet. Men mellan 

1806/08 och 1830 ökade antalet köpmän med större lager något, vilket skulle 

kunna tolkas som att konkurrensen ökade.22 Det totala antalet handlare som 

lagrade spannmål kunde uppgå till 25-30 stycken. Däremot var antalet hand

lare som hade spannmål i lager perioden juli till oktober endast 15-20 stycken 

19 Om Norrköping: Söderberg (1968), s. 149—159, 186; Klas Nyberg, Kommersiell kompetens 

och industrialisering. Norrköpings ylleindustriella tillväxt på Stockholms bekostnad 1780-1846 

(Uppsala 1999), s. 16-19. Om Malmö: Olle Helander, "Stadens historia 1719—1820", i Oscar 

Bjurling (red.), Malmö stads historia 2 (Malmö 1977), s. 397-399. Om Göteborg: Bertil An

dersson, Från fastningsstad till handelsstad 1619-1820 (Stockholm 1996), s. 187—230. 

20 Lundqvist (1929), s. 207-211. 

21 Söderberg (1968), s. 186. 

22 Lundqvist (1929), s. 207—211. 
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eller färre. Mot bakgrund av att det var under denna period som tillgången av 

spannmål var som sämst och behovet av inhemsk eller utländsk import som 

störst, kan man anta att denna grupp utgjorde de större spannmålshandlarna 

i Norrköping. Bland dessa kunde därtill en fjärdedel eller mer av den totala 

volymen återfinnas hos en enda handlare.23 

Yad vet vi då om spannmålshandelns organisation i Norrköping? Vid 1700-

talets senare hälft överskuggade spannmålshandeln i Norrköping motsvarande 

verksamhet i övriga östgötska städer. Nästan hälften av spannmålstillförseln 

kom via kronomagasinet och resten via köpmän. Köpmännen kontrakterade 

större partier från godsägare och räntetagare, medan bönder huvudsakligen 

sålde sin spannmål på torget eller på stadsmarknader. Det senare uteslöt dock 

inte att även bönder hade fasta förbindelser med köpmän. Den handel som 

skedde direkt mellan producenter och handelshus översteg troligen den öppna 

torghandeln. De östgötska bruken hade förstås ett stort spannmålsbehov. Men 

den östgötska bergslagens spannmålsförsörjning skedde i liten utsträckning 

via Norrköping. Bruken köpte direkt från godsägare och räntetagare. En an

nan viktig källa var i veckomarknader vid Godegårds, Hällestads och Vånga 

kyrkor, s.k. sädesmöten. Till dessa kom Östergötlands stadsköpmän med 

spannmål. Den inhemska "exporten" av östgötsk spannmål gick framförallt 

till Närke-Värmlands bergslag för att bytas mot tackjärn men förstås också 

till Stockholm. Vid nödår såldes spannmål även till andra omkringliggande 

län.24 

Ingenting tyder på att köpmän i Norrköping kom att bli specialiserade, 

varken mot att enbart syssla med spannmålshandel eller att endast agera 

som agent eller mäklare. Specialiserade spannmålshandlare fanns nominellt 

endast bland minuthandlarna. Men det är förstås svårt att slå fast i vilken 

utsträckning de endast sålde i minut eller om de också sålde i gross.25 Det 

finns uppgifter från 1760-talet som pekar på att norrköpingsköpmän köpte 

spannmål på Norrköpings torg för stockholmsköpmäns räkning.26 Däremot 

sägs inget om köpmän också regelbundet kontrakterade spannmål för andras 

23 Lundqvist (1929), s. 207-211. 

24 Söderberg (1968), s. 86-94. 

25 Söderberg (1968), s. 187. 

26 Lundqvist (1929), s. 193. 
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räkning i förväg, vilket skulle kunna tolkas som en mer utvecklad form av 

handel, även om det finns enstaka belägg för s.k. förköp.27 Det mesta tyder 

på att det normala förfarandet var att säljaren kom till köpmannen eller till 

torget medan förköp via agenter eller bulvaner var ovanligt. 

Kronan och dess spannmålsmagasin hade också en viktig roll. Vid 1800-

talets början finns uppgifter som kan tolkas som att kronan, förutom under 

perioden 1805—1809 då kronans uppköp organiserades genom entreprenad

auktion, "helt bestämde" priset på spannmålen och att "all tävlan mellan 

säljarna" upphörde.28 Även om utsagor som dessa är överdrivna är det rim

ligt att anta att kronan fram till 1810-talet hade ett betydande inflytande på 

spannmålsmarknaden i Norrköping.29 

Sammantaget kan man tolka tidigare forskning som att spannmålshan

deln i Norrköping inte ökade särskilt mycket volymmässigt, men däremot att 

antalet aktörer som handlade med spannmål ökade något. Organisationen 

byggde på att lokal spannmål fördes in till köpmännen eller torgen medan 

aktiv uppköpsverksamhet från köpmännens sida inte var särskilt viktig. 

Två svenska köpmän vid 1800-talets början 

Denna undersökning bygger på handelsrelationen mellan köpmännen och 

grosshandlarna J.F. Erdmann & Co (i fortsättningen huvudsakligen benämnd 

Erdmann) i Stockholm och Olof Hultman i Norrköping. Till skillnad från 

de handelshus och grosshandlare som analyserats i tidigare svenska studier 

så har varken Erdmann eller Hultman satt några större avtryck i den natio-

27 I samband med försörjningsproblem i början av 1770-talet klagade Norrköpings hantverkare 
på att köpmännen gjorde förköp genom att stå vid tullarna och tinga spannmål och att de 

med andra "olämpliga medel" som knuffande och stötande såg till att vara först framme 

vid uppköpen. Därtill anklagades köpmännen för att använda sig av "s.k. inköpare, daga

karlar och kvinnfolk" vid torghandeln när varken köpmannen eller dennes anställda kunde 

närvara. Liknande problem finns också noterade från 1801 då magistraten beslöt förbjuda 

köpmän att handla på torgen före kl. 11. Lundqvist (1929), s. 197, 208. 

28 Lundqvist (1929), s. 209. 

29 Söderberg (1968), s. 187. 
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nella eller lokala historien.30 Varken Erdmann eller Hultman var eller blev 

industrialist eller finanskapitalist. Ingen av dem var eller blev godsägare eller 

agrarkapitalist. Verksamheten och deras relation, som den framträder i denna 

undersökning, kännetecknades av en koncentration på in- och utrikeshandel. 

Jag skall nedan kort redogöra för de två aktörernas övergripande verksamhet 

och strukturen på deras handel. 

J.F. Erdmann & Co 
Handelsföretaget J.F. Erdmann & Co var som många andra handelsföretag 

grundat av en till Stockholm invandrad köpman.31 Johan Friedrich Ehre-

gott Erdmann (1778-1823) flyttade till Stockholm från Wismar år 1800 och 

blev 1801, vid 23 års ålder, upptagen i grosshandelssocieteten.321807 bildades 

handelsbolaget J.F. Erdmann & Co med Johan F som ende innehavare.33 En 

anledning till att Erdmann kunde etablera sig så snabbt var sannolikt att 

hans släkt i Wismar var verksam inom utrikeshandeln både som köpmän och 

som skeppare. Detta medförde troligen att Erdmann redan från början hade 

värdefulla handelskontakter samt tillgång till fast och rörligt kapital.34 J.F. 

Erdmann dog redan vid 45 års ålder 1823. Företaget kom dock att leva kvar, 

huvudsakligen under Gustaf Hegardts ledning, till 1857.35 

30 Jag tänker här på exempelvis de stora handelshusen Grill och Momma-Reenstierna som 

undersökts av Leos Muller, på handelshuset och bruksägaren Ekman & Co som senast 

studerats av Jan Kuuse, på "Kopparkungen" Bengt Magnus Björkman undersökt av Björ
ken heim m.fl. men även på lokala storkapitalister som Rettig i Gävle, undersökt av Stefan 

Lundblad och flera av Norrköpings grosshandlare som gick in i ylleindustrin vid 1800-talets 

början, skildrade av Klas Nyberg. Se Muller (1998); Jan Kuuse & Johan Pihlgren, Ekman 

- ett handelsbus. 1802-1996 (Göteborg 1996); Lundblad (2007); Gösta Björkenheim, The-

resa Johnsson & Klas Nyberg, Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782-1824 

(Stockholm 2006), Nyberg (1999). 

31 Se Kurt Samuelsson, De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815. En studie i den svenska 

handelskapitalismens historia (Stockholm 1951); Ågren (2007). 

32 Handelskollegium i Stockholms matrikel 1750—1829, DIai:2, Stockholms Stadsarkiv (SSA). 

33 Stockholms magistrat och rådhusrätts arkiv, A 17:1 Protokoll angående bolag och firmor 

1798-1810, 6/7 1807, SSA. 

34 Svensk Biografiskt lexikon (1998), "Erdmann, släkt". 

35 Stockholms magistrat och rådhusrätts arkiv, D6:i Firmaböcker 1789-1857, SSA. Gustaf 

Hegardt, son till grosshandlaren Lars Hegardt, var anställd hos Erdmann åtminstone från 

1808 och blev delägare 1813. Stockholms magistrat och rådhusrätts arkiv, A 17:2 Protokoll 

angående bolag och firmor 1811—1825, 15/3 1813, SSA. 
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Under J.F. Erdmanns levnad var bolaget huvudsakligen verksamt inom 

handel och transporter. Det enda undantaget var ett samarbete om tobaks

tillverkning med grosshandlaren och tobaksfabrikören Olof Michael Ahlberg 

åren 1815—1821.3é Vid sin död var J.F. Erdmann en betydande redare. Han ägde 

ensam ägde tre briggar (55, 76 resp. 100 läster) samt genom bolaget delä

gare i fyra briggar, en galeas, en skonert respektive två slupar.37 J.F. Erdmann 

ägde själv två fastigheter i Gamla stan och en fastighet på Söder samt som 

delägare i bolaget ytterligare en fastighet i Gamla stan.38 Hur dessa fastigheter 

användes går inte att slå fast helt och fullt, men fastigheten på Söder skall 

ha använts som lager medan delar av fastigheterna i Gamla stan användes 

som kontor. Därtill fanns lagervindar och andra utrymmen i fastigheterna. 

Företaget Erdmann & Co hade alltså i egen ägo medlen för att bedriva en 

betydande handelsverksamhet. 

Erdmann bedrev både utrikeshandel och inrikes grossistverksamhet. En 

undersökning av tolagsjournaler för åren 1810,1817,1820 och 1824 (se Tabell 1) 

har visat att utrikeshandeln var omfattande.39 Under 1810-talet var Erdmann 

& Co ett av Stockholms mer betydande handelshus. Erdmanns inriktning 

mot export ökade över tid. År 1810 stod bolaget för nästan två procent av den 

totala exporten (0,8 milj. rdr) och importen (1,1 milj. rdr) via Stockholm.40 

År 1820 hade Erdmann blivit den näst största aktören inom utrikeshandeln i 

Stockholm, efter Tottie & Arfwedsson, med nio procent av det totala export

värdet (1,1 milj. rdr) och med tre procent av importen (1,3 milj. rdr).4' 

36 Stockholms magistrat och rådhusrätts arkiv, A 17:2 Protokoll angående bolag och firmor 

1811-1825, bildat 4/9 1815 och upplöst 24Ii 1821, SSA. 

37 Bouppteckningar, 1824/3:417, SSA. 

38 Bouppteckningar, 1824/3:417, SSA. 

39 De värden jag presenterar är summan av varuvärden oberoende av huruvida tolag utgått 

eller inte. Ett trettiotal poster (av knappt 800) saknar uppgifter om värdet. Jag har skattat 
värdet för dessa poster genom att använda mig av värderingen på samma vara för samma 

år. 

