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Förord 

 
 
 
 
 
 
Syftet med antologin Handel och risk är att problematisera hur finansiell 
osäkerhet och organisatoriska problem påverkade den tidiga handelns sätt 
att fungera vid den moderna tidens början i Sverige. I tre uppsatser, som 
presenterar delstudier från kommande avhandlingar i slutstadiet, analyseras 
ofta omtalade men föga undersökta kreditrelationer och handelsnätverk på 
den svenska landsbygden: stads- och bondehandeln på landsorten i södra 
Norrland, handlande bönder i Jämtland och den västsvenska gårdfari-
handeln. Sist presenteras en uppsats om finansiella nätverksrelationer inom 
Stockholms grosshandel. 

Ett viktigt gemensamt drag i undersökningarna är betonandet av finansi-
ella nätverksrelationer mellan olika slags handlare och bönder under den 
starka process av institutionell och social förändring som kännetecknar 
1800-talets första hälft. Det tycks av undersökningarna som de många pro-
blem ett stort antal relativt små handlare hade att hantera i sina kontakter 
med avlägsna marknader, i hög grad gick tillbaka på deras förmåga att 
skapa och vidmakthålla långfristiga förtroendefulla relationer med andra 
aktörer på marknaden. Handlare i mindre städer med ett genomsnittligt om-
fång på sin handel och bondehandlare kunde ofta inte basera inköp och för-
säljning på fasta agenturer, strategiska kontakter i stapelstäder och ett sedan 
länge upparbetat varunamn som var det typiska sättet att bedriva köpen-
skap för större grosshandlare och handelshus. Landsortshandlare i det lilla 
eller medelstora formatet var därför jämförelsevis mer utsatta för risk och 
osäkerhet när de var verksamma på avlägsna marknader i form av otillräck-
lig information om priser och tillgång på varor, bristande kännedom om 
kunders betalningsförmåga och frakt samt omlastning.  

När antalet landsortshandlare ökade i antal i början av 1800-talet sopades 
därför många bort av det senare 1830-talets kriser. Troligen hade det slags 
handlare det här var fråga om också tillgång till alltför lite kapital för att 
klara tillfälliga förluster i form av exempelvis skeppsbrott eller inställda 
betalningar, många av dem klarade inte heller att vänta särskilt länge på att 
få in sina fordringar. Men antalet handlare av olika kategorier fortsatte 
ändå att stiga på 1840-talet i takt med att de institutionella hindren av-
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vecklades för handel utanför städerna, marknaderna ökade i antal och om-
fång och transportväsendet förbättrades. 

Vi ska i det följande ta del av olika konkreta exempel på vilka slags pro-
blem olika typer av handlare mötte i skilda regioner och branscher i början 
av 1800-talet. Därefter ges två kommentarer kring preliminära slutsatser 
som kan dras från resultaten och vilka frågor som framstår intressanta att 
arbeta vidare med. 

De följande fyra uppsatserna presenterades vid två sessioner under eko-
nomisk-historiska mötet i Umeå 7–9 oktober år 2005. De tre första av 
Anna Brismark, Sven Olofsson och Pia Lundqvist presenterades vid ses-
sion 7: Handel och risk, med kommentarer av Klas Nyberg och Thomas 
Pettersson. Den sista uppsatsen av Klas Nyberg lades fram vid session 14: 
Finansiell ekonomi, försäkringar och riskhantering och kommenterades av 
Ylva Hasselberg.  

Vi vill slutligen passa på och tacka kollegerna i Umeå för en väl genom-
förd konferens! 
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Anna Brismark  

 

Småstadshandlaren, hans kommissionärer och andra 
handelskontakter. En studie av en Hudiksvallshandlare på 
1840-talet 

Inledning och syfte  
Följande text är en presentation av en delstudie som ingår i ett större arbete 
vars övergripande syfte är att belysa hur landsortstädernas handlare organi-
serade sin handel under den övergångsperiod som årtiondena före 1800-
talets mitt utgjorde.1 I delstudien fokuseras särskilt på hur handlarna an-
vände kommissionärer och andra ombud för att hantera, dels de generella 
problem som den tidigmoderna handeln stod inför vad beträffar bristen på 
bra kommunikationer, dålig tillgång på institutionella kreditsystem med 
mera, dels de specifika problem som karaktären på den enskilde handlarens 
verksamhet innebar. I studien undersöks Hudiksvallshandlare Dahlboms 
verksamhet i norra Hälsingland under slutet av 1830-talet och början av 
1840-talet.  

Handlare Dahlbom baserade, i likhet med många andra Hudiksvalls-
handlare, sin handelsverksamhet på två delar. För det första på handel med 
de linnevaror som producerades på den omkringliggande landsbygden i 
Hälsingland och som till mycket stor del hade sin avsättningsmarknad 
utanför regionen. För det andra på försäljning av köpvaror till stadsbefolk-
ningen och den omgivande landsbygden. Handelsverksamheten var därmed 
geografiskt spridd på både en hemmamarknad i den egna regionen och 
flera mer avlägsna marknader, framför allt Stockholm.2 Då tidigare studier 
av Dahlbom visat att antalet anställda under den aktuella tidsperioden inte 
uppgick till mer än högst en person väcker detta frågor om hur handeln orga- 
                                           
1 Delstudien ingår i en kommande avhandling som beräknas vara klar under år 2008. 
2 Se Anna Brismark, Handel i brytningstid. Handelsaktörer och distributionsformer i 
Hälsingland 1800–1846, Uppsala 2004 och Inger Jonsson, Lindodlare, väverskor och 
köpmän. Linne som handelsvara och försörjningsmöjlighet i det tidiga 1800-talets Häl-
singland, Uppsala 1994. 
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Stockholm var en av de viktigaste marknaderna för linet från Hälsingland. Hemslöjdens 
vävnader nådde huvudstaden genom flera olika försäljningskanaler. Dels ombesörjdes 
handel och frakt av bönderna själva under jordbrukets lågsäsong, s.k. bondehandlare. I 
andra fall 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 Cheiwitz. Stockholms stadsmuseum. 

 
niserades för att hantera behovet av fungerande varutransporter och ekono-
miska transaktioner, information om priser, potentiella kunder o.s.v.3 Ut-
ifrån tidigare forskning vet man att olika typer av kommissionärer och om-
bud hade en central roll i detta sammanhang och att köpmän åtminstone till 
en del var beroende av sådana handelskontakter. Dels som förbindelse 
mellan småstaden och de viktiga, men relativt avlägsna marknader som 
främst Stockholm utgjorde, dels som mellanhand mellan landsbygden och 
småstaden. En central aspekt är också att småstadshandlarna själva i en 
mening utgjorde ett mellanled mellan landsbygden och de större städernas 
marknader.  

Delstudiens syfte anknyter till flera större forskningsfält. Den över-
gripande kontexten utgörs av forskning kring det förindustriella samhällets 
omvandling mot ökad marknadsorientering och industriell produktion samt 
naturligtvis forskning om olika distributionsformer och vilken betydelse de 
                                           
3 För utförlig beskrivning av Dahlboms handelshus, se Jonsson 1994, s. 75ff.  
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hade i denna utveckling. Av mer specifikt intresse för den här presenterade 
delstudien är för det första den forskning som behandlar förekomsten och 
betydelsen av nätverk i samband med handel. Flera forskare har visat att 
köpmän under 1700- och 1800-talen behövde ett handelsnätverk. Orsaken 
till detta var att ett sådant ökade möjligheterna att köpa respektive sälja 
produkter samt kunde tillfredställa behovet av kapital och information.4 
Forskningen har till exempel pekat på att kreditrelationerna var uppbyggda 
kring personliga nätverk snarare än banker och andra kreditinstitutioner 
och att vidsträckta kreditnätverk var en central del av tidigmodern handel.5 
De komplicerade nätverksrelationerna mellan privata aktörer, släktingar, 
gross- och minuthandlare, kreditinstitutioner med flera byggde alla mer 
eller mindre på förtroende mellan människor.6 Inom forskningsfältet finns 
därför också flera studier som rör frågor kring betydelsen av tillit och soci-
alt kapital.7 

I detta sammanhang är det också viktigt att lyfta fram den forskning som 
diskuterat betydelsen av olika typer av ombud och kommissionärer. Eko-
nomihistorikern Ylva Hasselberg har i sin avhandling om Furudals bruk 
pekat på att ägaren inte hade någon möjlighet att sköta allt själv. På så sätt 
blev kommissionären en förlängning av den egna makten och de egna re-
surserna.8 Vidare har historikern Jari Ojala hävdat att betydelsen av att till 
exempel kunna få viktig information innebar att köpmän även var villiga 
att samarbeta med konkurrenter om samma kommissionär.9 Begreppet 
kommissionär brukar vanligtvis definieras som en person som åtar sig att 
för en annans person räkning, men i eget namn sälja eller köpa varor (vär-

                                           
4 Se till exempel Jari Ojala, ”Approaching Europe: The merchant networks between 
Finland and Europe during the eighteenth and nineteenth centuries”, European Review 
of Economic History, 1997:1, s. 324. 
5 Se Klas Nyberg, ”’Jag existerar endast genom att äga kredit’ – tillit, kreditvärdighet 
och finansiella nätverk i 1700-talets och det tidiga 1800-talets Stockholm”, Berglund, 
M., (red.), Sakta vi gå genom stan. Stadshistoriska studier tillägnade Lars Nilsson, 
(Monografier utgivna av Stockholms stad No 176) Stockholm 2005, s. 2–4 och där an-
givna noter.  
6 Nyberg, 2005, s. 2ff. 
7 Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804–1856, 
Uppsala 1998, kap 4. Se även till exempel Laurence Fontaine, ”Antonio and Shylock. 
Credit and Trust in France, c. 1680–c.1780”, Economic History Review, 2001:1  
8 Hasselberg 1998, s. 132–134. Se även bland annat Helmer Tegengren, Billnäs bruks 
historia minneskrift, 1949, s. 144ff. Här framgår tydligt den i Stockholm stationerade 
kommissionärens roll för det finska brukets verksamhet under 1700-talet. 
9 Jari Ojala, “Some Implications on Social Relations in Economic Behaviour, Networks, 
principal-agent theory and transaction costs during the era of merchant capitalism”, i 
Nätverk i historisk forskning, – metafor, metod eller teori?, Peter Aronsson, Solveig Fager-
lund, Jan Samuleson (red), Växjö universitet, 1999, s. 181–182.  
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depapper eller annan lös egendom).10 I tidigare svensk historisk forskning 
har begreppet dock även använts i en vidare bemärkelse. Hasselberg menar 
att kommissioner och kommissionärer inte enbart ska betraktas som en 
företeelse som rör varuförmedling. Istället kunde kommissionären åta sig 
många olika slags typer av uppdrag. Det kunde gälla såväl ett särskilt upp-
drag eller en relation som upprättades på mer eller mindre permanent basis. 
Beteckningen kommissionär uppträder, enligt Hasselberg, inte enbart om 
olika avlönade ombud utan även i fråga om informella och tillfälliga upp-
drag vänner emellan. Den gemensamma nämnaren är att kommissionären 
var ett ombud, någon som agerade på en annans persons vägnar.11 Denna 
vidare definition kommer att vara utgångspunkt för denna undersökning.  

Tidigare studier om kommissionärer och ombud har framför allt intres-
serat sig för betydelsen av olika slags kontakter för de köpmän som bedrev 
handel på utlandet, men sådana var också centrala för dem som bedrev in-
rikeshandel i mindre skala.12 Studien av en Hudiksvallsköpman syftar till 
att belysa just denna aspekt av inrikeshandelns organisation och därmed 
bidra till ökad kunskap när det gäller detta forskningsfält. Trots att många 
småstadshandlare, i likhet med den som studeras här, bedrev handel i relativt 
liten skala kunde verksamheten vara omfattande i geografisk och innehålls-
mässig bemärkelse. Svårigheten för den här studerade köpmannen bestod i 
att handeln inte endast skedde i det egna närområdet, norra Hälsinglands 
landsbygd, utan att verksamheten även omfattande de stora marknaderna i 
Stockholm och andra städer främst i Uppland och Bergslagen. För Dahlbom 
och andra småstadshandlare, som ofta hade få om ens några anställda, 
innebar försäljningens räckvidd begränsade möjligheter att ständigt vara på 
plats där handeln ägde rum. Dessutom omfattade handeln en rad olika 
varutyper. Här finns därmed flera faktorer som pekar på att ett geografiskt 
spritt nätverk och även samarbete med olika ombud spelade en central roll 
för handlarens verksamhet.  

