


Etniska nätverk bland 
1700-talets grosshandlare 
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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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