40 Uppgifter om total tolag i Stockholm från Samuelsson (1951), s. 65, not 15. 

41 Samuelsson (1951), s. 65, not 15 (Stockholms utrikeshandel), s. 234-235 (de tio största han

delshusen). 
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TABELL I. Erdmann & Co:s utrikeshandel 1810, 1817, 1820 och 1824. Import!exportvärde, 
rdr bo, tusental, andel av total inom parentes. 

År Export Import Totalt 

1810 15,3(43) 20,0(56) 35,3(100) 

1817 47,8(51) 45,3 (49) 93,1 (100) 

1820 94,9 (68) 44,2 (32) 139,1(100) 

1824 71,9 (70) 31,1 (30) 103,0 (100) 

KÄLLA: Tolagsjournaler, SSA. 

Erdmanns stora exportinkomster berodde på att firman tillhörde en grupp 

av stockholmsföretag (förutom Erdmann företag som Kantzow & Biel, D. 

Erskine & Co och M. T. Morsing) som från 1810-talet kom att specialisera 

sig på stångjärnsexport. De hade inga direkta kontakter med bruken i form 

av kreditgivning och invägning av järn utan köpte järnet av bruken eller 

förläggare på Stockholmsvågen.42 Men Erdmann handlade inte endast med 

stångjärn. Bolaget exporterade järnmanufaktur, beck och tjära, samt trävaror 

och importerade spannmål (nästan uteslutande råg), textilråvara (lin, hampa, 

ull och läder) och livsmedel (kaffe och socker). Över tid kom importen av 

spannmål och textilråvara att minska i betydelse medan exporten av stångjärn 

och importen livsmedel ökade.43 

År 1810 har jag undersökt Erdmanns inrikes handel med andra varor än 

spannmål. Här finns inga sammanställningar att utgå ifrån utan källmate

rialet består av fraktkvitton. Tyvärr ger dessa endast uppgifter om den del av 

handeln som skedde utanför Stockholm. Det var framförallt importvaror från 

Ryssland och Baltikum som Erdmann sålde till andra orter. Här återfanns va

ror som lin, hampa, ull, tjära och beck, segelduk, några alnar buldansväv från 

Hälsingland, samt diverse järnvaror. År 1810 såldes ingen spannmål utanför 

Stockholm, medan spannmål och mjöl, bl.a. från Olof Hultman, var de enda 

varor som togs in från andra delar av landet. Försäljningen 1810 skedde främst 

till Karlshamn och Norrköping men också till Västerås, Nyköping, Örebro, 

Gävle och Ystad.44 

Hur förklaras Erdmann verksamhet på den inhemska spannmålsmarkna

den? En bakomliggande förklaring kan vara bolagets fokus på stångjärnsex-

42 Rolf Adamson, Järnavsättning och bruksfinansiering 1800-1860 (Göteborg 1966), s. 59. 
43 Tolagsjournaler 1810, 1817, 1820 & 1824, SSA. 
44 Konossement 1810, Erdmann & Co:s arkiv, Nordiska museets arkiv (NMA). 
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port. Genom att specialisera sig på export och att avstå från att agera förläggare 

skapades en frihet sätta samman järnexporten på det sätt man önskade eller 

förmådde.45 Men eftersom man i praktiken var tvungna att importera varor 

från de marknader där man sålde järn (man hade inte råd att gå med tomt 

lastrum) så måste man också finna avsättning för importvarorna i Sverige. Om 

man då saknade direkta kontakter med bruk som potentiell köpare av spann

mål så fick man söka avsättning för importen på andra ställen, exempelvis i 

Norrköping.46 

OlofHultman 
Uppgifter om Olof Hultmans verksamhet finns huvudsakligen i materialet 

från Erdmann & Co:s arkiv. Det finns inget personarkiv för Hultman. Vissa 

kompletterande uppgifter står att finna i officiellt material och i viss mån i 

tidigare forskning. För denna studie har jag undersökt tolagsjournaler för att 

få en bild av Hultmans utrikeshandel samt hans bouppteckning för att få en 

uppfattning om tillgångar och skulder. 

Bouppteckningen visar att Olof Hultman föddes 1761 och dog 1841 80 år 

gammal.47 Vid tiden för kontakterna med Erdmann var Hultman i femtioårs

åldern och väl etablerad inom Norrköpings handel. Han hade haft burskap 

i Norrköpings handelssocietet sedan 1796 och han hade tillhört societetens 

äldste sedan 1803.48 Vid sin död ägde Hultman ett fartyg samt fyra fastig

heter i Norrköping. Bouppteckningen ger inte intryck av att Hultman var 

verksam inom någon producerande verksamhet.49 Undersökningen av främst 

45 Adamson (1966), s. 59. 
46 I den mån jag kunnat identifiera inhemska köpare av spannmål och mjöl från Erdmann & 

Co så förekommer bruk/brukspatroner väldigt sällan. 

47 Norrköpings rådhusrätt och magistrat, FIab:94, nr 42, Landsarkivet i Vadstena (VLA). 

48 Lundqvist (1929), s. 312 & 321. 
49 Edward Ringborg, Kvarnarne i Norrköpings ström. Anteckningar (Norrköping 1921). Här fö

rekommer uppgiften att handl. O. Hultman köpte Kyrkokvarnen år 1857 (s. 67). Men detta 

skulle i så fall vara Olof Hultman Jr (brorsonen). Uppgiften motsägs dock av uppgifter senare 

i boken (s. 79—80) där ägarhistoriken för kvarnen är en annan. Därtill tyder formuleringen 

på s. 67 på att uppgiften 1857 är fel "[kyrkokvarnen] övergick 1817 till handl. D.G. Elgerus, 

1857 till handl. O. Hultman och tillhörde, sedan 1847 fabr. Soldin". I så fall skulle Hultman 

kunna vara Hultman den äldre, men årtalet fel (både 1827 & -37 kan ju lätt bli till en femma 

om en miss vid korrekturläsning eller transkribering skett). Kvarnen skulle kunna ha ägts av 

Hultman den äldre på 1820- och 1830-talen, men avyttrats någon gång före Hultman S:rs död 

1841 och Hultman J:rs död 1859. Norrköpings rådhusrätt och magistrat, FIab:ii2, nr 34, VLA. 
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brevmaterialet har dock visat att Hultman hade god tillgång till en eller flera 

kvarnar för sin mjölhantering. Bouppteckningen tog upp ett stort varulager 

bestående av drygt i 600 tunnor spannmål. I lagret fanns också andra spann-

målsrelaterade produkter som brännvin och vetemjöl. Hans största fordran 

var på bryggeribolagets Abraham Falkenholms änka, medan hans största 

skulder fanns till grosshandlaren (och brorsonen) Olof Hultman, samt den 

stockholmska grosshandelsfirman Starck & Sundblad. 

Hultmans utrikeshandel bestod under åren 1808-1820 uteslutande av im

port. Importen skedde därtill sporadiskt. Hultman tog in varor 1808, samt 

1813-1819. Hampa, linblår och lin importerades regelbundet, men detta inne

bar vare sig att han tog in dessa varor varje år eller att volymen låg på samma 

nivå. Hultman importerade spannmål endast 1813 (c. 4 000 tunnor råg) och 

1815 (c. 300 tunnor råg).50 Importen 1813 var därtill kopplad till de transaktio

ner Hultman hade med Erdmann. 

Hur Hultmans inrikes handel såg ut vet jag mycket lite om. Undersök

ningen av relationen mellan Hultman och Erdmann visar att Hultman varit 

verksam inom mjölhandel på Stockholm sedan slutet av 1700-talet.51 Den 

visar också att Hultman handlade med lin, spannmål och andra varor i Norr

köping med omnejd. 

Handeln mellan Erdmann & Co och Olof Hultman 
Relationen mellan Erdmann & Co och Olof Hultman rörde å ena sidan 

spannmål och mjöl och å andra sidan lin och hampa. Handeln med spann

mål var dubbelriktad medan det var Erdmann som sålde lin och hampa till 

Hultman. Den senare handeln har jag inte undersökt utan fokus i denna 

studie ligger helt på spannmålshandeln och spannmålsmarknaden. 

Kontakten mellan Erdmann och Hultman uppstod kring 1808. Detta år 

genomförde Gustaf Hegardt, då medhjälpare till J.F. Erdmann, en resa i Sö

dermanland och Östergötland för att köpa upp spannmål. Hultman kom 

att bli en av flera köpmän som gjorde spannmålsuppköp för Erdmanns 

räkning detta år. Vid denna tid verkar det ha varit skeppsklareraren Ahlm 

50 Sjumanskammaren, Norrköpings Stadsbok, Tolagsjournaler 1808-1820, (11:96-103, Norrkö

pings stadsarkiv (NSA). 

51 Inkommande brev (Brev), Hultman-Erdmann 1812-09-20, E & Co, NMA. I detta brev skri

ver Hultman att 20 års erfarenhet av att sälja till Stockholm visar att man sällan får någon 

bra avans. 
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som var Erdmanns huvudsakliga kontakt i Norrköping.52 Snart blev kontak

terna mellan Hultman och Erdmann fastare. Åren 1810-1812 var Hultman 

den ende köpman utanför Stockholm som levererade spannmål och mjöl 

till Erdmann.53 Hur länge relationen bestod går däremot inte att fastställa. 

Någon gång mellan 1813, varefter brev från Hultman saknas, och 1817, då 

kassaboken saknar uppgifter om större försändningar av mjöl och "varor från 

Norrköping", måste relationen ha upphört. Eventuellt upphörde affärerna 

redan 1814. Samarbetet sträckte sig alltså inte över mer än som mest åtta år 

och som minst över sex år. 

Varför relationen upprättades eller varför den avslutades finns inga belägg 

för. En viktig anledning till att den dog ut kan ha varit en kombination av 

ganska stort prisfall på råg under 1810-talet och en betydande minskning av 

spannmålsimporten under samma period.54 Prisfallet kan ha lett till att det 

inte längre var lönsamt för Erdmann och Hultman att bedriva ett större ut

byte av spannmål. 

Handel med spannmål och mjöl mellan köpmän i Norrköping och Stock

holm var som diskuterats ovan relativt vanlig. I fråga om dessa varor utgjor

des det huvudsakliga utbytet, både i värde och i omfattning, av en ömsesidig 

kommissionärsrelation. Hultman sålde importerad spannmål för Erdmanns 

räkning medan Erdmann sålde vete- och rågmjöl för Hultmans räkning. 

Därtill hände det att Hultman köpte spannmål för Erdmanns räkning, att 

Erdmann sålde spannmål till Hultman, samt därtill att Hultman sålde spann

mål till Erdmann. 

Det går tyvärr inte att med exakt redogöra för vilka volymer och värden 

handeln med spannmål och mjöl genererade. Ett försök till sammanfattning 

av Erdmanns spannmålshantering finns i Tabell 2. Den övervägande delen av 

inköpen utgjordes av import. Att köpt och såld spannmål inte överensstäm

mer beror på bristen på källmaterial men också på att spannmål kunde ligga 

lagrad eller vara under frakt. Kontentan är att Erdmann var en betydande 

spannmålshandlare. 