                                           
10 Ulf af Trolle, Distributionsekonomi, Malmö 1968, s. 37.  
11 Hasselberg 1998, s. 132. Se även Tegengren 1949, s. 144–158. Tegengren diskuterar 
inte begreppets innebörd, men använder det i en bemärkelse som omfattar både for-
mella affärsmässiga respektive mer privata tillfälliga uppdrag.  
12 För mer om kommissionärsverksamhet utomlands, se till exempel Ojala 1999, s. 181–182 
och Leos Müller, The Merchant Houses of Stockholm, c. 1640–1800: a comparative 
study of early-modern entrepreneurial behaviour, Uppsala 1998, s. 147ff. Se även 
Jonsson 1994, s. 101–102, Gustaf Utterström, Jordbrukets arbetare. Levnadsvillkor och 
arbetsliv på landsbygden från frihetstiden till mitten av 1800-talet. Andra delen, Stock-
holm 1957, s. 59–61 och Mats Morell, Bondeköpmän. Sörkörarnas arvtagare, Bjästa 
1982, s. 101 vilka nämner kommissionärers betydelse för norrländska handlare under 
den aktuella tiden. 
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I den fallstudie som presenteras här kommer alltså kommissionärernas 
roll för handlare som framför allt var inriktade på inrikeshandel med stark 
landsbygdsanknytning och med betydligt mindre verksamhet än de köpmän 
som undersökts i tidigare forskning att sättas i fokus. På grund av handelns 
karaktär är det också möjligt att uppmärksamma kommissionärer och om-
bud som verkade på de större marknaderna, främst i Stockholm, men också 
de som agerade på landsbygden. Valet av Hudiksvallshandlare Dahlbom 
som studieobjekt kan motiveras på tre sätt. För det första bör Hudiksvalls-
handlarna genom sin både geografiskt och varumässigt omfattande handel 
ha varit beroende av fungerande handelsrelationer och ombud för att få 
handelsverksamheterna att fungera. För det andra utgjorde Dahlbom ett 
mellanskikt bland Hudiksvallshandlarna vad beträffar inkomst, antalet an-
ställda (som under undersökningsperioden aldrig uppgick till mer än en 
handelsbetjänt eller bodgosse) med mera. Det är alltså inte någon av de 
större handlarna som undersöks här utan ett handelshus som kan sägas re-
presentera en relativt stor grupp svenska småstadshandlare under 1800-
talets första hälft. Den tredje motiveringen är styrd av tillgången på käll-
material då Dahlbom förutom ett bra räkenskapsmaterial, som redan 
använts i tidigare forskning, också efterlämnat ett omfattande brevmaterial 
som kan besvara de frågor som står i fokus i denna undersökning.    

Frågeställningar, metod och disposition 
Den del av studien som presenteras här består av två delar. Den första är en 
rent kvantitativ undersökning av Dahlboms handelskontakter. Här studeras 
vilka personer som ingick i den grupp som utgjorde Dahlboms handels-
kontakter och deras geografiska hemvist. Dessa proportioner är grund-
läggande för att därefter kunna genomföra en mer kvalitativ analys av vilken 
roll sådana handelskontakter spelade i Dahlboms handelsverksamhet och 
då särskilt vilken betydelse olika kommissionärer och ombud hade. Studien 
bygger till stor del på det bevarade brevkopiematerialet över handelshuset 
Dahlboms utgående korrespondens. Brevmaterialet, som kommer att pre-
senteras utförligare i nästa avsnitt, omfattar 523 brev och sträcker sig från 
november år 1839 till maj 1844.13 Studien inleds med att brevens mottagare 
och deras geografiska hemvist under samtliga år kartläggs. Antalet brev till 
de olika mottagarna ses som en indikation på graden av och kontinuiteten i 
affärskontakterna under undersökningsperioden, vilket i sin tur delvis ger 
en bild av kontakternas betydelse i verksamheten. Detta utgör en grund-
läggande kunskap som sedan har legat till grund för att göra en fördjupad 
studie av dem som utifrån denna kartläggning verkar ha haft en mer 
                                           
13 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44. 
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avgörande betydelse för Dahlboms handelsverksamhet. Dessa personer, 
dels ett par från Stockholm, dels ett par bosatta på Hälsinglands landsbygd, 
har sedan studerats närmare genom en kvalitativ analys av breven där syf-
tet är att diskutera vilken roll de hade i Dahlboms handelsverksamhet.   

Källmaterialet 
Som tidigare nämnts bygger delstudien till stor del på en kartläggning och 
analys av handlare Dahlboms utgående korrespondens. Brevmaterial har 
tidigare använts av flera forskare för att bland annat beskriva nätverk av 
olika slag.14 Bland dessa finns tidigare nämnd forskning kring brukspatro-
ners nätverk och samarbete med kommissionärer.15 Vidare finns även flera 
forskare som med hjälp av brevmaterial studerat handelsmäns affärskon-
takter. Här har man bland annat visat på värdet av brevmaterial som källa 
då innehållet många gånger beskriver köpmannens vardag och de praktiska 
problem som handelsverksamheten innebar i form av transporter, försäljning, 
ordna lån eller att bestämma tid för betalning.16 Historikern Leos Müller 
diskuterar i sin studie av handelshus i Stockholm under perioden 1640–1800 
betydelsen av affärskorrespondens. Müller pekar på att affärskorrespon-
dens var huvudmedlet för kommunikation över längre avstånd under tidig-
modern tid och att den var en nödvändig förutsättning för kommissions-
handel. Korrespondensen var så central att innebörden i att korrespondera 
ansågs vara det samma som att bedriva handel. Korrespondens var mycket 
viktig för möjligheten att få affärsinformation om priser, marknads-
möjligheter, köpares beteende, men också till exempel för tillgången på 
mer allmän information om situationen på platsen.  

Med tiden tillkom andra informationskällor såsom tidningar, men dessa 
kunde fortfarande inte ge uppgifter om till exempel en persons kredit-
värdighet vilket var en viktig del i brevkorrespondensen. Müller pekar vi-
dare på att breven spelade en viktig roll genom att de bidrog till att upprätt-
hålla den sociala relationen mellan brevskrivarna.17 I anslutning till vad 
som tidigare sagts om nätverkens betydelse för köpmännens verksamhet 
kan man konstatera att det i handelskorrespondensen cirkulerade informa-
                                           
14 Se till exempel Pernilla Jonsson, Marknadens väv. Svenska mekaniserade bomullsväve-
rier i distribution och försäljning 1850–75, Uppsala, 2000. 
15 Se bland annat Hasselberg 1998. 
16 Ditz, 1999, s. 62.  
17 Müller 1998, s. 224–225. Brevs betydelse för att bekräfta brevskrivarnas tillgivenhet 
och lojalitet gentemot varandra har också uppmärksammats i litteraturhistorisk forsk-
ning. Se Tilda Maria Forselius, ”Jaget, frun och den fjolliga flickan – rollspel och iden-
titetskonstruktion i Julie Björckegrens liv till Carl Sparre” i Paulina Helgeson & Anna 
Nordenstam (red.), Brevkonst, Stockholm 2003, s. 45. 
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tion och instruktioner bland köpmän som var mycket beroende av varandras 
pengar, tjänster och positiva omdömen för att lyckas i sina affärer.18 

Det brevmaterial som kommer att användas här består av kopior på 
Dahlboms utgående korrespondens. Dahlboms brevmaterial omfattar 523 
brev skrivna under perioden november 1839 till maj 1844. Fördelningen på 
de olika åren är enligt följande; 1839; tolv, 1840; hundratrettiosju, 1841; 
hundrafjorton, 1842; hundratre, 1843; hundratretton, och 1844: fyrtiofyra. 
Breven består idag av tre inbundna böcker i kronologisk ordning.19 Samtliga 
brev har använts i undersökningen. Om breven avspeglar hela Dahlboms 
brevskrivning under åren går inte att belägga men materialet uppvisar inga 
direkta tecken på att brev saknas. Till exempel är det lätt att följa en 
brevväxling där breven knyter an till vad som stått i föregående brev. Brev 
kunde användas som rättsligt bindande dokument och detta var antagligen 
huvudorsaken till att köpmän kopierade alla sina utgående brev och beva-
rade dem i brevböcker. Vidare kunde breven vara användbara i samband 
med försäkringar vid långresor då informationen i breven kunde visa att ett 
skepp eller en last varit på ett speciellt ställe.20 Några inkommande brev till 
Dahlbom finns inte bevarade. Dessa hade naturligtvis varit önskvärt att ha, 
men i sig innebär inte avsaknaden av dem något källkritiskt problem.21 Som 
tidigare nämnts är det också lätt att följa brevväxlingen och i breven hänvi-
sas ofta till innehållet i tidigare brev från Dahlbom.    

Samtliga brev är av affärsmässig och formell natur.22 Detta innebär att 
breven med mycket få undantag bara behandlar olika affärsärenden. De få 
exempel på personliga kommentarer med mera behandlas senare. I det 
stora hela följer breven också ungefär samma mönster. De är, med några få 
undantag, daterade och angivna med avsändarort. Mottagarens namn och 
hemort inleder breven. Därefter hänvisas i flertalet brev till det sist mot-
tagna brevet från brevmottagaren. Breven avslutas med avslutningsfrasen 
”Högaktningsfullt” eller något liknande samt avsändarens signatur. Nästan 
alla breven är undertecknade av L. P. Dahlbom, men några har skrivits av 
Per Högbergs änka som var gift med den person som Dahlbom övertog 

                                           
18 Ditz 1999, s. 61. 
19 Ett par gånger bryts kronologin tillfälligt vilket kan bero på att breven inte skickats på 
en gång och att Dahlbom skrivit av flera brev samtidigt.  
20 Müller 1998, s. 225. 
21 Även i tidigare forskning förekommer det i stor utsträckning att enbart korresponden-
sen i en riktning finns bevarad.  
22 För en diskussion om uppdelning av brev i olika kategorier, t.ex. privata, offentliga 
eller informella och formella, se Helgeson & Nordenstam, 2003, s. 79 och där angivna 
referenser. 



 14

handelsrörelsen av.23 Detta visar att änkan var delaktig i rörelsen och också 
betrodd att representera handelsrörelsen. Att Dahlbom och änkan drev rö-
relsen tillsammans framgår också av att de i några brev omtalar sig själva 
som ”oss”.24 

I analysen av handelskontakternas roll i handelsverksamheten komplet-
teras breven med ytterligare material, främst från det Dahlbomska handels-
arkivet. Framför allt används avräkningsböcker där handlarens inköp och 
försäljning framgår, men också, vilket är intressant i detta sammanhang, 
betalning för diverse tjänster som olika personer utfört åt handlare Dahl-
bom.25 Detta och annat material uppmärksammas antingen direkt i texten 
eller i noter i samband med att de åberopas. 

Dahlboms handelskontakter 
Som nämnts inleds studien med en kartläggning av mottagarna av de brev 
som finns bevarade i Dahlboms brevkopieböcker. Detta ger en bild av han-
delns geografiska spridning, vilka personer som utgjorde handelskontak-
terna och vilka av dessa som var de mest omfattande samt, även om den 
undersökta tidsperioden är relativt kort, kontakternas kontinuitet. I 
nedanstående tabell framgår att två tredjedelar, det vill säga en klar 
majoritet av brevmottagarna bodde i Stockholm. Detta bekräftar bilden av 
Stockholm som en mycket central handelsort för Hudiksvallshandlarna 
som visats i tidigare forskning. Även i övrigt stämmer bilden av Dahlboms 
handelsverksamhets geografiska spridning relativt väl överens med vad 
som tidigare framkommit om Hudiksvallshandlarnas handelskontakter. De 
hade ofta enstaka kontakter med personer i städer som Norrköping, Borås 
och Västerås samt även i mer närliggande städer såsom Gävle.26 Sådana 
kontakter redovisas här i gruppen ”övriga städer”. Undantaget utgörs av 
handelskontakterna med Malmö där Dahlbom hade relativt omfattade 
kontakter.  