52 Brev, Hegardt-Erdmann 1808-08-21,1808-08-22 & 1811-01-23, E & Co, NMA. 

53 Connoissementer & receiver 1810—1812, E & Co, NMA. 

54 För prisfall på råg i Stockholm och Östergötland, se Lennart Jörberg, A history of prices in 

Sweden 1732-1914 1 (Lund 1972), s. 140; för spannmålsimport se Statistiska centralbyrån, 

Historisk statistik för Sverige (Örebro/Stockholm 1972), Tabell 1.1, 1.3 & 2.1. 
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TABELL 2. Erdmanns & Co spannmålsomsättning, 1808,18x0-1812, tunnor 

Köpt (import) Köpt (import) Såld 

1808 3 452 (1858) 2 576 

1810 2 892 (2182) 3108 

1811 5 622 (5325) _ * 

1812 13 813(12 667) 4 475 

KÄLLA: 1808, Kassakladd, E & Co, NMA; 1810-12, Import, Tolagsjournaler SSA, Inhemsk köpt 

spannmål 1810, Kassabok E & Co, NMA; 1811 och 1812, Konossement, E & Co, NMA. För

säljning 1810, Kassabok, E & Co, NMA; 1811 och 1812, Konossement, E & Co, NMA. 

* = Eftersom kassabok saknas detta år saknas försäljning i Stockholm. I konossement finns 

inga uppgifter om frakt utanför Stockholm. 

Olof Hultmans spannmålstransaktioner är ännu svårare sammanställa. Hu

vuddelen av beläggen kommer från breven i Erdmanns arkiv. Tabell 3 anger 

Hultmans handel så långt jag haft möjlighet att kartlägga den. Kontentan är 

att Hultman under 1812 och 1813 köpte, tog in eller sålde betydande mängder 

spannmål, varav större delen kom från Erdmann. 

TABELL 3. Olof Hultmans samlade spannmålstransaktioner 1808-1815, tunnor. 

År JÉSIlf 
a si 1313351* 

d spannmål 
slfii* ||3 

Köpt/in 
iSgjgin 

År JÉSIlf ||| ||| llliÉlft Od d spannmål llltlfilill lltll tfS Köpt/in tagenspar inmal Import 

Pa 
komr 
siom 
Erdm 
& Lo 

nis-
/ia 

imn 

Till andra 
till stor del 
på 
kommis
sion 

Sålt på 
kommission 
av Erdmann 
&Co:s 
spannmål 

Sålt av 
inhemsk 
spannmål 

SåH 
töi It 

Inhemsk 
spann 
mål 

Från 
Erdmann 
&Co på 
kommis
sion 

Köpt 
totalt, 
exkl. 
egen 
import 

Import 

1808 49 - - 49 49 - - - 0 

1810 439 - .. (439?) 439 .. 0 

1812 [600] 1325 1093 172 1925 510 3 418** 3 928 0 

1813 350 1909 1313 - (350?) 2 259 430 2 541 2 971 4 252 

1814 - - - - - 380 380 - 0 

1815 277 

KÄLLA: 1808 och 1812-1814: Brev, Hultman-Erdmann, E & Co, NMA; 1810 Kassakladd, E & Co, 

NMA; Import samtliga år Tolagsjournaler SSA. 

ANM: O = undersökning av källmaterial som skall kunna ge svar visar O; - = undersökning av 

källmaterial som teoretiskt skulle kunna ge svar visar o; .. = källmaterial saknas. 

* = De 600 tunnorna till Erdmann 1812 är egentligen en returlast. 

** = Enligt konossement från samma år uppgick denna volym till 4 074. 
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Däremot var omfattningen av Hultmans mjölleveranser till Erdmann be

gränsad. Tabell 4 antyder också att den hade nått sin kulmen redan 1811. 

TABELL 4. Erdmann & Co:s inflöde av mjöl och gryn från Hultman 1808-1813. 

Éiigiiiiiiliiilllil 1808 1810 1811 1812 1813 

Mjöl/gryn tunnor 0 7 763 1486 537 257 

Mjöl/gryn lispund 138,5 1144 296 30 -

Mjöl/gryn säckar - 196 52 -

KÄLLA: 1808, Kassakladd, E & Co, NMA, 1810-12 Konossement, E & Co, NMA, 1813 Brev Hult-

man-Erdmann, E & Co, NMA. 

ANM: Angivelsen av tunnor mjöl/gryn är omräknad från spillträn (1 spillträ = 6/7 tunnor). 

Spannmålshandelns organisering i Norrköping 
För perioden från september 1811 till december 1813 finns 120 brev från Olof 

Hultman till firman Erdmann & Co bevarade. Periodiciteten i Hultmans 

korrespondens följde handelsårets vanliga gång. Antalet brev var få så länge 

isen förhindrade sjöfrakter, medan korrespondensen ökade från midsommar 

till dess att isen åter lade sig. 

Vikten av att ha tillgång till affärskorrespondens är betydande eftersom 

detta visar hur den dagliga verksamheten sköttes, i detta fall vilka reella pro

blem och möjligheter aktörerna inom den inhemska spannmålshandeln stod 

inför. Jag skall i detta avsnitt i tur och ordning diskutera vilka aktörer som 

var inblandade i Norrköpings spannmålshandel, hur Hultman och hans kol

legor hanterade spannmålen och hur problem kring spannmålens kvalitet 

samt frakter och lagring löstes. 

Vilka aktörer verkade på marknaden ? 
På den svenska spannmålsmarknaden fanns ett flertal aktörer på tillgångs-

respektive efterfrågesidan. De främsta producenterna var förstås bönderna, 

vars överskott sakta men säkert ökade, samt spannmålsproducerande gods och 

bruk. Därtill hade staten och dess räntetagare räntespannmål att avsätta. Ef

terfrågan på spannmål fanns hos större produktionsanläggningar, framförallt 

bruken, hos mjölnare, bagare och bryggare, staten samt vanligt folk i städer 

och byar som inte var självförsörjande på spannmål. Förmedlare av den spann

mål som kunde marknadsföras var olika typer av köpmän och mäklare. 
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I studien av brevmaterialet återfinns flertalet av dessa kategorier. Den enda 

kategori som saknades var den "rena" mäklaren, med vilket jag avser någon 

som aldrig var handgripligen involverad i hanteringen av den verkliga spann

målen. Vi vet att Hultman och skeppsklareraren Ahlm köpte upp spannmål 

för Erdmanns räkning, vilket kan ses som en form av mäkleri. Men den var 

inte "ren" eftersom transporten av spannmålen till Stockholm också sköttes 

av Hultman respektive Ahlm.55 

PRODUCENTERNA 

Studien av breven visar att det främst var godsägare och bönder som sålde 

spannmål till Hultman och hans gelikar. Men bruksägare liksom tjänstemän 

(kamrerare, landsgewaldiger) som kunde sälja räntespannmål återfanns också 

i materialet. 

Den vanligaste proceduren var att säljarna kom in till Norrköping med en 

last eller prover på spannmål. De åkte till torget eller så sökte de upp Hult

man eller andra köpmän. Det var framförallt godsägare som kom direkt till 

Hultman med bud på leveranser. Bönderna verkar främst ha slutit sina avtal 

i anslutning till torghandeln. Men köpmännen var också beredda att söka 

upp säljare. Exempel på detta finns från Gustaf Hegardts uppköpsresor 1808 

och 1811. Olof Hultman var då en av flera aktörer som hjälpte Erdmann att ta 

kontakt med säljare i och kring Norrköping och organisera frakter till Stock

holm. Men det var uppenbarligen sällan som köpmännen reste omkring på 

landsbygden för att köpa spannmål. Uppenbarligen ökade intresset när det, 

som var fallet 1808, var missväxt. 

I förbigående är det intressant att nämna en transaktion från 1808. I ett 

brev till Gustaf Hegardt 1808 erbjöd sig kamreraren Rosander på Wi5é att 

agera som mellanhand för bekanta som hade spannmål att sälja.57 Detta visar 

att personer boende på landsbygden som sannolikt inte hade handel som 

55 Exempel på att Hultman tar in spannmål är flertaliga, exempel på att även Ahlm far sig 

spannmål levererad för vidarebefordran till Norrköping finns i brev. Brev, Hegardt-Erdmann 

1808-08-22, E & Co, NMA. 

56 Gård i Memmings härad vid sjön Glan. 

57 Rosander erbjuder Hegardt 1 000 tunnor råg till mitten av oktober. En leverans han själv

klart inte kan åstadkomma själv utan vilken han skall organisera genom "att falla i kring 

till de bekanta som han tro kunna leverera honom några betydliga partier". Brev, Hegardt-

Erdmann 1808-08-21, E & Co, NMA. 

258 



huvudsaklig syssla hade beredskap och intresse att organisera större uppköp. 

Förhandlingar om priser och villkor skedde både brevledes och ansikte 

mot ansikte. Större partier kunde slutas genom brevväxling vare sig det rörde 

sig om etablerade eller tillfälliga kontakter. Mindre köp slöts oftare genom 

direkta uppgörelser vare sig det skedde på torget, på större marknader eller 

genom att säljaren tittade in hos handelsmannen. 

Värt att notera är också att det inte verkar ha funnits några större kon

flikter handelsmännen emellan vad gäller spannmålsuppköpen. Jag har inte 

funnit några exempel på att Norrköpings spannmålshandlare stod vid stadens 

tullar och tingade inkommande spannmål för att förekomma andra handlare. 

Även om det är otroligt att Hultman skulle beskriva sig själv göra detta, så 

borde vanan att regelmässigt påpeka missförhållanden ha lett till att Hultman 

noterat de fall då konkurrenter betedde sig på detta sätt. Men så var alltså inte 

fallet. Överlag kännetecknas breven från Hultman av en brist på kverulans. 

Hans beskrivningar och analyser av verksamheten var överlag affärsmässiga, 

för att inte säga professionella, och realistiska. 

Tidigare forskning har ju noterat att staten spelade en viktig roll på spann

målsmarknaden i Norrköping. Åren 1812-1814 var till och med höjdpunkten i 

fråga om magasinsdirektionens upphandling och utleverering av spannmål på 

riksnivå.58 Statens funktion som spannmålshandlare finns endast omnämnd 

vid ett tillfälle. Hultman noterade i början av augusti 1812 att kronomaga

sinet hade informerat ("publicerades på landsbygden") att kronomagasinet 

öppnats för spannmålsförsäljning. Magasinet sålde råg till 13 rdr rgs tunnan 

och enligt Hultman drogs många köpare dit vilket medförde att Hultmans 

försäljning av importspannmål avstannade.59 Hultman nämnde dock detta 

väldigt neutralt. Det fanns inget negativt omdöme, vare sig implicit eller ex-

plicit, om statens roll. Jag vill gärna tolka detta som att Hultman såg statens 

spannmålshantering som ett naturligt inslag i marknad och prisbildning. 

KÖPARNA 

Vilka var det då som köpte Hultmans och de andra köpmännens spannmål? 

Hultman sålde framförallt spannmål i parti, men det var inte ovanligt att han 

sålde i minut. I den mån det går att se ett mönster för minuthandeln så verkar 

58 Åmark (1915), s. 304. 

59 Brev, Hultman-Erdmann 1812-08-05 & 1812-08-09, E & Co, NMA. 
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den ha skett när efterfrågan var mycket låg eller mycket hög eller när särskilda 

praktiska omständigheter talade för det.éo Breven visar att andra köpmän i 

Norrköping gjorde på samma sätt. 

Tyvärr är stora delarél av Hultmans spannmålsförsäljning åren 1812 och 

1813 omöjlig att knyta till individer. Av dem som går att identifiera var hand

lare de främsta köparna 1812 och 1813.162 Hultman sålde också spannmål till 

bryggare och bagare, liksom till några bruk och gods. De volymer som såldes 

till bruk och gods var dock små, mindre än 100 tunnor, så någon betydande 

furnerare av denna typ av köpare var Hultman inte dessa år. Det går också 

att belägga att Hultman sålde till bönder, men det går inte att säga något 

generellt om storleken på försäljningen. 

I den mån det går att fastställa köparnas hemvist, vilket inte var möjligt 

för de bönder som omnämnts i breven, är intrycket att flertalet återfanns i 

Norrköping. Men Hultman sålde också till andra orter i närområdet. I Lin

köping hade Hultman en stadig kund i handlaren Salander som därtill köpte 

lin från Erdmann. Hultman sålde också till bagare i Linköping, Söderköping 

och Vadstena. Vad gäller bruk sålde Hultman till Tunaberg, vilket troligen är 

det Tunaberg som låg i Jönåkers socken strax nordost om Norrköping, och 

till Lotorps bruk i Risinge socken nära Finspång. Hultman hade också kon

takter, om inte bevisade transaktioner, med Gusums bruk och dess patron 

Westerberg. 

En speciell kategori av köpare var skärgårdsbefolkningen. Skärgårdsborna 

kom in till Norrköping vid oktobermarknaden ("skärkarlsmarknaden") där 

de bytte fisk mot spannmål. Deras efterfrågan var så stor att de trängde ut 

övriga intressenter, inklusive köpmän som Hultman. Utbudet uppges dock 

ha varit begränsat vid detta tillfälle.63 

En annan kategori av köpare var "Winåkare", folk från Vingåkerstrakten. 

Vingåkersborna ville framförallt köpa vete och vetemjöl. Varor som de se

nare sålde i den sörmländska och närkingska bergslagen. Det var framförallt 

60 I juli 1812 hoppades Hultman att köpmannen Schotte inte skulle kunna sälja råg från Riga, 

vilket skulle föranleda Hultman att sälja i minut till ett bra pris. Brev, Hultman-Erdmann 

1812-07-15, E & Co, NMA. 
61 80 procent 1812 och 50 procent 1813, den som skett till Erdmann undantagen. 

62 Både 1812 och 1813 återfinns ett antal personer som betitlas "herr". Jag antar att dessa är 

handlare. 

63 Brev, Hultman-Erdmann 1812-10-04, E & Co, NMA. 
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i samband med januarimarknaden 1812 som Vingåkersborna omnämndes. 

Tack vare de prisskillnader som fanns mellan Östergötland och bergslagslä

nen hade Vingåkersborna möjlighet att betala mer för vetet än köpmännen 

i Norrköping. Resultatet blev att Vingåkersborna köpte upp större delen av 

det vete som fanns.64 

HUR FICK MAN KONTAKT MED KÖPARNA? 

Hur Hultman och andra köpmän tog kontakt med sina kunder har delvis 

diskuterats ovan. Det var sällan köpmännen sökte upp sina kunder. Det finns 

heller inget som tyder på att köpmännen regelbundet lämnade skriftliga an

bud till större köpare. I annan, ännu opublicerad studie, har jag funnit att 

lokala köpmän på 1830- och 1840-talen brevledes erbjöd Ferna bruk spann

målsleveranser/5 Något motsvarande förfarande återfanns inte i Hultmans 

brev. 

Det huvudsakliga intrycket är att många kunder, framförallt de bönder 

som efterfrågade mindre partier, sökte upp Hultman på hans kontor eller på 

de fartyg som lossade och sålde spannmål i hamnen. Det är därtill rimligt att 

anta, trots att detta inte nämns i breven, att Hultman mötte kunder på mark

nader och vid torghandel, som vid denna tid förekom varje vardag.66 

Köpmännen marknadsförde också sina varor på andra sätt. Breven vi

sar att Hultman och andra köpmän annonserade ut spannmål i Norrköpings 

Tidningar. Antalet annonser var dock få de undersökta åren.67 Ett annat sätt 

berättar Hultman om i ett brev från 1813. Någon i Västervikstrakten uppges 

ha låtit annonsera spannmålspriser från predikstolen.68 En tredje möjlighet 

för att få information om marknadsläget var "Klubben". Denna nämndes i 

ett brev från Gustaf Hegardt till J.F. Erdmann 1811. Hegardt skrev då "vad jag 

i går på Klubben lyssnade till gubbarnas tal sins emellan så bör man förmoda 

64 Brev, Hultman-Erdmann 1812-01-29, E & Co, NMA. Skillnaden i markegångspris på vete 

mellan Östergötland och Närke/Närkes bergslag låg 1811/12 på 1 kr/hl d.v.s. c. 10 procent. 

Jörberg (1972). 
65 Fredrik Sandgren, "Mellan bruk och bonde. Organisationen av spannmålshandeln i Väst

manlands län 1770-1870", opublicerat manus. 

66 Söderberg (1968), s. 97. 

67 En undersökning av Norrköpings Tidningar, som utkom två gånger i veckan (onsdagar och 

lördagar) för år 1812 och 1813 visar att annonser om spannmål förekom ett drygt tiotal gånger 

båda åren. De var koncentrerade till april—augusti. 
68 Brev, Hultman-Erdmann 1813-06-13, E & Co, NMA. 

26l 



låga priser"/9 Möjligen syftade Hegardt på Norrköpings Handelssocietet som 

från 1803 hade tillgång till en egen lokal.70 

När köpmännen sedan sålde (eller köpte) spannmål verkar formaliserade 

kontrakt eller kontrakteringsmetoder i princip ha saknats. Även om man 

kom överens om framtida leveranser finns inget som tyder på att det skedde 

genom skriftliga kontrakt. Därtill lämnades oftast volymen levererad spann

mål öppen. Både köpare och säljare hade ett intresse av att inte binda upp 

sig alltför exakt eftersom man sällan kunde vara helt säker på hur mycket 

spannmål man hade till förfogande ett visst datum. 

SPANNMÅLENS KVALITET 

En aspekt som inte diskuterats av Karl Åmark och som i allmänhet fått lite 

uppmärksamhet är hur väl köpmännen kunde kontrollera och bedöma vär

det av spannmålens kvalitet och egenskaper. Detta var av intresse för den 

slutgiltiga konsumenten och därmed även för köpmännen. Den aspekt som 

uppmärksammats är väl egentligen endast att finsk riad (torkad) råg, s.k. 

wasaråg, var extra bra till utsäde. Men spannmålen skulle ju därtill vara an

vändbar för vidareförädling: till framställning av brännvin, till mältning och 

bryggning, samt till mjöl- och grynframställning. 

Det finns inga tecken på att köpmän och kunder använde enhetliga kva

litetsstandards för de olika sädesslagen. Sverige var i så måtto långt efter den 

franska marknadens finfördelade klassifikation av olika spannmålstyper lik

som den engelska marknadens institutionalisering av partihandeln genom 

spannmålsbörser ("The Corn Exchange" och "The Baltic").71 En standardi

serad vokabulär kring spannmålskvaliteter saknades i de undersökta breven. 

Ibland förekom dock omdömen som "god" eller "strid". Någon tydlig stan

dard hade heller inte utvecklats i lokala torgprisangivelser på 1830-talet och 

69 Brev, Hegardt-Erdmann 1811-01-23, E & Co, NMA. 
70 Lundqvist (1929), s. 96. Det finns inget explicit omnämnande av "Klubben" i undersök

ningar av Norrköpings handelsliv. K.G. Lundqvist skriver att Norrköpings börs kom att dela 

lokal med "Nya klubben" på 1890-talet, men det står inget om vad denna nya klubb var för 

något. Lundqvist (1929), s. 135. 

71 Steven Laurence Kaplan, Provisioning Paris. Merchants and Millers in the Grain and Flour 

Trade during the Eighteenth Century (Ithaca 1984), kapitel 2; Mark Överton, Agricultural 

Revolution in England. The Transformation of the Agrarian Economy 1500-1850 (Cambridge 

1996). 
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heller inte i de fall priser från andra städer omnämndes. Priserna kopplades 

endast till spannmålsslagen i allmänhet (råg, vete etc.).72 Detsamma gällde 

även prisangivelser i Västmanlands Läns Tidning för samma period.73 Den 

enda precisering av spannmålens kvalitet som förekom i Norrköpings Tid

ningar 1812—1813 var att handlare erbjöd "Rigaråg", samt att den och annan 

spannmål var "god" och ibland "viktig" (hade en rejäl kärna).74 

Den måttstock som emellertid förekom i de undersökta breven var spann

målens vikt per tunna. Normen som angavs var att en rågtunna kring 14 lis-

pund (c. 120 kg) ansågs som en "god" vikt.751 övrigt förekom prisjämförelser: 

mellan olika ställen i staden, mellan torgpris och pris hos olika handlare samt 

mellan inrikes och utrikes orter. 
Spannmålens kvalitet diskuterades däremot ofta i samband med de laster 

och frakter köpmännen hanterade. Ett sätt att kontrollera fraktens kvalitet 

var att använda sig av varuprov. Hultman fick flera gånger sig tillsänt prov på 

spannmål Erdmann skickade för försäljning. Med hjälp av proven försökte 

Hultman övertyga presumtiva köpare om varans förträfflighet. Ett sätt att 

marknadsföra varan var att försöka få brodd på rågen för att bedöma dess 

användbarhet för utsäde. Ett annat sätt var att lämna ut partier för prov-

mältning.76 Man kunde också värna om kvaliteten genom att skilja ut olika 

kvaliteter genom att lägga "garneringsmattor" emellan partierna i skeppens 
lastrum.77 Men eftersom Hultman särskilt bad om detta förfarande så verkar 

detta tillvägagångssätt inte ha varit normen, vilket i sin tur antyder de stora 

kvalitetsproblem köpmännen hade att hantera. 

Breven visar också att det fanns en generell uppfattning om att svensk 

spannmål var bättre än utländsk. Detta gällde främst den spannmål som skul

le malas till mjöl (förmalas). Hultman noterade exempelvis att varken ryskt 
(torkat) vete eller riad råg dög till att förmala eftersom dessa kvaliteter gav 

ett grått mjöl som inte dög att sälja som "fint" mjöl/8 Vanliga konsumenter 

72 I Norrköpings Tidningar fanns inga torgpriser tryckta förrän kring 1830. Jag har gjort stick
prov i Norrköpings Tidningar under perioden 1810—1845 och hittat torgpriser först 1833. 

73 Se Sandgren (opubl.). 

74 Norrköpings Tidningar 1812 & 1813, mikrofilm, Uppsala universitetsbibliotek (UUB). 

75 Brev, Hegardt-Erdmann 1808-08-24, Hultman-Erdmann 1813-07-18, E & Co, NMA. 

76 Brev, Hultman-Erdmann 1812-08-18, E & Co, NMA. 

77 Brev, Hultman-Erdmann 1813-06-06, E & Co, NMA. 

78 Brev, Hultman-Erdmann 1812-03-22 & 1812-08-23, E & Co, NMA. 
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föredrog också svensk spannmål framför importerad, vilket vid flera tillfällen 

medförde avsättningsproblem för Hultman och Erdmann. 

Problemen med att hålla en god kvalitet återfanns även inom den mjöl

handel Hultman bedrev. När Hultman skickade sitt mjöl till Erdmann i 

Stockholm var det vanligt att han märkte en del av sändningen (förmodligen 

i tunnor) med OH och en annan del med NB. Med OH märkte man mjöl 

som var av något bättre kvalitet än NB. NB betydde dock att förmalningen 

misslyckats, så att ett mjöl var märkt OH vittnade inte om någon exceptionell 

kvalitet.79 

Den generellt låga kvaliteten på spannmålen och de praktiska problemen 

att hålla en god kvalitet innebar också att ribban för när spannmål ansågs 

otjänlig var låg. Den 2 augusti 1812 skrev Hultman att han hällt ut ett parti 

råg på vinden där han låtit omskyffla den så att den skulle torka. Han konsta

terade att man inte kunde sälja den förrän "den starka luften" dunstat. Den 

13 oktober skrev han om samma last att 

av rågen är lossat 1 200 tunnor, resten skall lossas snarast. En halvtimma efter rågen lagts 

upp uppstod en halvfinger tjock hinna av mask som söker sig uppför väggarna, därtill 

en oändlig mängd små "krupp".80 

Hultman hoppades att vinterkylan skulle ta bort ohyran så att den skulle gå 

att sälja under nästa år. 