I tabell 1 framgår också för det första att ett mindre antal handelskon-
takter dominerade under de undersökta åren 1839–44. Framför allt utmär-
ker sig linkramhandlaren Nils Lidbeck som mottog 79 av de 523 bevarade 
breven, det vill säga 15 procent. Lidbecks roll i Dahlboms verksamhet 
analyseras mer ingående senare, men enbart antalet brev och dess kontinuitet 
                                           
23 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Gagge 27/2 1843, 13/3 1843, 12/6 1843, brev till Holmberg 22/10 1841, 13/5 1842, 
4/7 1843.  
24 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44. 
25 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv. För resonemang kring avräk-
ningsböckerna som källa, se Jonsson 1994, s. 67ff.  
26 Se Brismark 2004, kapitel 3.   
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Tabell 1. Mottagare av brev från Dahlbom år 1839–1844 
Namn Hemort  Antal brev År då brev förekommer 
N. Lidbeck Stockholm 79 1839-43 
M. Flensburg Malmö 43 1840-44 
N. Holmberg Stockholm 38 1840-44 
A. Hazelius Stockholm 34 1840-44 
G. Sondell Stockholm 29 1839-44 
J. Janzon Stockholm 28 1843-44 
L. G. Gagge Stockholm 21 1840-44 
E. D. Engelmark Stockholm 19 1840-42 
Dyberg & Flensburg Malmö 18 1839-42 
J. W. Falkman Stockholm 18 1841-44 
Th. A. Aspelin Stockholm 14 1840-44 
Brolin Enånger 13 1840, -41, -42, -44 
A. Altberg Söderhamn 12 1840-42 
A. Faxe Malmö 11 1840, –41, -43 
Major Svensson Ljusdal 10 1839-41 
Övriga Stockholm 48 1839-44 
Övriga  Övriga städer 51 1839-44 
Övriga  Hälsingland 39 1839-44 
 
Summa  523 
Källa: Sammanställning av brevkopieböcker 1839–1844, Dahlboms affärsarkiv, Häl-
singlands museum. 
Anm.: De tre grupperna av övriga är en sammanslagning av de personer som fick från 
ett till högst åtta brev, indelade efter mottagarens hemort. 
 
under perioden visar att den var av en avgörande betydelse. Breven är jämnt 
utspridda under de år de förekommer, vilket innebär att Dahlbom skrev till 
Lidbeck minst en gång i månaden. Att breven upphör under år 1843 beror 
på att Lidbeck avled under våren detta år. 

Efter Lidbeck följer en grupp personer som under perioden mottog mellan 
knappt 30 och upp till drygt 40 brev. Bland dessa utmärker sig linkram-
handlare J. Janzon i Stockholm eftersom han under en betydligt kortare 
period än de övriga, drygt ett år, fick ett relativt stort antal brev, 29 styc-
ken. I likhet med Lidbeck mottog Janzon kontinuerligt brev. Som kommer 
att visas senare hade Janzon en liknade roll som Lidbeck i Dahlboms 
handelsverksamhet vilket förklarar det stora antalet brev dem emellan. Tid-
punkten då brevkontakterna med Janzon inleddes sammanfaller med lin-
kramhandlare Lidbecks död vilket också kommer att behandlas mer utförligt 
senare.  

Förutom Janzon förekommer ytterligare fyra personer i gruppen av de 
mest frekventa handelskontakterna: kryddkramhandlare Holmberg, linkram-
handlarna Hazelius och Sondell, samtliga från Stockholm, samt handels-
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mannen M. Flensburg från Malmö. Samtliga kontakter var kontinuerliga på 
så sätt att de förekommer under hela undersökningsperioden, men de är 
inte lika täta som Dahlboms kontakter med Lidbeck och Janzon. Vidare 
finns en grupp på nio personer som fick mellan 10 och drygt 20 brev. 
Flertalet av dessa handelskontakter var kontinuerliga på så sätt att de upp-
rätthölls under en stor del av undersökningsperioden. I några fall, vilket 
framgår av tabellen, var dock brevkontakterna begränsade till ett par år. Att 
flera personer inte förekommer i brev från år 1839 kan förklaras av att det 
bara finns brev bevarade först från och med november detta år. Personerna 
ifråga kan och hade i likhet med de redan nämnda sannolikt haft kontakt 
med Dahlbom redan tidigare. I de fall nya kontakter tillkom eller gamla 
avbröts under perioden så är orsakerna till detta i de flesta fall oklara. Av 
brevens innehåll framgår dock till exempel att handlare Faxe i Malmö till-
kom som handelspartner år 1840 efter att kontakt uppstått genom Flens-
burg hos vilken Faxe tidigare arbetat.27 Slutligen finns ett antal personer 
som enbart mottog ett eller högst upp till åtta brev från Dahlbom.  

Bland de personer som finns i Dahlboms brevmaterial förekommer ett 
flertal i det konkurs- och bouppteckningsmaterial som bevarats efter andra 
Hudiksvallshandlare. Detta tyder på att Hudiksvallshandlarna inklusive 
Dahlbom hade en hel del gemensamma affärskontakter. Då handlarna från 
Hudiksvall utgjorde en relativt liten begränsad grupp som hade kontakt 
med varandra både genom affärer, men också genom inbördes giftermål 
med mera är det troligt att de också utbytte information och kontakter om 
andra köpmän. De gjorde affärer med åtminstone delvis samma personer 
och kom därmed att ingå i samma nätverk av handelskontakter även vad 
beträffar det som sträckte sig utanför den egna staden.     

Kommissionärerna i Dahlboms handelsverksamhet 
I följande avsnitt kommer de mest frekventa kontakterna i Dahlboms 
brevmaterial att studeras. Detta innebär att frågan om olika kommissionä-
rers och ombuds roll i Dahlboms handelsverksamhet hamnar i centrum.  

Som framgick av tabell 1 (se s. 15) var linkramhandlaren Nils Lidbeck den 
person som mottog flest brev av alla, nästan dubbelt så många som den 
som fick näst störst antal brev. Lidbecks roll som kommissionär har tidigare 
uppmärksammats i ekonomihistorikern Inger Jonssons forskning om det 
Dahlbomska handelshusets linnehandel.28 I mina tidigare delstudier har det 
också framgått att Lidbeck är den person som förekommer mest frekvent i 

                                           
27 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, 
brev till Flensburg.  
28 Jonsson 1994, s. 101–103. 
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de undersökta konkurs- och bouppteckningarnas förteckningar över Hu-
diksvallshandlares skulder och fordringar.29 Detta tyder på att han var en 
central person för både Dahlbom och övriga Hudiksvallshandlare. Nils 
Lidbeck var verksam som linkramhandlare i Stockholm från år 1822 och 
fram till sin död 1843.30 Bouppteckningen över Lidbeck bekräftar både 
bilden av att linnevaror från Hälsingland var en viktig del av hans affärs-
verksamhet och, som nämnts ovan, att Hudiksvallshandlarna var viktiga 
handelspartners. Linnevävnader från Hälsingland utgör den näst största 
posten i bouppteckningens inventarielista över varulagret och Lidbeck hade 
både fordringar hos och skulder till ett flertal Hudiksvallshandlare.31 Att 
ytterligare studera Lidbecks hela affärsverksamhet är inte möjligt, men 
däremot ger det Dahlbomska brevmaterialet en tydlig bild av deras affärs-
relation.  

För det första framgår det både av breven direkt till Lidbeck och av brev 
till andra affärskontakter att han sålde linnevaror på uppdrag från Dahlbom.32 
Detta visar bland annat ett brev från mars 1842 där Dahlbom skriver att 
han ”tacksamt tagit emot besked om att väven från Sala kommit fram och 
att denna även som den förra blivit såld”.33 I ett annat brev samma vår ber 
Dahlbom ”bror sända en specifik nota på den försålda väven i februari på det 
jag väll må kunna bokföra den här….”34 I ytterligare ett brev till Lidbeck 
skriver Dahlbom att han sänt tältduk och buldan enligt åtföljande lista för 
rekvirerande av Falkman och Sandberg, och att det dessutom medföljer 
tältduk i lasten som inte är beställt av någon särskild person. ”Denna väv-
nad får bedjas Bror vara god och mottaga till försäljning….”35 Att Lidbeck 
sålde linneväv åt Dahlbom framgår också av handelshusets räkenskaper.36 

Förutom att sälja linneväv utförde Lidbeck framför allt två andra typer 
av tjänster åt Dahlbom: dels som hjälpande hand vid förmedling/distri-

                                           
29 Brismark 2004, kapitel 3.  
30 Stockholms stadsarkiv (SSA), Handelskollegium, borgare som vunnit burskap i Stock-
holm 1750–1829; mantalslängder. 
31 SSA, bouppteckning 1843-lll-86. Ett flertal Hudiksvallshandlare har kunnat identifie-
ras genom namn, men identifieringen försvåras av att personernas hemort inte alltid 
finns antecknad.  
32 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Lidbeck.  
33 Brevet antyder att Dahlbom varit på besök vid Sala marknad och därifrån skickat va-
ror till Stockholm. 
34 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Lidbeck 29/4 1842. 
35 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Lidbeck. 
36 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv.  
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bution av varor, dels som en viktig aktör vid olika ekonomiska trans-
aktioner. Den första uppgiften bestod framför allt av att ta emot linnevaror 
som skeppades från Hudiksvall eller att se till att varor som anlände från 
andra orter till Stockholm lastades om för senare transport till Hudiksvall. 
Det senare gällde framför allt de varor som Dahlbom sände till eller fick 
omlastade från Malmö.37 Den andra uppgiften innebar främst att Lidbeck 
inkasserade och påminde andra personer om att betala skulder till Dahlbom. 
Båda dessa aspekter undersöks mer utförligt i den kommande avhandlingen 
och här konstateras bara att detta var centrala uppgifter för Lidbeck. Att 
Lidbeck var Dahlboms viktigaste kontakt i Stockholm framgår även av 
flera andra noteringar. Till exempel uppmanades olika affärskontakter att 
betala skulder, göra upp affärer, hämta varor och transportsäckar med mera 
hos honom.38 Vidare utförde Lidbeck också bland annat tjänster åt Dahlbom 
som kontakter med myndigheter i Stockholm.39 Ett annat exempel är att han 
bevakade konkursärenden som Dahlboms hade intressen i.  

Som nämnts tidigare har ofta kommissionärers roll som informations-
lämnare lyfts fram i tidigare forskning. I brevmaterialet finns exempel på att 
Lidbeck hade en sådan funktion även om antalet exempel är relativt få. I de 
fall Lidbeck hade rollen som informatör handlar det om att Dahlbom vill ha 
olika uppgifter, som till exempel priset på olika varor. I ett brev till Lidbeck 
i maj 1842 vill handlaren till exempel veta vad sillen kostar.40 En förklaring 
till att det inte var så vanligt att Dahlbom bad om information kan ha varit 
att han kunde hålla sig relativt väl underättad ändå. Dels genom att han 
brevledes själv hade direkt kontakt med andra handelskontakter i Stock-
holm, dels genom att han, i likhet med andra handlare, besökte Stockholm 
med jämna mellanrum. Ytterligare en möjlighet är att han fick information 
från andra Hudiksvallshandlare. Vidare fanns det, vilket framgår av breven, 
möjlighet att få viss information genom pressen.41 Dessutom kan förstås 
Lidbeck lämnat information i sina brev till Dahlbom utan att det framgår i 
den senares brev. En tänkbar slutsats är dock att Lidbecks roll gentemot 
Dahlbom skilde sig något från de kommissionärer som till exempel agerade 
på en utländsk marknad som köpmannen själv inte hade någon möjlighet 
att besöka. Dahlbom var i behov av någon som fanns på plats och som 
kunde utföra olika praktiska uppgifter åt honom eftersom han själv inte 
                                           
37 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Lidbeck.  
38 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, bl.a. 
brev till Holmberg 24/4 1840, 13/4 1840. 
39 Bland annat anskaffade Lidbeck fribrev åt Dahlbom, se brev till Lidbeck. 
40 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Lidbeck maj 1842. 
41 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44. 
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kunde vara i Stockholm mer än vissa korta perioder av året. Sannolikt 
utgjorde Lidbeck dessutom en viktig förmedlare av kontakter med andra 
Stockholmsköpmän. Däremot var Lidbecks roll som informatör inte lika 
avgörande. Att Lidbeck fungerade som Dahlboms kommissionär i den 
mening begreppet använts i tidigare forskning råder det inga tvivel om. Det 
finns ingen möjlighet att säga hur viktig Dahlbom var i Lidbecks af-
färsverksamhet, men däremot att Lidbeck var en viktig del i Dahlboms.  