FRAKTER OCH LAGRING 

Den aspekt av en svensk spannmålshandlares vardag på 1810-talet som fram

träder tydligast i breven är hur viktig men samtidigt känslig logistiken i fråga 

om sjötransporter var. Detta trots att sjötransporter var betydligt mer tillför

litliga och praktiska än dåtidens landtransporter. 
Det var framförallt två problem som köpmännen var tvungna att hantera 

79 Brev, Hultman-Erdmann 1812-05-06, 1812-06-07 & 1812-07-05, E & Co, NMA. Annan fors
kning har visat att mjölet blev bäst om man blandade olika sorter eftersom den genom

snittliga kvaliteten då blev bättre. Men detta ledde också till att man kunde smyga in sämre 

spannmål i förmalningen. R.B. Westerfield, Middlemen in English business. Particularly Be-

tween 1660 and 1760 (New York 1968) s. 172. 

80 Brev, Hultman-Erdmann 1813-10-13, E & Co, NMA. 
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dagligen. För det första väder och vind och för det andra undermåliga lag

ringsmetoder.81 

Väder och vind, framförallt beroendet av öppet vatten och gynnsam vind, 

gjorde att köpmännen hade mycket liten möjlighet, given den teknologi som 

fanns, att påverka när en skeppning skulle avgå eller inkomma. 

Möjligheterna att bryta is var begränsade varför den lokala islossningen 

fick bestämma de enskilda orternas skeppningssäsong. Norrköping var spe

ciellt drabbat eftersom inloppet till staden var smalt. Ett exempel, möjligen 

extremt, på detta problem finns från 1812 då skepparen Wendler väntade från 

den 5 april till den 10 maj på att kunna avsegla med mjöl till Stockholm.82 

Ett annat problem var segelfartygens beroende av rätt vind. Seglatsen som 

omnämnts ovan drabbades vid resan till Stockholm dessutom av ogynnsam 

vind. Medan en sjöresa från Norrköping till Stockholm kunde gå på fem 

dagar83 var Wendler ännu inte framme i Stockholm den 31 maj, tre veckor 

efter det han avseglat. Men det var inte bara under längre seglatser vinden 

ställde till problem. När skepparen Norberg skulle ta sig in till Norrköping i 

maj 1812 möttes han av utsjö och starkt utåtgående flöde från Motala ström 

vilket tvingade Norberg att ankra vid Ramshäll (en plats några kilometer från 

Norrköpings inre hamn). 

Beroendet av vädret medförde också att kommersen påverkades. När 

skeppare Alvardt i oktober 1813 inte kunde segla in med en last råg på grund 

av motvind beklagade sig Hultman eftersom rågen hade haft bra avsättning 

under den pågående marknaden.841 juni 1812 gynnades däremot Hultman av 

vädret då andra handlares spannmål försenats genom motvind. På så sätt höll 

sig priserna höga några dagar till.85 

Väder och vind var svårt att påverka men dess effekt på affärerna kunde 

begränsas genom bra informationskanaler. Köpmännen byggde upp infor

mationsnätverk genom brevväxling och upplysningar från inkommande 

81 Jmf. citat i Gunnar Fridlizius, Pär-Erik Back, Inge Svensson & Oscar Bjurling, Malmö stads 

historia 3 1820-1870 (Malmö 1981), s. 377, där en spannmålshandlare säger att "Hellre tar jag 
ett lägre pris än magasinerar, som ofta är min förskräckelse". 

82 Brev, Hultman-Erdmann 1812-04-05 & 1812-05-20, E & Co, NMA. 

83 Skeppar Åhlström uppgav att han seglat från Stockholm på fem dagar. Brev, Hultman-Erd-

mann 1813-06-09, E & Co, NMA. 

84 Brev, Hultman-Erdmann 1813-10-03, E & Co, NMA. 

85 Brev, Hultman-Erdmann 1812-07-19, E & Co, NMA. 
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skeppare vilket exempelvis ökade möjligheten att bedöma när ett skepp skulle 

komma fram. 

I dessa nätverk spelade tullstationer i Stockholms ytterskärgård som Da-

larö och Sandhamn en viktig roll.86 På båda ställena hade Erdmann kontak

ter som via postgång informerade honom om skeppare som inkommit samt 

förmedlade brev och information till skeppare eller kontakter på andra sidan 

Östersjön.87 Ett liknande arrangemang fanns även med personer i Karlshamn 

vilka, förutom rapporter om vilka skeppare som avgått eller inkommit, även 

informerade om prisläget i städer som Pillau och Königsberg.88 Dalarö och 

Sandhamn fungerade därtill som vinterhamn för skepp som på grund av is

läget inte kunde gå in till Stockholm. I undantagsfall, eftersom det medförde 

extra kostnader, kunde man välja att lossa lasten i Dalarö för att transportera 

den landvägen till Stockholm.89 

När väl fartygen anlänt till sin destination utgjorde lossningen en ytter

ligare källa till problem och kostnader för köpmannen. Ett problem var att 

laster med olika mottagare låg i samma lastrum. Som jag nämnt ovan var det 

inte självklart att lasterna avskiljdes ordentligt. Vid lossningen måste motta

garna av de olika lasterna övervaka eller låta övervaka sina intressen. Det finns 

flera exempel på hur lossningen ställde till problem.90 Ett sätt för köpmännen 

att slippa ta tag i detta själva var att använda sig av någon av de vid denna tid 

framväxande skeppsklarerarfirmorna.91 

Fluktuationerna på spannmålsmarknaden var säkert en anledning till att 

köpmän som Hultman inte skaffade sig lagermöjligheter som fullständigt 

motsvarade det aktuella behovet. Att äga eller hyra byggnader var en kostnad 

som man ville hålla så låg som möjligt. Hur mycket fast lagerutrymme Hult-

86 Fridlizius m.fl. (1981), s. 383. 

87 Brev från Olof Petersson, Dalarö åren 1808-1811 och från O Segerberg, Sandhamn år 1811 & 

1814. Brev, E & Co, NMA. 

88 Brev från Lars Lindqvist 1811 och Adolph Lindman 1814. Brev, E & Co. NMA. 

89 Brev, Hultman-Erdmann 1812-01-09, E ^ C°, NMA. 

90 Brev, Hultman-Erdmann 1812-01-09, E & Co, NMA. Hultman bad i brev till Erdmann 

särskilt om att få sin spannmål avmattad om det var så att den var av bättre kvalitet än de 

andras. Brev, Hultman-Erdmann 1813-06-06, E & Co, NMA. 

91 Se Efraim Lundmark, Emil R. Boman AB. En etthundrafemtioårigskeppsklarerarfirma. 1795-

1945. 1897-1947 (Stockholm 1947). 
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man hade är oklart. Bouppteckningen från 1840-talet tog upp fyra fastigheter 

varav tre bör ha varit lager- eller affärslokaler.92 Vid denna tid hade Hultman 

uppenbarligen god tillgång till lagerutrymme. Enligt breven hade Hultman 

tre typer av lagerlokaler som han själv disponerade: sin handelsbod, vindar 

samt bodar nere vid hamnen. Det bästa lagret var dock skeppens lastrum 

och i bästa fall kunde spannmålen säljas direkt härifrån.93 På så sätt undveks 

lagrings- och transportkostnader men också det oundgängliga svinn som om

lastning och ommätning alltid medförde. Ett pregnant uttryck för problemet 

med svinn (undermål), i kombination med problemen kring delade frakter, 

finns juni 1812 då Hultman skrev att det vore bra om Erdmann kunde låta 

Hultman själv disponera frakten eftersom "då många är befraktare söka var 

och en att skrapa den under sin gryta och skeppare och mätare dela sinsemel

lan i tysthet av vad de åtkomma så långt det är möjligt".94 

Om man inte kunde sälja direkt från skeppet så var prioriteringen vad 

gäller spannmålens lagring i första hand lagring i sjöboden och i andra hand 

transport till bodar och vindar.95 Hultman ville ha så kort och enkel frakt som 

möjligt. Hultman var ibland tvungen att hyra lagerutrymme. Detta medförde 

två problem. För det första kunde det vara svårt att vid akut behov få tag på 

lagerutrymme. Inte minst då den samlade efterfrågan på lagerutrymme för

modligen samvarierade. För det andra blev Hultman tvungen att anpassa sig 

till ägarens eller uthyrarens önskemål.96 Ett exempel på det senare finns från 

oktober 1813. Hultman fick tag på en åbod som han hyrde på ett halvår. Men 

redan i slutet av november blev han tvungen att utrymma boden eftersom 

ägaren, köpmannen Ringborg, själv behövde boden.97 Det är intressant att 

notera att detta "kontraktsbrott" inte fick ett rättsligt efterspel och Hultman 

92 Fastigheterna var 1) Gård och tomt nr 2—8 i norra kvarteret, kvadraten Capell 2) Åbodgård 

och tomt nr 5, 21-22 i norra kvarteret, kvadraten Magazinet 3) Åbodgård och tomt nr 2 i 

norra kvarteret, kvadraten Magazinet 4) Gården och tomten nr 5 i Strandkvarteret, kvadra

ten Lisabon. Norrköpings magistrat och rådhusrätt, Hab:94, nr 42, VLA. 
93 Jmf. hur Köpings rederibolag på 1850-talet löste saken. En av rederiets båtar låg i Stockholms 

hamn och fungerade som "depot". I den mån den inkommande båtarna inte hann avsätta 

sin last kunde man använda båten som lager. Landshövdingarnas femårsberättelser, Väst

manland 1851/55. 

94 Brev, Hultman-Erdmann 1812-06-03, E & Co, NMA. 

95 Brev, Hultman-Erdmann 1813-10-06, E & Co, NMA. 

96 Brev, Hultman-Erdmann 1812-05-05, E & Co, NMA. 

97 Brev, Hultman-Erdmann 1812-10-10 & 1813-11-24, E & Co, NMA. 
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verkar keller inte ka varit speciellt upprörd. Köpmännen fick uppenkarligen 

räkna med att avtal kunde brytas med kort varsel. 

Slutligen är det värt att påpeka att lagerlokalerna i sig var mer eller mindre 

lämpade för spannmålslagring. I november 1812 skrev exempelvis Hultman 

att magasinen där spannmålen lagrades var droppfria (vilket förstås var bra) 

men fulla med råttor.98 

Lagringen var heller inte alltid ur världen när spannmålen väl hade blivit 

såld eftersom kunder vid större köp ofta gavs möjlighet att under en kortare 

period hämta spannmål i omgångar. Det var inte ovanligt att varan hämtades 

dagar eller veckor efter själva köpet. Detta var i sin tur inte är så konstigt ef

tersom det tog tid för köparen att organisera frakten." Men i värsta fall kunde 

det ställa till problem för köpmannen, inte minst när man var tvungen att 

flera gånger påminna kunden om att denne borde hämta sin spannmål.100 

Priser och prisfluktuationer i Norrköping 
Något som är notoriskt undflyende vad gäller äldre ekonomisk historia är 

vilka priser som faktiskt betalades för olika varor, men framförallt hur pri

ser sattes. Medan markegångstaxor kan användas för att fastställa ungefärliga 

prisnivåer och dess förändring över längre tid finns det få källmaterial som 

belyser dagliga prisvariationer. 

Tack vare brevmaterialet i Erdmann & Co:s arkiv finns det för åren 1812 

och 1813 en möjlighet att studera nästan dagliga prisförändringar och att 

koppla dessa till hur köpmännen agerade. Med hjälp av detta går det få en 

uppfattning om vilka aspekter som påverkade hur priser sattes. Studien ger 

möjlighet till att resonera kring hur faktorer som varornas kvalitet och volym, 

köparen och säljarens förhandlingsposition, platsen för köpet och hur köpet 

organiserades gav genomslag på priset. Det går dock inte att göra en systema

tisk analys av dessa faktorer. Därtill saknas kompletterande källmateriel som 

visar dags-, vecko- eller månadspriser och som skulle kunna ha använts för att 

skapa relief till de priser som återfunnits i brevmaterialet. 

Det som är mest intressant med att följa den dagliga utvecklingen på en 

lokal marknad är att det visar hur både allvarliga och triviala förändringar 

98 Brev, Hultman-Erdmann 1812-11-15, E & Co, NMA. 

99 Brev, Hultman-Erdmann 1812-06-07 & 1812-06-14, E & Co, NMA. 

100 Brev, Hultman-Erdmann 1813-11-14 & 1813-12-12, E & Co, NMA. 
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av förutsättningarna påverkade priset. Detta illustrerar i sin tur hur riskfylld 

spannmålshandeln var vid denna tid och hur många faktorer det var som den 

enskilde köpmannen hade svårt att kontrollera. 

En viktig fråga är hur exakt kännedom köpmännen hade om marknads-

och prisläget. De säsongsvisa variationerna, höga priser vid mitten av som

maren, i oktober och i december var relativt förutsägbara. Men utöver detta 

skedde också korta och snabba prisrörelser. Ett exempel på en sådan finns 

under juni, juli och augusti år 1812 (se Figur 1). Under denna period varierade 

rågpriset mellan som lägst 13 rdr rgs per tunna och som högst 18 rdr rgs per 

tunna, det vill säga med som mest nästan 40 procent. 

FIGUR I. Rågpriser i Norrköping juni—augusti 1812 
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KÄLLA: Brev, Hultman-Erdmann 1812, E & Co, NMA. 

I breven får man delvis förklaringar till dessa prisförändringar. Under början 

av juni 1812 konstaterade Hultman att det var svårt att få avsättning för råg 

eftersom många var fattiga och inte kunde betala för en hel tunna. Den 14 

juni uppgav Hultman att det var svårt att sälja då Söderberg & Arosenius 

börjat sälja råg till 14V2 rdr rgs tunnan "till vilken som helst" medan Hultman 

sålde för 15 rdr rgs tunnan. Värt att notera är att Söderberg & Arosenius vid 

denna tid var en av Norrköpings ledande klädesfabrikanter vilket möjligen 
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kan förklara att de hade möjlighet att sälja till lägre pris än andra.101 Resten av 

juni framflöt utan några kommentarer om marknaden för råg. 

Men i slutet av juni ändrades förutsättningarna även om det inte går att 

exakt säga vad som orsakade detta. Den 28 juni rådde Hultman Erdmann att 

skicka 500—600 tunnor råg till Norrköping. Hultman menade att spannmålen 

borde kunna säljas från skeppet till 16 rgs tunnan och försäljningen skulle 

vara avklarad på 10—12 dagar. Tre dagar senare skrev Hultman att det var stark 

efterfrågan på råg och den 8 juli skrev Hultman att Erdmann "kan mycket 

väl ej spekulera illa" om de skickade ytterligare 500-600 tunnor råg".102 En 

anledning till de goda utsikterna var att Hultman tvivlade på skörd inom 6-7 

veckor. Behovet av spannmål var så stort att borgmästare Weijerin pressade 

köpmännen till att sälja i minut. Hultman var inte nöjd eftersom detta gav 

stort "undermål". Priserna började nu sjunka igen. Men Hultman hoppades 

fortfarande den 22 juli att kunna sälja till 18 rgs tunnan. Till optimismen 

fanns två anledningar. För det första fick inte handlaren Schotte sälja ka

nalbolagets spannmål, för det andra att "allmogen" var i desperat behov av 

spannmål. 

Men det var förstås fler än Hultman som insett de möjligheter som öpp

nade sig. Den 2 augusti hade flera spannmålslaster inkommit och Hultman 

uppmanade Erdmann att "för allt vad heligt är skicka ej mera spannmål". 

Den 9 augusti bottnade marknaden då priset sjunkit till 13 rgs tunnan. Fort

farande den 18 augusti var läget dystert för köpmännen. Hultman kunde nu 

inte sälja över 15 rgs tunnan. Men det spelade ändå ingen roll eftersom det 

inte fanns några köpare. Nu väntade man in skörden. 

Utvecklingen under juni, juli och augusti 1812 visar hur snabbt förutsätt

ningarna för handeln ändrade sig. Det är också tydligt hur svårt det var att 

förutsäga förändringar. Låga priser och låg omsättning i början av juni över

gick i en boom under juli som följdes av en tillbakagång i augusti. När priset 

ökade såg Hultman goda möjligheter till snabba vinster och bad Erdmann 

att skicka mer spannmål. Men uppenbarligen hade Hultman underskattat 

behovet av spannmål eller så vågade han inte be Erdmann skicka mer än 

101 Edward Ringborg, Till Norrköpingskrönikan 6. Bidrag till Norrköpingsindustrins historia. 2 

(Norrköping 1923), s. 182. 
102 Brev, Hultman-Erdmann 1812-07-08, E & Co, NMA. 
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500—600 tunnor åt gången. Det fanns ju därtill gränser för hur stor last skep

pen kunde ta.103 

Vad kan man då dra för slutsatser om Hultmans strategi i fråga om dessa 

affärer? Det är uppenbart att det finns ett visst mått av spekulation i hans age

rande eftersom Hultman rådde Erdmann till ännu en sändning trots att Hult-

man borde vara medveten om att andra Norrköpingshandlare också skulle ta 

chansen att utnyttja de höga priserna. Att Hultman ändå begränsade sig till 

skeppningar om 500-600 tunnor kan alltså ha att göra med begränsningar i 

hur stora frakter skeppen kunde ta, men det är också rimligt att anta att Hult

man inte spekulerande alltför vårdslöst med Erdmanns spannmål eftersom 

lagringen av osåld spannmål skulle vara kostsam för Hultman. Det senare var 

också en anledning till att Hultman i början av augusti uppmanade Erdmann 

sluta skicka spannmål. En tredje delförklaring kan ha varit att Hultman hade 

bristande information om marknaden. Formuleringar som kan tolkas i denna 

riktning förekommer åtminstone vid ett annat tillfälle i brevmaterialet.104 

Hultman var inte ensam om att spekulera i efterfrågan på spannmål. Men 

det finns inget i breven som tyder på att någon annan köpman, inklusive 

Erdmann, hade en bättre strategi för att få säker avsättning för spannmålen. 

Vi vet från nutida diskussioner kring psykologiska förklaringar till aktörers 

beteende på finansiella marknader att en övertro på sin egen förmåga är van-

103 Storleken på de intag av spannmål som anges i breven varierar mycket och det är uppenbart 

att skeppen ofta tog frakter från flera huvudmän. Det går alltså inte utifrån de inkommande 

frakternas storlek att skatta hur mycket som togs in per skepp. Jag har heller inte kunnat 

fastställa storleken på de skepp som fraktade varor mellan Erdmann och Hultman. Tidigare 

studier visar att medel- och medianstorlek för segelfartyg med hemmahamn i Norrköping 

på 1770-talet låg på 50 svåra läster och på 1860-talet på c. 30. Se John E. Persson, "Skepp 
och skeppsredare från Norrköping", i Björn Carlgren (red.), Sjöstaden Norrköping. Skeppare 

gillet & Skeppare societeten 1641-1991 (Norrköping 1991) s. 76 respektive Lundqvist (1929), 

s. 169. En svår läst motsvarade ungefär 20 tunnor råg. Maurits Nyström, Norrlands ekonomi 

i stöpsleven. Ekonomisk expansion, stapelvaruproduktion och maritima näringar 1760-1812 

(Stockholm 1982), s. 301. Om vi i så fall räknar med att flera av de segelfartyg som gick 

mellan Stockholm och Norrköping låg på 30—50 svåra läster så kunde skeppen ta 600—800 

tunnor råg, vilket ligger rätt nära de volymer som Hultman bad Erdmann skicka. 
104 Ett visst mått av bristande förutseende kan tolkas in i en kommentar till marknadsläget 

under mars/april 1812. Hultman skrev att " Det tyckes nu som häromkring varit missväxt 

på spannmål, ty på flera veckor har här ej varit någon tillgång och de få tunnor råg som 

ankommit har begärts 15 å 16 rdr tunnan. Jag gratulerar HH som har en så betydlig kvantitet 

med råg." Brev, Erdmann-Hultmann 1812-03-29, E & Co, NMA Det vore rimligt att anta att 

Hultman skulle känna till vad skörden hösten 1811 hade fatt för konsekvenser på utbudet. 
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lig. Likaså att bedömningen av prisutvecklingen ofta baseras på hur priset 

förändrats helt nyligen.105 Det finns väl anledning att tro att liknande bete

enden också var vanliga bland köpmän i äldre tid. Men en central skillnad 

var att tillgången på aktuell och korrekt information var sämre vid 1800-talets 

början än idag. Trots tät korrespondens med städer och orter på den svenska 

kusten samt städer på andra sidan Östersjön och information om läget från 

kollegor och konkurrenter i staden, var precisionen i denna information säl

lan tillräckligt stor för att köpmännen skulle kunna spekulera utan förluster. 

HUR KONSTRUERADES PRISERNA? 

Prissättningen på den svenska spannmålsmarknaden var fri i så måtto att det 

inte fanns några administrativa hinder för fri prissättning. Det fanns dock 

vissa regleringar som påverkade priset. Det fanns tullsatser på import och ex

port och i Norrköping fanns även taxor för bröd- och ölpriser.Ioé Det pris som 

sattes på spannmålen var en funktion av de kostnader aktörerna mötte och de 

vinst- och förlustkalkyler som sattes upp. Genom att undersöka vilka faktorer 

som nämnts i breven kan man få ett underlag för att förklara prissättningen. 

Underlaget är för bräckligt för en hållbar statistisk analys, men det räcker för 

att dra tentativa slutsatser. 

Det finns prisnoteringar i breven vid sammanlagt 263 tillfällen.107 Vid en 

tredjedel av dessa108 angavs priset i intervall. Intervallangivelserna gällde näs

tan uteslutande för det man kan kalla "allmänna" priser, att en aktör hade 

sålt eller köpt för ett visst pris, eller för det som uppgavs vara marknads- eller 

torgpriser. De prisangivelser som rörde Hultmans tänkta eller faktiska trans

aktioner hade i regel endast ett enda värde.109 

105 Robert J. Shiller, Irrational exuberance (Princeton 2000), s. 136-146. 

106 Mina översiktliga undersökningar av Norrköpings Tidningar har visat detta. 

107 År 1812 fanns 129 prisangivelser och 1813 finns 134 prisangivelser. 

108 31 tillfällen 1812 och 38 tillfällen 1813. 