Kommissionärskapet förs vidare 
I samband med Lidbecks död visar brevmaterialet tydligt hur hans roll 
övertogs av linkramhandlare J. Janzon, Stockholm. Under perioden februari 
år 1843 och fram till maj 1844, då brevmaterialet upphör, skickade Dahlbom 
29 brev till Janzon. Breven är spridda över hela perioden och visar på en 
lika kontinuerlig kontakt mellan dem som den som tidigare funnits med 
Lidbeck. Breven till Janzon visar också att han hade samma roll som 
Lidbeck och utförde samma slags tjänster. Breven innehåller framför allt 
uppgifter om olika ekonomiska transaktioner som Janzon ska utföra samt 
uppgifter kring vävförsäljning och omlastning av varor.42 Vidare före-
kommer enstaka uppdrag som inköp av varor såsom kaffe och rågmjöl 
samt försäljning av strömming.43 Det händer också att Dahlbom ber Janzon 
om råd. Till exempel frågar Dahlbom Janzon i ett brev från januari 1844 
om de i fortsättningen ska lämna varor på kredit till Falkman eftersom han 
inte betalar i tid.44 

I Lidbecks bouppteckning framgår att Janzon arbetat som handelsbetjänt 
hos denne som också testamenterat handelsrörelsen till honom.45 Janzon 
övertog alltså sin företrädares roll som kommissionär och i brevmaterialet 
framgår hur övergången mellan de två kommissionärerna gick till.  

I de första breven från Dahlbom till Janzon framgår att han frågar om 
han kan få anlita Janzon som kommissionär. Till en början verkar det fin-
nas en osäkerhet kring om Janzon ska åta sig denna uppgift. I februari ber 
Dahlbom att få anlita honom ”åtminstone till aug… då jag själv får an-
skaffa mig någon annan” och den 6 mars 1843 skriver Dahlbom att han inte 

                                           
42 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, samt-
liga brev till Janzon. 
43 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Janzon 9/6 1843, 16/6 1843, 18/9 1843. 
44 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Janzon.  
45 SSA, bouppteckning 1843-lll-86. 
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Marknad vid Kornhamstorg i Stockholm vid mitten av 1800-talet. Akvarell av Fritz von 
Dardel år 1852. Stockholms stadsmuseum. 
 
 
fått svar på om ”jag kan anlita Bror eller ej med någon commission”.46 Att 
han fick löfte om detta framgår i ett senare brev från mars samma år.47 Där-
efter diskuteras inte detta mer och tydligen kom man, kanske vid ett möte, 
överens om ett fortsatt samarbete. Av ett brev till ”Herrar Anders Enblom 
& Co”, som var grosshandlare i Stockholm, från mars 1843, framgår att 
Dahlbom fått ett anbud från dem som skulle innebära att de fungerade som 
hans kommissionärer. Dahlbom är här fortfarande tveksam om samarbetet 
med Janzon ska fortsätta efter augusti och ber att få återkomma.48 Detta 
blev sedan inte aktuellt och Enblom & Co förekommer inte mer bland han-
delskontakterna i brevmaterialet. Breven från Dahlbom och det faktum att 
han var så angelägen att Janzon skulle överta Lidbecks roll så snart efter 
dennes död bekräftar bilden av att Dahlbom var beroende av en pålitlig och 
tillgänglig kontakt i Stockholm som kunde sköta hans affärer där.  
                                           
46 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker, brev till 
Janzon 27/2 1843, 6/3 1843. 
47 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, 
brev till Janzon 10/3 1843. 
48 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, 
brev till Herrar Enblom & Co 20/3 1843. 
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Sammanfattningsvis visar ovanstående genomgång att Lidbeck respek-
tive Janzon fungerade som Dahlboms kommissionärer i Stockholm och att 
tillgången till permanenta sådana var viktigt för att Dahlboms handelsverk-
samhet skulle fungera. Lidbecks död riskerade att bli ett avbrott i Dahlboms 
verksamhet eftersom han var tvungen att ersätta denne med någon annan 
han kunde anförtro sina affärer åt och kände tillit till.   

Inledningsvis nämndes att flera forskare intresserat sig för frågan kring 
tillit och vilka slags relationer dåtidens affärsförbindelser byggde på. Hur 
fattade då Dahlbom beslutet att anlita Janzon som ny kommissionär? Då 
Janzon arbetade hos Lidbeck bör Dahlbom redan ha känt, ja till och med 
träffat Janzon, vilket också visas av att Dahlbom sände hälsningar till honom 
genom Lidbeck. I ett brev står till exempel som avslutning; ”Hälsa vännen 
Janzon rätt mycket ifrån mig”. Förtroendet för Janzon var därmed redan 
upparbetat när frågan om att byta kommissionär uppstod. Av annat 
material framgår också att Janzon, i likhet med sin företrädare, även funge-
rade som kommissionär åt andra Hudiksvallshandlare. I de få delar som 
finns kvar av räkenskaper från Hudiksvallshandlaren C. O. Bogren, som 
var gift med Anna Carolina Dahlbom tillika den här aktuelle handlarens 
dotter, framgår att linkramhandlaren Janzon sålde varor på provision åt 
Bogren.49 Vetskapen om att Janzon var en bra kommissionär kan därmed ha 
förmedlats inom släkten och kanske även vidare till andra Hudiksvalls-
handlare. 

I samband med att relationen mellan Dahlbom och hans kommissionärer 
diskuteras är det också intressant att studera hur den avspeglas i brevens 
språkliga innehåll. Innehållet i det brevmaterial som använts som källa be-
står som redan nämnts nästan uteslutande av uppgifter kring frågor som rör 
handelsverksamheten. Inslaget av ord och meningar av mer personlig karak-
tär är mycket litet.  

Det finns dock ett par uttryck som säger något om relationen mellan 
kommissionärerna och Dahlbom. Den första är att kommissionärerna alltid 
tilltalades ”Bror” i breven, vilket annars bara förekommer sporadiskt.50 För 
det andra förekommer några få mer personliga hälsningar såsom lyckönsk-
ningar vid nyår.51 Det är emellertid inte möjligt att utifrån brevens innehåll 
bestämma i vilken utsträckning de berörda kände varandra närmare. Till-
                                           
49 Hälsinglands museum, Bogrens affärsarkiv. Det är helt klart att Dahlbom reste till 
Stockholm med jämna mellanrum. Detta medförde naturligtvis också möjligheter att 
träffa även övriga handelskontakter. Vidare framkommer det i breven att man även träf-
fades och gjorde upp affärer på till exempel marknaden i Sala.  
50 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärs arkiv, brevkopieböcker 1839–44, se 
samtliga brev till Lidbeck och Janzon. 
51 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Janzon 15/1 1844. 
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talet ”Bror” och nyårshälsningarna kan vara rena artighetsfraser som pekar 
på betydelsen av deras affärsrelation. Av breven, liksom genom annan in-
formation om Dahlboms handelsverksamhet, framgår det att kommissionä-
rerna och Dahlbom träffat varandra i alla fall under den senares besök i 
Stockholm.52 

I breven förekommer inga uppgifter om hur och när kommissionärerna 
fick betalt för sitt arbete. I Dahlboms räkenskaper från 1820-talet finns 
dock uppgifter om att kommissionärerna erhöll provision. I samma räken-
skaper redovisas också uppgifter som visar att Dahlbom före Lidbeck anli-
tade kommissionären Lindkvist. I materialet belyses övergången mellan 
Lindkvist och Lidbeck då båda under ett år samtidigt fick provision och 
den förstnämnde nämns sedan inte mer i materialet. Under de första åren 
anges bara en summa, men därefter uppges provisionen på sålda varor vara 
1½ procent.53  Därutöver finns ingen information om kommissionärernas 
betalning för övriga uppgifter, såsom arbetet med olika slags ekonomiska 
transaktioner och skötseln av varutransporter. Kanske var provisionen så 
väl tilltagen att detta arbete beräknades ingå? Samtidigt tyder vissa kom-
mentarer i breven på att Dahlbom ansåg att kommissionärerna gjorde en 
tjänst när de utförde uppgifter åt honom. Till exempel skriver Dahlbom till 
Janzon och ber honom vara ”god och ursäkta mig som så ofta anlåter med 
commissionen”.54 I ett annat brev avslutar han med att skriva ”förlåt mig 
som besvärar så mycket”.55 Detta kan dock vara en artighetsfras och det 
troliga är att kommissionärerna fick så mycket betalt att det var lönsamt för 
dem att bedriva denna verksamhet. Inget i materialet tyder heller på att re-
lationerna mellan Dahlbom och hans kommissionärer inte skulle baseras på 
en relativt strikt affärsrelation även om de också var bekanta med varandra.  

Ombud även på Hälsinglands landsbygd 
Landsbygdssocknarna i framför allt norra Hälsingland var en viktig mark-
nad för Hudiksvallshandlarna. Här köpte handlarna upp varor, främst linne, 
och befolkningen utgjorde också en kundkrets för handlarnas köpvaror.  

Ekonomihistorikern Inger Jonsson har i sin forskning beskrivit hur lin-
nehandeln var organiserad och diskuterat detta utifrån ett protoindustriellt 
                                           
52 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, 
53 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, Vinst och förlustbok. Liknande 
uppgifter finns även i uppgifter efter Bogren, se Hälsinglands museum, Bogrens affärs-
arkiv. Två bevarade försäljningsräkningar visar hur kommissionären, i detta fall lin-
kramhandlaren J. Janzon, debiterade sina tjänster.  
54 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Janzon 7/11 1843. 
55 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44 
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perspektiv i termer av kategorierna köp- och förlagssystem. Jonsson visar 
att linnenäringen i Hälsingland utifrån relationen mellan stadsköpmännen 
och linneleverantörerna kan karaktäriseras som en sammansatt produk-
tionsform med inslag av både köp- och förlagssystem.56 Komplexiteten i 
relationen mellan producenterna och Dahlbom bestod också i att några av 
dessa även fungerade som hans ombud för att köpa upp linnevaror på 
landsbygden. Vilken roll dessa ombud hade och hur det gick till är dock 
oklart. 

De mest omfattande handelskontakterna i Hälsingland var, enligt brev-
materialet, dem mellan Dahlbom och gästgivaren Brolin i Enånger.57 Sam-
manlagt finns 13 brev till Brolin under åren 1840 till 1844 och här fram-
kommer tydligt att Brolin fungerade som uppköpare av främst tältduk åt 
Dahlbom.58 Samarbetet innebar att Dahlbom uppdrog åt Brolin att köpa in 
de kvantiteter han hade beting på. I breven framgår detta bland annat genom 
följande utdrag; ”enligt vårt avtal borde … nu ha börjat eller snart komma 
att påbörja med tältduk upphandlingar….” 59 I breven beskriver Dahlbom 
vilket behov av linnevaror han hade och vad han ville att Brolin skulle köpa 
in. Vidare framgår det att Dahlbom betalade Brolin i förskott för att göra de 
uppköp som behövdes.60 Dessutom beskriver Dahlbom hur transporterna 
skulle ske, vilka främst organiserades genom att Dahlbom skickade hästar 
för att hämta varorna hos Brolin.61 Att det krävdes en fungerande distri-
bution framgår av att Dahlbom i ett brev betonar att leverans måste ske 
omgående eftersom han väntade ett fartyg till Hudiksvall som skulle 
transportera varorna till Stockholm.62 Vid ett annat tillfälle ber Dahlbom 
Brolin att hålla varor i beredskap eftersom han kommer att få en beställ-
ning som ska levereras vid ”första öppet vatten”.63 Av breven framgår att 
Brolin och Dahlbom framför allt gjorde affärer under våren vilket var den 