109 Det går att se en strukturell skillnad mellan intervallangivelserna på vete jämfört med andra 

spannmålssorter. Medan vetepriserna genomgående angavs i intervall på 1-1,5 r<ir angavs 

övriga spannmålsslag i intervallet på halv riksdaler. Därtill anges för råg som är svensk eller 

god råg (sammanlagt 14 noteringar) vid 6 tillfällen att intervallet är 1 rdr och vid ett tillfälle 

1,5 rdr. Möjligen är detta ett tecken på att handlare och kunder hade ett större förhandlings

utrymme när det gällde spannmålsslag och -kvaliteter som var mer svårsålda. Det finns dock 

inga nycklar i breven till vad det var som gjorde att priset varierade inom intervallet. 
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En faktor som borde förklara prisskillnader var varans kvalitet och pro

veniens. Som vi redan sett angavs detta sällan i breven. Det går dock att se 

att importråg i regel hade ett högre pris än den svenska. Detta kan till en del 

förklaras av den frakt och de avgifter som priset på importspannmålen inne

fattade, men inte helt. Att importrågen var dyrare står delvis i motsats till den 

uppfattning som annars angavs i breven. Den att svensk spannmål var bättre 

än utländsk. Det står också i motsats till hur det, enligt Lundqvist, hade varit 

på slutet av 1700-talet då svensk råg i regel hade ett högre pris än utländsk.110 

Råg med högre kvalitet angiven som "god" eller "god strid" råg fick inte ge

nomgående ett högre pris än råg som inte hade fått dessa kvalitetsangivelser. 

Vetet, som nästan undantagslöst var inhemskt, visade däremot en koppling 

mellan kvalitetsuppgift ("klart" kontra "oklart" samt "grått" kontra "klart" 

eller "passabelt") och pris.111 

Andra faktorer som borde ha påverkat prissättningen var på vilken plats 

i rummet handeln ägde rum samt vilka aktörer som var inblandade. Medan 

transaktioner på marknaden eller torget förmodligen, men inte alltid och inte 

självklart, präglades av en relativt symmetrisk tillgång till information, bör 

transaktioner som skedde via korrespondens eller i handlarens bod ha varit 

något mer asymmetriska. Med detta inte sagt att det självklart var köpman

nen som alltid hade övertaget. 

Vad gäller plats så finns det ett par exempel på att priset (i detta fall på vete 

och korn) på säsongsvisa marknader låg något högre än det pris som togs ut 

på torget och i bodar under samma period. En förklaring till detta ligger rim

ligen i att den säsongsvisa marknaden samlade en stor mängd köpare och säl

jare under en avgränsad period. På dessa marknader var efterfrågan troligen 

större än tillgången. Detta antyder i sin tur brister i marknadsmekanismen.112 

Förklaringen bottnar naturligtvis i dåtidens realiteter. Det fanns spannmål 

att köpa på den säsongsvisa marknaden. Inresande köpare som exempelvis 

skärgårdsbefolkningen och Vingåkersbor var mer eller mindre tvungna att 

110 Lundqvist (1929), s. 201 & 205. 

in "Klart svenskt" vete kostade i genomsnitt 23,5 rdr medan det "oklara" gick för 19,5. 

112 Enligt ekonomisk teori skall "tjocka marknader", när det finns ett stor efterfrågan och god 

tillgång på köpare och säljare, minska prisökningar. Kostas Axarloglou, "Thick Märkets, 

Märket Competition and Pricing Dynamics: Evidence from Retailers", i Managerial and 

Decision Economics 28 (2007). 
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utnyttja det tillfälle till handel som gavs på marknaden. Då fick de också ac

ceptera de priser som sattes. Att priset var lägre i bodar och vid torghandel 

berodde troligen på att det där fanns en jämförelsevis bättre balans mellan 

tillgång och efterfrågan. Det förekom också vid flera tillfällen att Hultman 

och andra köpmän tog ett lägre pris för den spannmål som såldes direkt från 

skeppen än för den man sålde från bodar."3 Det pris som Hultman tog när 

han sålde spannmål från sin bod var generellt detsamma som det "allmänna 

priset" vid samma period, vilket i sin tur antyder att handlarna i regel gick 

efter torgnoteringarna när de sålde eller köpte spannmål. 

En annan intressant fråga är om olika typer av köpare och säljare fick 

olika villkor när de gjorde avslut. Tyvärr är beläggen för detta ytterst få. Det 

finns en tendens till att godsägare fick något bättre betalt för spannmålen än 

bönderna. Skillnaden var i regel en riksdaler per tunna till godsägarnas fördel. 

Av detta kan man däremot inte dra slutsatsen att bönder blev utnyttjade av 

köpmännen. Karl Åmark har hävdat att bönder fick nöja sig med bud som 

låg 20-30 procent under det gängse priset."4 I mitt material har jag endast 

funnit ett tillfälle då prisskillnaden mellan bönder och godsägare, i detta fall 

för vete, var så stor som 20 procent."5 Å andra sidan visar undersökningen att 

bönder kunde vara tvungna att sälja när priset var lågt och köpa när det var 

högt. Vid spannmålsbristen sommaren 1812 ömkade Hultman allmogen som 

"stryker gata upp och ned och begär att få köpa 1/8, VA å VZ tunna råg"."6 Men 

de priser som gavs åt bönderna verkar inte ha missgynnat dem systematiskt. 

Det fanns ju också en rimlig anledning till godsägare och herrskap kunde fa 

högre priser. Nämligen att deras spannmål i vissa fall hade högre kvalitet än 

böndernas spannmål. 

FANNS DET PRISKARTELLER I NORRKÖPING? 

Fram till 1846 präglades den svenska ekonomin av en stark korporatism där 

hantverkarskrån och handelssocieteter genom olika privilegier kunde upp

rätthålla mer eller mindre reella monopol. Förändringar av privilegier mötte 

113 Exv Brev, Hultman-Erdmann 1812-05-27,1813-07-18 & 1813-08-01, E & Co, NMA. 

114 Åmark (1915), s. 42. 

115 Brev, Hultman-Erdmann 1813-10-10, E & Co, NMA. 

116 Brev, Hegardt-Erdmann 1811-07-22, E & Co, NMA. Se även Fridlizius m.fl. (1981), s. 359-360, 

som ger goda argument för att köpmännen inte hade intresse eller praktisk möjlighet att 

utnyttja bönder i fråga om spannmålshandel. 
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genomgående protester från de drabbade och det fanns en rationalitet i be

hållandet av privilegierna som var svår att utmana."7 Till skillnad från Stock

holm där 1700-talets handelspartering hade fått fäste fanns i Norrköping en 

enda societet för handlare. I så måtto borde det ha funnits en god grund för 

gemensamma överenskommelser om priser eller uppdelning av marknaden 

i Norrköping. 

Studien av breven ger inget entydigt svar om graden av kartellbeteende. 

Vissa av Hultmans formuleringar kan tolkas som att det fanns en arbetsdel

ning mellan gross- och minuthandel. Grosshandlarna skulle handla i parti 

och förse bryggare, bagare och minuthandlare med spannmål. De senare 

skulle i sin tur förse konsumenter med färdiga produkter eller spannmål i 

minut. I ett par brev från juni 1812 klagade Hultman över att firman Söder

berg & Arosenius sålde "till vem som helst" och att "man" inte borde sälja 

till minuthandlare eller de som förmaler till över 14 rdr rgs.118 Detta skulle 

kunna tolkas som att större spannmålshandlare borde sälja spannmål till ett 

rimligt pris till minuthandlare eller andra som sålde vidare till slutliga konsu

menter. Tanken bakom detta skulle kunna vara att inte slå undan benen för 

grosshandelns tänkta marknad. Men till saken hör att Hultman några dagar 

tidigare rått Söderberg & Arosenius att inte sälja under 15Vi rdr rgs. Detta 

skulle kunna tolkas som kartellbeteende och ett försök att hålla priset uppe.119 

Sammantaget finns det dock inget som tyder på att informella överenskom

melser eller försök till påverkan hade en genomgripande effekt. Breven visar 

också att varken Hultman eller andra större handlare drog sig för att sälja i 

minut, inte minst då efterfrågan på större partier var svag.120 I allt väsent

ligt, vilket även andra faktorer tyder på, präglades marknaden i Norrköping 

mer av konkurrens än av karteller. Spannmålshandeln var ju också en av de 

verksamheter som var svårast att kontrollera och manipulera eftersom både 

antalet producenter och antalet möjliga mellanhänder var betydligt större än 

inom andra sektorer inom ekonomin.121 

117 Erik Lindberg, Borgerskap och burskap. Om näringsprivilegier och borgerskapets institutioner i 

Stockholm 1820-1846 (Uppsala 2001). 

118 Brev, Hegardt-Erdmann 1812-06-07 & 1812-06-14, E & Co, NMA. 

119 Brev, Hegardt-Erdmann 1812-06-03, E & Co, NMA. 

120 Brev, Hegardt-Erdmann 1813-12-26, E & Co, NMA. 

121 Richard Perren, "The marketing of agricultural products", i E. J. T. Collins (red.), TheAgra-

rian History of England and Wales (Cambridge 2000) s. 234-238. 
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Hur såg relationen mellan Hultman 
och Erdmann ut? 

Slutligen skall jag i denna uppsats diskutera relationen mellan Hultman och 

Erdmann. Två frågor står i centrum. För det första skall jag diskutera rela

tionens karaktär. För det andra skall jag diskutera hur pass spekulativ deras 

spannmålshandel var. 

Relationens karaktär 
En central aspekt av nätverksrelationer är det ömsesidiga beroendet. På 

ett sätt var relationen mellan Erdmann och Hultman synnerligen ojämlik. 

Erdmann hade alltid fordringar på Hultman. Men handeln med spannmål 

och mjöl kännetecknades samtidigt av ömsesidighet. Ingen av de två kunde 

styra över hur mycket spannmål eller mjöl som skulle skickas till Norrköping 

respektive Stockholm och ingen hade veto över vilket pris som skulle tas ut. I 

båda fallen fick de nöja sig med att informera varandra om marknadsläget, att 

råda den andre om hur mycket spannmål eller mjöl som skulle skickas, samt 

ange riktpriser för respektive varor. Men eftersom skeppningen av Erdmanns 

spannmål till Norrköping var mer omfattande och tog mer tid så kan man 

säga att Hultman gjorde en större insats för Erdmann än vad denne gjorde för 

Hultman. I så måtto vann Erdmann på situationen. 

Graden av kontroll var beroende av samtidens möjligheter. Erdmann 

kunde ha etablerat en filial i Norrköping. Men då skulle föreståndaren ha 

varit tvungen att skaffa burskap i Norrköping vilket inte var en självklarhet.122 

Ett annat sätt skulle vara att reglera eller övervaka sin motpart mer formellt. 

Men det skulle kosta både tid och pengar. Kort sagt, transaktionskostnaderna 

för att skaffa sig en hårdare kontroll över kontakter på annan ort var höga. 

Och man kunde ju inte räkna med att ha släktingar på plats överallt. Mot 

bakgrund av att Hultman i regel stod i skuld till Erdmann hade den senare 

potentiella påtryckningsmöjligheter. Det förekom dock aldrig att någon av 

122 Se Lindberg (2001), s. 88-89. 
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dem använde sig av maktspråk för att driva igenom eller hindra en affär, trots 

att båda två kunde uttrycka missnöje med hur en affär gått till.123 

Nätverksbeteendet tog sig även andra uttryck. Förutom varuutbyte hjälp

te de två köpmännen varandra på andra sätt. Erdmann gav Hultman kredit 

vid Hultmans egna spannmålsuppköp i Stockholm. Erdmann betalade också 

in en brandförsäkring åt Hultman i Stockholm. Erdmann hjälpte därtill 

Hultman med att upprätta kontakt med ett engelskt handelshus. Hultman, 

å sin sida, reste till Linköping för diskussioner med handlaren Salander samt 

organiserade avsättning för mindre skeppningar av andra typer av varor än 

spannmål för Erdmanns räkning. 

Omsesidigheten uttrycks också i att det inte verkar ha funnits något drag 

av opportunism i deras agerande mot varandra. Det är förstås framförallt 

Hultmans agerade som kan bedömas. Men som Hultman själv påpekar i ett 

brev så borde Erdmann 

anse mig som en besynnerlig kommissionär som avråder från insändande av mera 

spannmål då andra däremot skulle tillstyrka.124 

Med detta menar Hultman att han agerade för Erdmanns bästa, vilket också är 

det intryck man får. Det visas inte minst i att Hultman bistod Erdmann med 

tät information och han namngav regelmässigt de kontakter han hade. Det 

senare är ett tydligt uttryck för tillit från Hultmans sida eftersom Erdmann 

skulle kunna utnyttjat dessa potentiella kontakter själv. 

Sammantaget är intrycket att relationen mellan Hultman och Erdmann 

till stor del präglades av nätverkslogik. I denna typ av täta relationer var det 

123 Från 1812 finns ett brev där Hultman önskade att Erdmann "måtte någon gång få plikta för 

deras beredvillighet att icke uppfylla en väns order". Brev, Hultman-Erdmann 1812-02-09, 
E & Co, NMA. Eftersom det inte finns några brev bevarade från Erdmann eller hans med

hjälpare Hegardt går det inte att fånga deras kritik av Hultman direkt. Men det finns indi

rekta exempel. Ett finns i ett brev från juli 1813 då Hultman betonade att det inte var hans fel 

att en råglast tagit skada utan att den var unken redan när den kom in. Brev, Erdmann-He-

gardt 1813-07-14, E & Co. Det är rimligt att anta att, i detta fall Hegardt, klagat på Hultmans 

hanterande av denna skeppning. 

124 Brev, Hultman-Erdmann 1812-08-05, E & Co, NMA. 
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mer rationellt att vara ärliga mot varandra och försöka få ut det bästa för båda 

två, än att agera opportunistiskt.12' 

Hur spekulativ var den handel som Erdmann & Co 
och Hultman bedrev? 
En sista fråga jag vill ställa är vilka motiv Erdmann hade för att bedriva 

spannmålshandel i Norrköping. Att Erdmann överhuvudtaget importerade 

spannmål berodde förmodligen på att spannmål var en bra återlast — man 

ville ju ogärna gå med tomt lastrum - från de orter i Ryssland, Baltikum och 

på den nordtyska kusten där Erdmann hade kontakter och där han kunde 

sälja stångjärn. Vi vet ju också att beroendet av täta nätverk och bra kontakter 

i utrikes hamnar medförde att handelsvägar sällan ändrades.126 

Möjligen var Erdmanns val att sälja en del av den importerade spannmå

len i Norrköping ett försök att finna nya marknader för importspannmålen. 

Det var en risk Erdmann tog, inte minst då frakten av spannmålen till Norr

köping var en investering i sig eftersom spannmålen genomgående omlas-

tades i Stockholm. Valet av Norrköping förklaras sannolikt av att Erdmann 

redan hade kontakter i staden, inte endast Hultman. En annan anledning 

är att det fanns god avsättning för spannmål, inom kvarnindustrin, bland 

stadens bryggare och bland de östgötska bruken. En ytterligare faktor kan 

ha varit att Norrköpings köpmän hade väl upparbetade nätverk och en god 

"kommersiell kompetens".127 

I vilken utsträckning var handeln spekulativ? Relationen mellan Erdmann 

och Hultman verkar ha uppstått vid Gustaf Hegardts resa till Södermanland 

och Östergötland sensommaren 1808. Syftet med resan var att köpa spannmål, 

förmodligen mot bakgrund av att missväxten ledde till höga priser i Stock

holm. Detta är ju i sig ett spekulativt beteende. Ett annat exempel som visar 

spekulation var det stora intaget av spannmål sommaren 1812 då Hultman 

uttryckligen hoppades kunna dra nytta av ökande priser. Det finns däremot 

inget som tyder på att man spekulerade genom att lagra spannmål (hoarding) 

125 Jari Ojala, "Approaching Europé: The merchant networks berween Finland and Europé 

during the eighteenth and nineteenth centuries", i European Review of Economic History 1 

(1997), s. 340. 

126 Ojala (1997), s. 346. 

127 Jmf. Nyberg (1999). 
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eller att man satte orimligt höga priser. Men kan visserligen säga att Hultman 

spekulerade i behovet av spannmål, men den växlande efterfrågan på spann

mål i allmänhet och importspannmål i synnerhet satte samtidigt gränser för 

hur pass lyckosam han var i sitt agerande. 

Mitt samlade intryck är att handeln hade inslag av spekulation, men att 

man i huvudsak utnyttjade de möjligheter som olika kontakter innebar eller 

uttryckt annorlunda, att man från köpmännens sida spred risken. 

Spannmålshandeln i Norrköping på 1810-talet: 
ett sammanfattande omdöme 

Studien av relationen mellan Erdmann & Co och Hultman illustrerar bristen 

på specialisering inom spannmålshandeln liksom det faktum att handeln inte 

hade förmåga att utjämna prisfluktuationer i någon större utsträckning. Vo

lymerna som omsattes via mellanhänder hade minskat snarare än ökat genom 

att spannmålsimporten gått ner. De som var verksamma inom partihandel 

med spannmål kombinerade denna verksamhet med annan kommersiell och 

producerande verksamhet. Organisationen påverkades också av stora pris

fluktuationer, bristen på kontroll över inflödet av spannmål, samt en generell 

osäkerhet. Kontentan är att spannmålsmarknaden inte var särskilt effektiv 

med moderna mått mätt. 

Men marknadens effektivitet måste ju relateras till de omständigheter 

som rådde: en ekonomi som nästan uteslutande var agrar med ett starkt in

slag av självförsörjning, ett jordbruk som närmade sig 1800-talets produktivi

tetsökning, en infrastruktur och transportteknologi som i allt väsentligt var 

densamma som vid 1700-talets början, samt ett kreditväsende som framförallt 

gynnade de med produktiva resurser. Mot bakgrund av dessa omständighe

ter fungerade spannmålshandeln i Norrköping så bra man kan förvänta sig. 

Den var rent av dynamisk eftersom en betydande Stockholmsköpman som 

Erdmann valde att sälja och köpa spannmål på denna marknad. 

En anledning till att det fanns vinster att göra inom enskild handel var 

att marknaden i Norrköping i huvudsak kännetecknades av konkurrens. Det 

verkar också som att marknaden i liten utsträckning stördes av de regleringar 

som fanns. Situationen i Norrköping var säkert inte typisk för hur handeln 

gick till i andra delar av Sverige vid samma tid. Utbytet mellan Norrköping 

och Stockholm baserades på regional arbetsdelning. Stockholm kom att allt-
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mer att dominera regionens utrikeshandel och den eftertraktade järn- och 

kopparexporten, medan Norrköping kom att konkurrera med Stockholm i 

fråga om produktion av konsumentvaror.128 Men denna utveckling skedde 

också för andra städer i regionen. 

Det är i detta sammanhang också värt att påpeka att det tidiga 1800-ta-

lets spannmålsmarknad skilde sig ganska lite från den bild vi har av spann

målshandelns organisation i Skåne före spannmålsexportens genombrott på 

1850-talet.129 Det var först efter 1850 som skånska spannmålshandlare började 

använda mellanhänder eller filialer i andra städer för att köpa upp inhemsk 

spannmål. Före dess karaktäriserades handeln av direkta kontakter mellan 

producent och köpman. Det var också först senare som leveranskontrakt och 

fasta priser började användas. Både export och inrikes handel med spannmål 

bedrevs in på 1860-talet i huvudsak som kommissions- och konsignationshan-

del, även om kontrakt med bestämda köpare i Sverige förekom från 1830-talet. 

Det var också först med exportboomen som köpmännen började upprätta 

rior för att förbättra lagringskapaciteten och spannmålens kvalitet. Jämförel

sen med Skåne före 1850 tyder på att spannmålshandelns organisation var lik

artad i olika delar av landet. Det var exportboomen, som i sin tur gynnades av 

förbättrad infrastruktur och ökad utländsk efterfrågan, som gav underlag för 

specialisering, horisontal integration och investeringar i lageranläggningar. 

Även i länder som Frankrike och Storbritannien var det först efter 1850 

som spannmålshandeln blev mer kommersiellt utvecklad och storskalig.I3° 

Jämfört med den svenska spannmålsmarknaden hade både England och 

Frankrike före 1850 en högre grad av arbetsdelning och kommersialisering. 

Men den franska arbetsdelningen uppkom ur omfattande regleringar av den 

franska spannmåls- och brödmarknaden, där utgångspunkten var att säkra 

spannmålsförsörjningen i Paris, vilket fick negativa konsekvenser för mark

nadens funktion i andra delar av landet.131 

Den betydligt friare engelska marknaden — som dock var skyddad från ut

ländsk konkurrens fram till 1842 - lyckades inte å andra sidan inte frambringa 

128 Se exempelvis Klas Nybergs undersökning av textilindustrins framväxt i Norrköping på 

bekostnad av Stockholm. Nyberg (1999). 

129 Fridlizius m.fl. (1981), s. 354-387. 

130 Perren (2000); Kaplan (1984), s. 93. 

131 Kaplan (1984), s. 93. 
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någon storskalig spannmålshandel före 1850, utan distributionen känneteck

nades av en uppsjö aktörer som konkurrerade med varandra. Den engelska 

spannmålsmarknaden var därtill lokal till sin karaktär och dynamiken brom

sades av höga transportkostnader orsakade av dåliga vägar och ett mått- och 

viktsystem som fram till mitten av 1850-talet skilde sig mellan olika regioner.132 

Handel via prover, där bonden reste till närmaste stad för att komma överens 

om köp, var etablerad redan vid början av 1700-talet, men den engelska forsk

ningen omtalar inte att uppköpare, vare sig spannmålshandlare, mjölnare, 

bryggare eller bagare, sökte upp producenterna för att få tag på spannmå

len.'33 En formaliserad handel med framtidskontrakt, och då främst i fråga 

om importspannmål, uppstod inte förrän på 1880-talet i Storbritannien.134 Så 

på många sätt var organisationen av den svenska spannmålsmarknaden inte 

väsentligen annorlunda än den franska eller den engelska. 

Dynamiken i den svenska spannmålshandelns före 1850 skall dock inte 

överbetonas. Fram till 1850-talet bedrevs spannmålshandeln inom en förin

dustriell organisation där ömsesidiga varutransaktioner både vad gäller utri-

kes- och inrikeshandel utgjorde verksamhetens kärna. Det finns förmodligen 

få exempel på affärsrelationer som involverade spannmål som inte också var 

kopplade till ett utbyte av andra typer av varor. 

Men även om dynamiken var svår att se under den första hälften av 1800-

talet så var organisationen tillräckligt utvecklad för att kunna ta tillvara på 

den efterfrågeökning som kom från utlandet från 1830-talet. Även om de 

skånska handlarna inte hade någon omedelbar kunskap om den engelska 

marknaden så hade de erfarenhet av spannmålsskeppning genom den inhem

ska handeln på Stockholm.135 De östsvenska handlarna hade, om inte direkt 

kunskap om den engelska spannmålsmarknaden, många kontakter i England 

genom både stångjärnsexport och kolonialvaruimport. Man hade erfarenhet 

av större spannmålsskeppningar genom den baltiska handeln samt vana av 

inhemsk handel. Spannmålshandeln på 1810-talet innehöll på så sätt embryot 

till den organisation som kunde frammana exportframgångarna på 1850-talet. 

Ett förhållande som inte skall underskattas. 

132 Perren (2000), s. 216—219 & 226. 

133 Perren (2000). 

134 Perren (2000), s. 984. 

135 Fridlizius m.fl. (1981), s. 296. 
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