                                           
56 Jonsson 1994, s. 237ff. 
57 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Brolin 16/1 1840, 24/1 1840, 12/4 1840, 8/4 1842, 11/4 1842. 
58 Avser vanligen tät tvåskaftad väv impregnerad mot väta, Preliminär textilteknisk ord-
lista, Textilrådet 1957. 
59 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, oda-
terat brev till Brolin 1840.  
60 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Brolin 16/1 1840, 3/4 1841, 8/4 1842. 
61 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Brolin 12/4 1840, 11/4 1842.  
62 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Brolin 30/4 1841.  
63 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Brolin 8/4 1842.  
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tid då varor fanns att köpa upp på landsbygden. Närheten till Enånger från 
Hudiksvall innebar att Brolin kunde genomföra relativt snabba leveranser 
till Dahlbom. Vidare framgår det av breven att Dahlbom är noga med att få 
varor av god kvalité.64 Brolins roll som uppköpare av linnevaror åt Dahlbom 
bekräftas också av ett flertal brev till andra personer där det ofta hänvisas 
till kontakten i Enånger.65 

Av materialet går det inte att utläsa om Brolin hade ett eget lager eller om 
han köpte upp allt efter beställarens önskemål, i detta fall Dahlboms behov. 
Däremot framgår det att Brolin försökte sälja varor som inte beställts, 
vilket skulle tyda på att denne hade ett visst överskott av varor. Dahlbom 
skriver i ett par brev att han inte har behov av de varor som Brolin erbjudit 
honom i tidigare brev. Av bevarat respassmaterial framgår också att Brolin 
själv genomförde resor till Stockholm, Uppsala och Hedemora vilket kan 
tyda på att han samtidigt bedrev egen handel på dessa orter.66 Det är inte 
klarlagt om Brolin sålde varor åt Dahlbom. I några brev framgår att Dahlbom 
levererade varor såsom salt, brännvin och spannmål till Brolin men mäng-
derna framgår inte och det är oklart om varorna enbart skulle användas för 
eget bruk eller kanske i Brolins gästgiverirörelse.67 Vidare framkommer att 
Brolin hjälpte Dahlbom med att uträtta några ärenden.68  

Sammanfattningsvis bör Brolin definieras som en uppköpare av linne-
varor och därmed som ett viktigt ombud mellan producenterna och Dahl-
bom som i sin tur sålde varorna vidare, främst till Stockholm. Ombud som 
Brolin spelade troligen en viktig roll då Dahlboms möjligheter att själv åka 
runt och köpa upp varor på landsbygden måste ha varit begränsade. Brolins 
åtaganden var dock inte så omfattande som Stockholmshandlarna Lidbecks 
och Janzons vad beträffar antalet olika utförda tjänster med mera.  

Förutom Brolin hade Dahlbom i början av undersökningsperioden också 
relativt täta kontakter med major Olof Svansson i Ljusdal. Under åren 
1840–41 skrev Dahlbom 10 brev till Svansson. Dessa behandlar de inköp 
av linnevaror som Svansson gjorde åt Dahlbom.69 I likhet med Brolin före-
kommer det också att Svansson försökte sälja mer linnevaror till Dahlbom 

                                           
64 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Brolin. 
65 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44. 
66 Härnösands landsarkiv, personregister till passjournaler 1823-1829.  
67 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Brolin 12/4 1840.  
68 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Brolin 24/1 1940.  
69 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopiebok, brev till Svans-
son 5/1 och 12/1, 11/3, 3/5, 21/6, 11/7 och 2/12 1840. 
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än vad han tidigare beställt.70 Att samarbete förekom även före år 1841 fram-
går av Dahlboms räkenskaper för perioden 1818–33.71 Räkenskaperna visar 
för det första hur Svansson fick kontanter för upphandling av olika slags 
linnevaror och betalt för arbetet (”besväret”) med detta. För det andra 
framgår att Svansson sålde varor (salt och strömming) på kommission åt 
Dahlbom och erhöll arvode i form av kontanter eller varor för detta.72 Vi-
dare ordnade Svansson varutransporter och handlaren hyrde också en bod 
av Svansson.73 Slutsatsen är att även Svansson fungerade som ett viktigt 
ombud i Dahlboms handelsverksamhet. I dennes fall finns också flera pa-
ralleller med kommissionärerna i Stockholm då Svansson utförde flera 
olika slags tjänster åt Dahlboms. I Dahlboms räkenskaper går det att hitta 
ytterligare andra som fungerat som ombud åt denne, men i betydligt mindre 
omfattning än både Brolin och Svansson.74  

Avslutning 
Syftet med den delstudie som presenterats här är framför allt att undersöka 
hur småstadshandlare under 1840-talets början använde kommissionärer 
och andra mellanhänder i sin handel; framför allt för att hantera de gene-
rella problem som den tidigmoderna handeln stod inför vad beträffar bris-
ten på bra kommunikationer, dålig tillgång på institutionella kreditsystem 
med mera. Studien, som till stor del baseras på ett brevkopiematerial av 
Hudiksvallshandlare Dahlboms utgående korrespondens, består av en kart-
läggning av de handelskontakter som förekommer i brevmaterialet. Här 
visas att handelskontakterna var starkt koncentrerade till Stockholm och 
olika köpmän där. Därtill fanns ett par mer omfattande kontakter inom 
själva Hälsingland. Av handelskontakterna i Stockholm utmärkte sig två 
genom mängden av brev och därmed tätheten i kontakterna. Analysen av 
                                           
70 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, brevkopieböcker 1839–44, brev 
till Svansson. 
71 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, avräkningsböcker.  
72 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, Avräkningsböcker under föl-
jande datum; 16/1 1823, 16/12 1823, 3/5 1825, 15/12 1827, 14/12 1827.  
73 Hälsinglands museum, Högberg/Dahlboms affärsarkiv, avräkningsböcker. 
74 En genomgång av Dahlboms räkenskaper under åren 1807–1843 visar att olika typer 
av mellanhänder på landsbygden var en viktig del av handlarens verksamhet. Detta in-
nebar, vilket Jonsson 1994 tidigare visat för några hälsingesocknar, att olika personer 
fick betalt genom ett s.k. ”upphandlingsarvode” för att hjälpa till med uppköp av varor, 
främst garn, av befolkningen ute i socknarna. Funktionen som mellanhand kunde även 
vara utvidgad för ett mindre antal personer som också utförde andra uppgifter. Några 
personer sålde varor åt handlaren och fick betalt för detta i form av ”provision”. Vidare 
finns några personer som fick i uppdrag av Dahlbom att inkassera skulder och i några 
fall även att stämma personer inför tinget på grund av obetalda skulder. 
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breven visar att linkramhandlarna Lidbeck och Janzon fungerade som 
kommissionärer åt Dahlbom. Den visar att de sålde varor på provision, 
men också att de utförde en rad olika tjänster åt Dahlbom och fungerade 
som centrala kontaktpersoner i Stockholm. Förutom att brevens innehåll 
visar vilken roll och betydelse kommissionärerna hade för Dahlboms han-
delsverksamhet framgår det också hur viktigt det var att få fram en ny 
kommissionär då Lidbeck avled.  

Förutom kommissionärerna i Stockholm har också de två mest frekventa 
kontaktpersonerna i Hälsingland studerats. Den ena av dessa, gästgivaren 
Brolin, fungerade framför allt som uppköpare av väv på landsbygden. Ut-
ifrån de beställningar som Dahlbom gjorde köptes väven upp och förmed-
lades till Hudiksvall för vidare försäljning. Den andra handelskontakten 
hade en liknande funktion, men utförde också en rad andra tjänster åt 
Dahlbom vilket innebar att dennes roll mer liknande Stockholmskommis-
sionärernas. 

Tillsammans utgjorde de fyra nämnda personerna viktiga kuggar i Dahl-
boms handelsverksamhet. Breven innehåller som framkommit en rad mer 
detaljerade uppgifter om vilken funktion kommissionärerna hade vad be-
träffar de uppgifter i form av ekonomiska trasaktioner, varuförmedling mer 
mera som de utförde. Detta utgör ett tacksamt objekt för fortsatt fördjup-
ning. 
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Sven Olofsson 

 

”Inte utan säkerhet!” – Tillit och riskhantering i det 
jämtländska handels- och kreditsystemet under första 
halvan av 1800-talet. 

Inledning 
Ambitionen med föreliggande undersökning är att utifrån förtecknade ford-
ringar och skulder i Rödöns tingslags bouppteckningar, söka efter differen-
tierande drag i det jämtländska kreditsystemet under 1800-talets första 
hälft. Jag avser också analysera i vilken utsträckning långivarna använde 
sig av kreditsystemets möjligheter att använda sig av säkerheter i termer av 
tillit och risk.1 I ett annat sammanhang har jag diskuterat dessa begrepp, 
bland annat utifrån Niklas Luhmanns terminologi personlig tillit och system-
tillit.2 Jag arbetade då med affärskorrespondens och en fallstudie om riks-
                                           
1 Denna uppsats utgör en delundersökning i mitt avhandlingsprojekt i historia vid 
Mittuniversitetet/Uppsala Universitet, om orsakerna till den sociala differentieringen i 
Jämtland under 1800-talets första hälft. Med kredit avses i denna artikel en ogäldad 
skuld som antingen uppkommit när någon erhållit varor med löfte om ett framtida 
gäldande eller när någon lånat pengar, antingen ett personligt så kallat förtroendelån 
eller ett juridiskt mera bindande formallån, exempelvis ett lån mot inteckning i fastig-
het. Se Börje Hanssen, Österlen, Östervåla 1977 [1952], s. 40ff. Om orsaken till krediten 
kan klarläggas, kan man särskilja handelskrediten från det rena penninglånet. I nedan-
stående bouppteckningsmaterial kan dock dessa kreditformer inte särskiljas. Av utrym-
messkäl har jag också varit tvungen att utelämna en diskussion om lagar och bestraffning 
i denna text. Detta kommer dock att fogas in i bilden av den lokala kreditmarknaden i 
avhandlingen. 
2 Niklas Luhmann särskiljer personlig tillit, det förtroende som kan växa fram mellan 
enskilda individer, från systemtillit, som avser individens förtroende för samhällets ge-
nerella styrmekanismer. Se Niklas Luhmann, Trust and power, 1979 passim. Exempel 
på andra forskare som använt Luhmann är Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin, 
Uppsala 1998, s. 194–211 och Leos Müller, The Merchant Houses of Stockholm c. 
1640–1800, Uppsala 1998, s. 36ff. och där anförd litteratur. För en mera omfattande 
genomgång av tillitbegreppets teoretiska värld: se Barbara A Misztal, Trust in Modern 
Societies, 1996. 
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dagsmannen, handelsbonden och regionbankiren Olof Nilsson i Tomte i 
Rödöns socken i Jämtland.3 Under första halvan av 1800-talet bedrev han 
en omfattande handels- och kreditverksamhet som band samman ett hund-
ratal personer i ett dynamiskt och geografiskt mycket utbrett nätverk.4 Såsom 
handels- och kreditsystemet gestaltade sig för Olof Nilsson i Tomte, finner 
jag enskilda detaljer i framför allt kreditrelationerna som kan kopplas till 
Luhmanns teori. Han menar att varje individ behöver känna tillit för att i 
nuet hantera den komplexa framtiden som innehåller många oförutsägbara 
händelser, risker och möjligheter. Detta förhållande gör det fruktbart och 
koppla samman Luhmanns tankar med Frank H. Knight, som anger fem 
faktorer vilka påverkar hur en person hanterar risk och osäkerhet (un-
certainty).5 För det första menar Knight att osäkerhet reduceras när händel-
ser återkommer och kan kännas igen jämfört med om de bara kan förväntas 
äga rum enstaka gånger. På liknande sätt menar Niklas Luhmann att för-
mågan att känna tillit i hög grad bygger på kunskaper och erfarenheter om 
individer och samhället som kan läras in genom att skapa en för gruppen 
gemensam erfarenhetshorisont. För det andra menar Knight att osäkerheten 
reduceras om de människor man måste förhålla sig till kan grupperas och 
begränsas i antal genom ett urvalsförfarande. För Luhmann handlar detta 
om etablerandet av sociala relationer som bygger på personlig tillit. I sin 
beskrivning av de första stegen på vägen mot en social relation byggd på 
personlig tillit föreslår Luhmann att  

A personal relationship on the basis of mutual favours usually opens with small-
scale activities. Kindness, offers of help, and small gifts which cost nothing are 
proffered in a form which leaves room for tactful rejection. The relationship can 
only be deepened when acts of friendship have been reciprocated, when there is a 
spark of grateful recognition, and when the relationship has stood the test of 

                                           
3 Med regionbankir avses en person som agerade som långivare på den privata kredit-
marknaden i ett större geografiskt område än i närheten av dennes hemort. De långivare 
som hade ett snävare geografiskt kontaktfält benämns vanligen ortsbankir eller socken-
bankir; se Mats Morell, Bondeköpmän, Bjästa 1982, s. 129ff. och Anders Perlinge, 
Sockenbankirerna, Värnamo 2005, s. 123f. 
4 I Olof Nilssons fall är det möjligt att studera förändring i hans kreditverksamhet efter-
som han och hans maka dör med bara ett års mellanrum och båda efterlämnar en om-
fattande kreditförteckning. Se Sven Olofsson. Tillitens gränser – Långivning och soci-
ala relationer i Jämtland 1830-1850. PM till session nr 76 Nya perspektiv på den tidig-
industriella utvecklingen, Historikermötet i Uppsala, lördag 23 april 2005. 
5 Begreppet risk är viktigt att lyfta fram när det handlar om att förstå och förklara entre-
prenörskap och benägenheten att investera kapital i olika verksamheter. Se framför allt 
Frank H Knight, Risk, Uncertainty and Profit, (1921) 2002, s. 233ff. och Niklas Luh-
mann, Risk: A Sociological Theory, 1993. 
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everyday coming and going. It can then involve larger gifts, and, because each 
person trusts the other, can sustain a long-drawn-out imbalance.6  

I hög grad anknyter detta till Marcel Mauss beskrivningar av gåvologiken – 
att ge, att ta emot och att återgälda det givna. Den ultimata prövningen av 
en personlig tillitsfull relation, menar Luhmann är när personen man kän-
ner tillit till har möjlighet att bedra en, men inte gör det.7 Denna process 
anknyter till både Knights tredje och fjärde faktor: förmågan att kontrollera 
framtiden och förmågan att kunna förutse framtida händelser. Eftersom 
dessa faktorer ter sig svårare att förverkliga i praktiken än de två första, 
lägger Knight slutligen till en femte faktor, han talar om nödvändigheten 
att sprida riskerna – det är mindre riskabelt att låna ut tusen kronor till 
hundra personer än att låna ut hundra tusen till en person! Knight särskiljer 
också begreppen risk och osäkerhet, genom att tala om risken för förlust 
men osäkerheten att lyckas vinna.8 Luhmann är mera återhållsam till indivi-
dens förmåga att kontrollera utfallet av framtida händelser. Med kunskaper 
och erfarenheter kan man i viss utsträckning hantera eventuella misslyck-
anden i framtiden. Men eftersom framtiden är så komplicerad och innehåller 
så många alternativa händelser, menar Luhmann i princip att den person-
liga tilliten som säkerhet endast kan existera i nuet.9 I sammanhang där 
individer måste hantera mera komplexa hotbilder skapas istället institutio-
nella lösningar på den samhälleliga nivån, som tillämpbara lagar och sed-
vänjor, penning- och försäkringssystem till vilka varje individ kan utveckla 
en systemtillit. De olika delsystemen gör framtiden således mera förutsägbar 
och samhällsmedlemmarna kan hantera den misstro mot andra människor 
som blir en del av en allt mera komplicerad tillvaro.10  

Den privata kreditmarknadens avtryck i bouppteckningar 
För många människor utgör bouppteckningen ett av de sista rättsliga av-
trycken i det samhällssystem som bland annat skapades för att hantera eko-
nomisk risk och bristande tillit i umgänget människor emellan. Under vissa 
omständigheter blir bouppteckningen därmed en lämplig källa att också 
studera den privata kreditmarknaden utifrån. 

Två vanliga invändningar mot bouppteckningar är att de ger en skev bild 
av hushållets materiella nivå eftersom de i regel upprättas när en person inte 

                                           
6 Luhmann, 1979, s. 44. 
7 Marcel Mauss, Gåvan, Uppsala 1972; Luhmann 1979, s. 45. 
8 Knight, 2002 [1921], s. 233ff.; Luhmann 1979 passim. 
9 Luhmann 1979, s. 12. 
10 Luhmann 1979, s. 49f. och s. 66ff. För liknande resonemang se, Francis Fukuyama, 
Trust – the social virtues and the creation of prosperity, London 1996, s. 26ff. 
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längre är ung och aktiv och att det endast är en mindre del av befolkningen 
som får bouppteckningar upprättade efter sig.11 Den sistnämnda synpunkten 
stämmer säkert in också på Rödöns tingslag, men ser vi till vilka som 
lämnar efter sig ett finansiellt överskott i Rödöns tingslag (se tabell 1) är 
det uppenbart att det inte bara handlar om de unga aktiva bönderna i 
tingslaget.12 En rad fylliga bouppteckningar efter husmän/-hustrur och kvinn-
liga och manliga födorådstagare visar att dessa fortsatte sin handels- och 
låneverksamhet även sedan de lämnat över den formella driften av gården 
till nästa generation eller när ena maken/makan dött. Det visar vikten av att 
undersöka både mäns och kvinnors bouppteckningar och att vara uppmärk-
sam på dels redovisning av arvslotter och dels huruvida det var individer 
eller deras hushåll som var ekonomiskt drivande i handel, varuproduktion 
och låneverksamhet.13  

Av 353 bouppteckningar är ett tiotal upprättade efter kända bondehand-
lare eller deras hustrur.14 I fyra fall rör det sig om personer i den yppersta 
eliten: Eskil Ersson i Halåsen (död 1839), Lars Olofsson i Tullus (död 
1843), Olof Nilsson i Tomte (hustrun dör 1844 och maken 1845) samt Nils 
Nilsson i Rehn (död 1851 och hustrun 1855). Deras bouppteckningar visar 

                                           
11 För en mera utförlig käll- och metoddiskussion omkring bouppteckningsmaterialet, se 
Kristina Lilja, Marknad och hushåll. Sparande och krediter i Falun 1820–1910 utifrån 
ett livscykelperspektiv, Uppsala 2004, s. 198ff.; Maths Isacson, Ekonomisk tillväxt och 
social differentiering 1680–1860. Bondeklassen i By socken, Kopparbergs län, Uppsala 
1979, s. 210ff.; Nils Arvid Bringéus, Bouppteckningar som etnologisk källa, Lund 1977 
och Lars Ydborn, Befolkningstillväxt och jordbruk – Tre socknar i Halland 1780–1870, 
Varberg 1984, s. 130ff. 
12 Maths Isacson har för By socken räknat ut att omkring 40 procent av de gifta eller f.d. 
gifta avlidna personerna fanns boupptecknade, Isacson 1979, s. 211. Någon mot-
svarande systematisk jämförelse med dödboken såsom Maths Isacsons, har inte låtit sig 
göras i detta arbete. Att Rödöns tingslags bouppteckningar inte är fullständiga har jag 
dock erfarit efter att ha försökt leta reda på några strategiska handelsbönders avlidna 
hustrur. Se exempelvis Jonas Ersson i Sem/Dille vars första hustru inte återfinns bland 
bouppteckningarna efter hennes död 1844. 
13 För en bra diskussion om hushåll och äktenskapets ekonomi, se Rosemarie Fiebranz, 
Jord, linne eller träkol? Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 1750–1850 , 
Uppsala 2002, s. 30ff.; Naomi Tadmor, Family and Friends in Eighteenth Century 
England: Household, Kinship and Patronage, Cambridge 2001, passim och flertalet 
bidrag i M. Ågren & A. Erickson (eds.), The Marital Economy in Scandinavia and Bri-
tain 1400–1900, Aldershot 2005.  
14 De jämtländska invånarnas status som handelsmän bygger framför allt på jämförelser 
av passjournaler och köpmannaarkiv i Sverige och Norge. Se Sven Olofsson, Eskil Ers-
son – en bonde med näsa för affärer, Opublicerad b-uppsats i geografi. Umeå universi-
tet 1993 och Sven Olofsson. En källkritisk granskning av passjournalen i Jämtland – 
med betoning på den jämtländska gränshandeln med Norge under 1830-talet. Opubli-
cerad c-uppsats i historia. Umeå universitet 1993. 
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Tabell 1. En social kategorisering av personer med fordringar eller skulder 
som fått bouppteckningar upprättade efter sig i Rödöns tingslag 1830–1855. 
Titlar Män Kvinnor Totalt % 
Präst/-fru 2 3 5  
Tjänsteman/-hustru 3 1 4  
Summa: 5 4 9 3 
Bonde/-hustru 57 50 107  
Husman/-hustru 12 4 16  
Födorådsman/-hustru 50 10 60  
Födorådsänkling/-änka/-gumma 1 10 11  
Änkling/änka 2 38 40  
Summa: 122 112 234 66 
Landbonde 5  5  
Soldat/-hustru 11 3 14  
Nybyggarhustru  1 1  
Lappman 1  1  
Torpare/-hustru 30 28 58  
Torparänkling/-änka 1 7 8  
Inhysesman/-hustru 5 3 8  
Summa: 53 42 95 27 
Dräng/piga 8 6 14  
Mindre vetande dräng 1  1  
Summa: 9 6 15 4 
Totalt: 189 164 353 100 
Källa: Östersunds landsarkiv (ÖLA), Rödöns tingslag, Bouppteckningar (F:6–8). 

 
hushåll med materiellt hög standard i jämförelse med övriga bouppteck-
ningar från samma tid. Framför allt finns här långa listor med fordringar på 
människor i och utanför Jämtland där värdet på dessa fordringar dominerar 
den totala behållningen för respektive bouppteckning (se bilaga). Det kan 
tyckas som att bouppteckningarna bara fångar upp ett begränsat antal 
individer bland dem som lånade ut pengar på den privata kreditmarknaden. 
Här finns det dock anledning att inte nöja sig med att studera några få 
långivares egna bouppteckningar utan att också göra en total genomgång 
av alla bevarade. Som framgår av tabell 2 fångar man då upp en rad andra 
långivare i tingslaget. Här visas de mest frekventa långivarna, i andra 
personers bouppteckningar vilka de avlidna lånat pengar av och i några fall 
också lånat ut till. 

Bland de mest frekventa långivarna finner vi en rad namn som utgjorde 
en betydande del av eliten i Rödöns tingslag. Eventuella samband dem 
emellan i form av släktskap, vänskap och näringsutövning är en central del 
i föreliggande avhandlingsprojekt. Vad som i korthet kan sägas om de re-
dovisade personerna i tabell 2 är att samtliga är såväl bönder som handels- 
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Tabell 2. De mest frekventa långivarna i andra personers bouppteckningar i 
Rödöns tingslag 1830–1855.  

Titel 
 

Förnamn 
 

Efternamn 
 

By 
 

Socken 
 

Antal 
ford-
ringar 

Antal 
Skulder

 

Osäkra 
ford-
ringar 

Socken-
skrivare Olof Agerberg Ösa Ås 23   
 Nils Nilsson Rehn Aspås 20 2  
 Per Nilsson Faxälven Näskott 20 2  
 Erik Persson Nygården Rödön 19   
 Jon GunnarssonSmedsåsen Näskott 17   
 Nils Johansson Vejmon Rödön 15 1  
Socken-
skrivare Nils Jonsson Bjärte Näskott 14 2  
 Olof Nilsson Tomte Rödön 14 1  
 Johan Jönsson Ösa Ås 13   
 Jonas Ersson Dille Ås 12 2  
Länsman Hemming Larsson Häste Rödön 11   
 Lars Johansson Häste Rödön 11 1  
 Lars Larsson Häste Rödön 10   
 Lars Olofsson Tullus Näskott 9   
 Nils Grelsson Tullus Näskott 9 2  
 Jonas Nilsson Faxälven Näskott 8 2  
 Nils Nilsson Huvulsviken Rödön 8 2  
 Per Ersson Nygården Rödön 7 1  
 Hemming Nilsson Bergom Rödön 6 1  
 Jöns Olofsson Backen/Landsom Ås 5   
 Nils Nilsson Västerkälen Rödön 5 2  
 Eskil Ersson Halåsen Ås 4   
Direktör Per Wikström Säter Rödön 4   
 Johan Nilsson Vejmon Rödön 3  1 
 Per Nilsson Rehn Aspås 3   
Källa: ÖLA, Rödöns tingslag, bouppteckningar (F:6–8).  
 
män och att de i flera fall är befryndade med varandra. I flera fall går det att 
urskilja nätverk av syskon, släktingar och ingifta släktingar som är bosatta 
på de större gårdarna i tingslaget.15  

                                           
15 Ett familjenätverk utgick från gården Tomte: bröderna Per Nilsson i Faxälven, Olof 
Nilsson i Tomte, Hemming Nilsson i Bergom och Nils Nilsson i Västerkälen samt deras 
fars kusiner Nils Johansson i Vejmon och Lars Johansson i Häste. I tabell 2 återfinns 
också de två sistnämnda sönerna Johan Nilsson i Vejmon och Lars Larsson i Häste. Ett 
annat viktigt släktnätverk band samman Jöns Olofsson i Backen/Landsom med mågarna 
Eskil Ersson i Halåsen, Lars Johansson i Häste och Jonas Ersson i Dille och Jöns Olofs-
sons son Johan Jönsson i Ösa. Ett tredje nätverk – som egentligen bara visar några av 
alla de äktenskapsförbindelser som vävde samman detta elitskikt – skapades genom 
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Om man jämför informationen i tabell 2 med vad som kan utläsas ur de 
avlidnas egna bouppteckningar är det uppenbart att Nils Nilsson i Rehn och 
Olof Nilsson i Tomte är så aktiva som man kan förvänta sig. Att inte Eskil 
Ersson i Halåsen och Lars Olofsson i Tullus befinner sig i toppen på listan 
bland de aktörer med flest fordringar kan delvis bero på att de avled redan 
1839 respektive 1843. Utan att ta hänsyn till beloppens storlek, så är det 
rimligt att över en så pass lång tidsperiod som det ändå rör sig om, se an-
talet lån som ett starkt indicium på vilka som fungerade som ortsbankirer i 
Rödöns tingslag. Beloppens storlek är ett generellt tecken på långivarens 
finansiella styrka och låntagarens motsvarande svaghet och beroende. Vill 
man försöka nyansera bilden ytterligare av den sociala differentieringen ger 
bouppteckningarnas förteckningar av fordringar och skulder flera möjlighe-
ter. En metod som mig veterligen inte testats förut handlar om möjligheten 
att analysera bruket av säkerhet vid utlåning.  

Säkerheten som differentierande faktor 
Enbart de omfattande bouppteckningarna säger naturligtvis en hel del om 
de avlidnas socioekonomiska ställning i jämförelse med övriga bouppteck-
nade individer i tingslaget. För att få perspektiv på den sociala differentie-
ringen kommer jag här att fördjupa analysen ytterligare genom att titta 
närmare på den status av säkerhet16 som de olika krediterna hade. Med ut-
gångspunkt i bouppteckningens långa förteckning av krediter är det möjligt 
att grovt dela in en del av dessa i kategorier såsom de benämns i boupp-
teckningen. I denna framställning har jag valt att ägna mig åt de viktigaste 
kategorierna.17 

Tabell 3 visar att huvuddelen av krediterna är saknar kategorisering, det 
vill säga att beloppet står angivet i bouppteckningen utan närmare precise-
ring. Med reservation för att bouppteckningsförrättaren glömt att precisera 
beloppen, kan dessa, generellt sett, vara det som Börje Hanssen kallar för 
förtroendelån; ett lån som baseras på personlig tillit. Spännvidden mellan 
det största och de minsta beloppen är enormt (8 skilling – 4 400 riksdaler 
banko), men av medelvärdet 76 och medianvärdet 16 att döma är huvud-
delen av dessa lån små belopp. Dessa värden ligger nära medelvärdet och 

 
                                                                                                                           
giftermålen mellan barn till Lars Olofsson i Tullus, Eskil Ersson i Halåsen och ”Eko-
nomiedirektör” Per Wikström på Säter. 
16 Med begreppet säkerhet åsyftas här den gradskillnad mellan olika kreditformer som i 
lagstiftningen gav borgenären varierad möjlighet att tvinga låntagaren att gälda sin 
skuld. Se 1734 års lag (med 1841 års tillägg): Utsökningsbalken. 
17 I min avhandling kommer kategorierna borgen och utslag att avhandlas i samband 
med långivarnas lagsökningar av låntagarna. 
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Tabell 3. Huvudtyper av krediter i bouppteckningarna i Rödöns tingslag 
1830–1855. 
Kategori Antal observationer 
Kategori saknas 2 273 
Räkning 89 
Reverser 702 
Inteckningar 60 
Borgen 2 
Enligt utslag 5 
Summa: 3 042 
(Övriga* 59) 
Totalt: 3 101 
Källa: ÖLA, Rödöns tingslag, bouppteckningar (F:6–8).  
* I kategorin ”övriga” återfinns de krediter som inte kan inordnas bland de andra hu-
vudtyperna. Exempel på dessa är 19 poster utlånad spannmål, nio förmyndarräkningar 
och nio auktionsinrop. 

 
medianvärdet för samtliga belopp i samtliga bouppteckningar (se tabell 4). 
Bland de högsta beloppen, det vill säga de på 1 000 riksdaler banko eller 
mer, finner vi dock ett antal belopp som är ställda till söner, en dotter, en 
svåger och en måg. Förmodligen rör det sig om arvslotter, vilket i så fall 
avser belopp, som juridisk hade hög säkerhet. Det går naturligtvis inte att 
utesluta att även andra ospecificerade former för lån mellan nära släktingar 
avsåg arvslotter. I detta sammanhang spelar dessa belopp mindre roll. Som 
vi kommer att se nedan finns det skäl att tro att just valet att ha säkerhet i 
hög grad betingades av långivarens socioekonomiska status.  

Den kreditkategori som går under benämningen räkning (se tabell 3), 
tolkar jag som ett begrepp som visar att det skett en försäljning av en eller 
flera tjänster eller varor. Räkning är dock inget vanligt begrepp i boupp-
teckningarna och den kan rimligtvis inte avse alla former av handelsutbyte. 
Det är också oklart vilken rättslig status den har som säkerhet. I handling-
arna till C. J. Kjellmans andra konkurs 1842 låter han meddela att  

Landskanslisten P J Sunding i Östersund har till indrifning emottagit reverser och 
räkningar å gäldenärer i Jemtland på ett sammanräknadt capital belopp 
3802:35:10, hvarifrån afgår för derå contant inbetalt och honom i räkning debite-
radt tillsammans 1571:37.18 [min understrykning].  

Som citatet visar räckte det med att krediten var upptagen som räkning 
för att den skulle kunna drivas in med juridisk hjälp. I bouppteckningarna 
utgör räkningarna endast 82 poster som delar upp sig på 19 fordringar och 63 

                                           
18 Uppsala landsarkiv (ULA). Falu rådhusrätt och magistrat. C J Kjellman konkursakt 
F4:29. 
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Tabell 4.Antal belopp fördelade på intervall efter beloppens storlek i 
bouppteckningarna i Rödöns tingslag 1830–1855. Belopp i riksdaler banko. 

Belopp i Rd bco Antal 
4400 1 
3001-4000 2 
2001-3000 5 
1001-2000 17 
501-1000 109 
351-500 84 
201-350 136 
101-200 278 
51-100 336 
21-50 563 
11-20 450 
6-10 411 
1-5 589 
< 1 113 
Summa: 3 094 
(Övriga* 7) 
Totalt: 3 101 

Källa: ÖLA, Rödöns tingslag, bouppteckningar (F:6–8). Medelvärdet är 95 riksdaler 
och medianvärdet 20.  
* Två skulder och en fordran avser spannmål som inte åsatts något värde. Två skulder 
och två fordringar saknar värde. 

 
skulder där medelvärdet är 11 riksdaler och medianvärdet 6,5 riksdaler 
banko. Maxbeloppet 89 riksdaler och minibeloppet 12 skilling banko. Ser 
vi till handelsböndernas bouppteckningar saknas räkningen i regel som 
kreditform. Ett undantag är Lars Olofsson i Tullus som bland sina ford-
ringar, dels angett en ospecificerad förteckning över ”räkning hos åtskilliga 
personer” på totalt 2 703 riksdaler banko, dels en osäker fordran på fru 
Sahlstedt på 32 riksdaler banko. Dessutom återfinns ett flertal skulder på 
räkning som övriga avlidna är skyldiga olika handelsbönder i tingslaget 
eller köpmän i Östersund eller Levanger. Oavsett om kategorin räkning har 
en rättslig status som säkerhet eller endast visar sig vara ett annat sätt att 
benämna ett handelsutbyte så är det uppenbart att räkningen som differen-
tierande faktor spelar en mindre roll. Desto större roll spelar kreditkatego-
rierna reverslån och inteckningar. 

Reversen är den vanligaste säkerheten i undersökningen. Den var ett 
rättsligt bindande skuldebrev som knöt lånen till sina låntagare och var 
möjlig att överlåta till tredje person som ett värdepapper. Juridiskt förefal-
ler reversen ha gett långivaren kraftfulla möjligheter att driva in pengarna 
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från låntagaren.19 I Rödöns tingslag är det många långivare som använder 
reversen som säkerhet. För 84 avlidna anges en eller flera reverser och inte 
mindre än 702 reverser återfinns i materialet. Medelvärdet på reverserna är 
134 riksdaler banko och medianvärdet är 41 riksdaler. Spännvidden mellan 
högsta och lägsta belopp är alltså stort.  

De två högsta beloppen som lånats ut med revers som säkerhet är 2 533 
respektive 2 429 riksdaler vilket mågarna Jonas Nilsson och Per Nilsson i 
Faxälven var skyldiga sin svärfar Lars Olofsson i Tullus.20 Det lägsta belop-
pet som utlånats mot revers utgörs av en osäker fordran på 48 skilling banko 
som Eskil Ersson i Halåsen har på en Erik Eriksson i Hallen. Kanske var 
det återstoden av en skuld som näst intill blivit avbetalad vid Eskil Erssons 
frånfälle. När det gäller bruket att låna ut mot revers är det också Eskil 
Ersson i Halåsen som utmärker sig mest med 224 fordringar mot revers. 
Därefter kommer Lars Olofsson i Tullus med 122, Olof Nilsson i Tomte 
med 94 och Nils Nilsson i Rehn med 40 fordringar mot revers. Dessa fyra 
har tillsammans 464 stycken eller 70 procent av samtliga reverslån.  

En än bättre säkerhet än reversen var inteckningen i fastighet. Den var 
säkrare eftersom långivaren hade fått en panträtt i låntagarens fastighet för 
att försäkra sig om det belopp som lånats ut. För att ge panten rättslig status 
intecknades den i tingsprotokollet, därav namnet ”inteckning”. Inteckningen 
gällde fem år och därefter var långivaren tvungen att låta förnya den vid 
påföljande laga tingstillfälle. Med en inteckning gavs långivaren företräde 
till låntagarens fasta egendom framför andra långivare, som exempelvis 
hade lånat ut pengar mot revers. Med sin egendom som säkerhet undvek 
låntagaren risken att bli bysatt.21 Sett till bouppteckningarna i Rödöns 
tingslag är det en exklusiv skara om endast 13 hushåll som tillsammans står 
för 60 inteckningar. Medelvärdet är 540 riksdaler och medianvärdet 410 
riksdaler banko. Maximibeloppet är 1 650 riksdaler och minimibeloppet 133.  

Överlag rör det sig således om ganska stora belopp, motsvarande värdet 
av en mindre gård vid denna tid. Tittar vi närmare på vilka hushåll det rör 
sig om så står det klart att inteckningarna utgör det tydligaste exemplet på 
den socialt differentierade kreditmarknaden. Två aktörer dominerar full-
ständigt: Eskil Ersson i Halåsen, 25 inteckningar och Lars Olofsson i Tullus, 
21 inteckningar. Alla andra har en inteckning, däribland Nils Nilsson i 
Rehn, med undantag av ålderstigne födorådsmannen Erik Ersson i Kälen 

                                           
19 1734 års lag [Stockholm 1841], Handelsbalken 17 kap. I § 14, anger att en växel juri-
diskt jämställdes med revers. 
20 Rödöns tingslags bouppteckningar F:7 nr 1445. Möjligen kan dessa stora belopp vara 
Lars Olofssons döttrars arvslotter, som står skrivna på deras äkta män.  
21 Ågren 1992 s. 47ff. 1734 års lag [Stockholm 1841], Handelsbalken 17 kap. I § 14 och 
Utsökningsbalken 4 kap. 4 §. 
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med tre inteckningar och Simon Persson i Faxälven med två inteckningar. 
Olof Nilsson i Tomte står inte angiven som innehavare av någon intecknad 
fordran. 

Slutsatser 
Ambitionen med denna studie är att söka efter differentierande drag i det 
jämtländska handels- och kreditsystemet under 1800-talets första hälft. 
Undersökningen av bouppteckningsmaterial för Rödöns tingslag har visat 
hur några av de mera framgångsrika bönderna särskilde sig från övriga in-
vånare, dels som omfattande långivare omnämnda i olika bouppteckningar, 
dels i bruket att ta säkerhet för utlånat kapital. Både när det gällde reversen 
och framför allt inteckningen i fastighet, var det bara ett fåtal som i större 
utsträckning använde dessa instrument som säkerhet.  

Analysen visar att befolkningens agerande på den privata kreditmarkna-
den var socialt differentierat och att kreditsystemet därmed kan sägas inne-
fatta en ”elitens syn” på tillit och risk. Om det förhåller sig så, att elitens 
syn på tillit och risk skilde sig från den övriga befolkningens, är en fråga 
som emellertid måste förbli obesvarad här. Att diskutera detta vidare kräver 
ytterligare forskning på ett flertal teoretiska och empiriska nivåer. Bland 
annat måste vi bättre förstå bakgrunden till elitens omfattande och vid-
lyftiga utlåning samt den sociala dynamiken i kreditsystemet.  

En viss hjälp ges av Frank H. Knights och Niklas Luhmanns karakteri-
stik av begreppen risk och tillit och som avslutning ska jag kort återknyta 
till deras idéer och i några få stycken diskutera de differentierande dragen i 
bouppteckningarnas förteckningar av skulder och fordringar.  

Några avslutande reflektioner 
Såsom Eskil Ersson i Halåsen, Lars Olofsson i Tullus, Nils Nilsson i Rehn 
och Olof Nilsson i Tomte agerade på den lokala och regionala kreditmark-
naden, blir deras bouppteckningar, i jämförelse med övriga, ett gott exempel 
på hur socialt differentierat Rödöns tingslag var. Tillsammans hade de fyra 
bönderna 517 fordringar, vilket utgör 34 procent av det totala antalet 
fordringar! Ser vi till volymen på kreditverksamheten står Eskil Ersson i 
Halåsen och Lars Olofsson i Tullus i en klass för sig. Eskil Ersson utmärker 
sig med den digraste kreditförteckningen med inte mindre än 257 poster 
framför allt innehållande 224 reverslån och 25 inteckningar. Därefter kom-
mer Lars Olofsson i Tullus med 151 poster innefattande 122 reverslån och 
21 inteckningar. Tillsammans med Olof Nilsson i Tomte med 94 reverslån 
och Nils Nilsson i Rehn med 40 reverslån har dessa fyra 464 eller 70 
procent av samtliga reverslån.  
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Utifrån Frank H. Knights tankar om riskhantering tycks det rimligt att 
anta att de mera omfattande uppräkningarna av fordringar är ett uttryck för 
böndernas (hushållens) ansträngningar att sprida risker genom att låna ut 
olika stora summor till många personer. Med den finansiella möjligheten 
eliten hade att begära säkerhet för sitt utlånade kapital skaffade man sig 
också möjlighet att minska osäkerheten inför framtiden och risken att för-
lora utlånat kapital.  

Allt talar för att eliten bedrev en systematisk bankirverksamhet. En sådan 
måste både ha byggt på långivarens kunskaper om låntagarnas kreditvär-
dighet och på tilliten till rättssystemets förmåga att tvinga låntagarna att 
betala sina skulder. Det stora antalet lån visar att kreditgivningen som 
handling var en händelse som återkom med stor regelbundenhet, flera 
gånger per år, vilket enligt Knight innebar en minskad osäkerhet, till skill-
nad mot händelser som bara förväntades äga rum enstaka gånger. Detta kan 
innebära, med Luhmanns terminologi, att det repetitiva inslaget i kredit-
systemet bidrog till en uppbyggnad av kunskap och erfarenheter som bildade 
en gemensam erfarenhetshorisont, långivare och låntagare emellan. Om vi 
fortsätter överföra Knights tankar på detta exempel, skulle osäkerheten i 
kreditrelationerna reduceras när långivarna, å ena sidan, genom ett urvals-
förfarande, grupperade och begränsade antalet låntagare, till de hushåll som 
var kreditvärdiga, det vill säga de hushåll som producerade ett överskott. Å 
andra sidan kan man förmoda att den potentielle låntagaren försökte låna 
pengar av den långivare som vara benägen att låna ut till förmånligaste 
lånevillkor. En attraktiv långivare bör ha varit en som visat sig fördragsam 
i händelse av brutna förbindelser gällande återbetalning. För Luhmann hand-
lar detta om etablerandet av sociala relationer, som i varierad grad byggde 
på personlig tillit.  

Uppbyggandet av tillit i en kreditrelation är en komplicerad fråga, som 
inte kan besvaras med endast bouppteckningar som källa. Med utgångs-
punkt i begreppen tillit och risk visar analysen av Tomtehushållets boupp-
teckningar att överskottet från Olof Nilssons näringsutövning var betydligt 
större än vad som kunde lånas ut i den närmaste kretsen av släkt och vänner, 
där flertalet själva var nettoutlånare i samma kreditsystem. Mycket talar för 
att bristen på andra investeringsobjekt gjorde bankirverksamheten till den 
bästa metoden att förränta pengarna som tjänades in på jordbruk och 
handel. I stället kom han att låna ut pengar till personer som i hög grad 
bodde utanför hushållets och den närmaste släktens sociala sfär. En kredit-
kategori som inte berörts ovan och som visar att eliten lånade ut pengar 
med hög risk, är de förteckningar över osäkra fordringar som i varierad ut-
sträckning återfinns i bouppteckningarna. De fyra dominanterna i denna 
undersökning hade så många som 121 osäkra fordringar, vilket utgör 51 
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procent av det totala antalet. Denna bedömning av låntagarnas kreditvär-
dighet synliggör gränslandet bortom den personliga tilliten, där misstro råder 
och där källor som berör lagsökningar, exekutiva auktioner, bysättning och 
konkurser, belyser de kreditrelationer som havererat. Här framträder en 
aggressiv sida av den privata kreditmarknaden, som är lite studerad.22 

Mycket talar för att reversens rättsliga status gav långivarna en kortfristig 
och relativt riskfri placeringsform. Den reducerade osäkerheten i kredit-
relationen genom att låneterminerna blev korta, ofta ett år eller kortare, vil-
ket var en tidsrymd som kunde överblickas och som bidrog till ett dynamiskt 
kreditsystem. När det gäller bruket att ta inteckning framför att tillgripa 
reversen som säkerhet, har forskare ansett det vara teoretiskt svårt, om inte 
otänkbart, för långivaren att avkräva en nära bekant inteckning i dennes 
fastighet. Detta skulle i så fall uttrycka en misstroendeförklaring gentemot 
låntagarens återbetalningsförmåga.23 I sin avhandling framhåller Maria 
Ågren exempel på bönder som formaliserar kreditrelationer genom att 
begära inteckning trots att ”man hade kunnat vänta sig att lånet skulle 
baseras på förtroende….”24 Som ett tecken på den misstro Olof Nilsson i 
allmänhet tycks ha känt gentemot samtliga låntagare, oavsett släktskap, var 
hela hans utlåning utgiven mot revers. Enligt Luhmann finns det en gräns 
där den personliga tilliten tar slut, det vill säga den sociala gränsen bortom 
familjen och vännerna som får låna utan säkerhet. Bortom den gränsen tar 
systemtilliten vid. Här börjar misstron gro kring låntagarnas kreditvärdighet 
och förmåga att gällda sina skulder. Då Olof Nilsson också var nämnde-
man, hade han genom sitt uppdrag i rättssalen möjlighet att utveckla en 
systemtillit och dessutom få insyn i många hushålls ekonomi. Här kunde 
han, med Knights termer, reducera osäkerheten genom att begränsa antalet 
låntagare och – medvetet eller ej? – gruppera dem till vissa byar i grann-
skapet. Utanför tingslaget, i anslutning till de avlägsna marknadsplatserna, 
tog han också hjälp av mellanhänder vilka i sin tur tycks ha haft överblick 
över befolkningen i sina geografiska områden. Här uppstår en situation 
som kan sägas spegla en förmedlad tillit, där mellanhanden i affärer över-

                                           
22 Som en del av detta komplex av repressiva åtgärder väljer Maria Ågren att studera 
effekterna av de exekutiva auktionerna, se Maria Ågren, Jord och gäld. Social skiktning 
och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650–1850, Uppsala 1992. Jag anser att man 
bör titta närmare på hela kreditsystemet utifrån den enskilde långivaren för att kunna ge 
en mera fullständig bild av den kreditkultur som utvecklades i bondesamhället under 
första halvan av 1800-talet. Se exempelvis Julian Hoppit, Risk and failure in English 
business 1700–1800, Cambridge 1987.  
23 Ett jämförbart exempel anförs i Margot C. Finn, The Character of Credit. Personal 
Debt in English Culture, 1740–1914, Cambridge 2003, s. 95f., där låntagare reagerar 
negativt när långivare försöker påskynda indrivning av sina fordringar.  
24 Ågren 1992, s. 81. 
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bryggade det sociala och geografiska avståndet genom sin bekantskap med 
långivare respektive låntagare. I samband med att tillit förmedlades mellan 
långivare och låntagare via en mellanhand uppstod också ett visst utrymme 
att förhandla om tillitens gränser, vilket inte alltid gynnade långivaren.25 

En av många frågor som inte berörts här, och som givetvis har bäring 
mot säkerhet som differentierande faktor, är varför det inte var fler som 
tillgrep möjligheten att säkra sitt utlånade kapital? För mindre bemedlade 
bönder kan det ha funnits ett ekonomiskt incitament till att inte ta inteck-
ning i gäldenärens egendom eftersom det medförde en administrativ kostnad 
för varje ärende. För de större långivarna i allmänhet tycks det också vara de 
stora lånen man skaffade inteckning för och sådana belopp var det få per-
soner i tingslaget som lånade ut. Det är uppenbart att den av Börje Hanssen, 
med flera förmedlade bilden av förtroendelån och formallån i termer av 
risk och tillit måste diskuteras i ljuset av nya och mera omfattande 
empiriska undersökningar, som syftar till att analysera enskilda individers 
kommersiella attityd på kreditmarknaden. Mera omfattande analyser av 
bouppteckningar, kompletterade med konkurser, lagsökningar i skuldmål 
och affärskorrespondens, kommer troligtvis att visa på de samband som 
finns mellan faktorer som löptid, valet att lagsöka, låntagarnas hemort och 
summornas storlek i förhållande till det sociala avståndet mellan långivare 
och låntagare. Min uppfattning är att sådana undersökningar också kommer 
att öppna för en djupare diskussion om Knights och Luhmanns teorier.  

                                           
25 Se hänvisning till min konferenstext i not 4. Av bouppteckningarna att döma var han-
del på kredit och långivning en betydligt viktigare placering än investering i jord i 
Jämtland under föreliggande undersökningsperiod. Se ÖLA, Rödöns tingslag, boupp-
teckningar, F:6–8. 
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Bilaga 
 

Jämförelse av uppgifter ur elitens bouppteckningar (riksdaler banko): 
 Eskil Ersson Lars Olofson Olof Nilsson Nils Nilsson 

Avliden år 1839 1843 1845 1851 
Fastighet 2 650 4 125 2 455 - 
Guld 60 51 5 9 
Silver 382 564 215 159 
Manskläder 106 136 192 113 
Hästar 189 513 321 - 
Kor 244 414 209 53 
Spannmål - 4 776 1 004 575 
Kontanter 391 2 295 807 333 
Fordringar 32 222 34 302 11 191 29 029 
Boets behållning 34 131 43 838 14 037 29 373 
Fordringarnas 
procentuella andel av
boets behållning 94 78 79 98 
Källa: ÖLA, Rödöns tingslag, bouppteckningar, F:6–8. 
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Pia Lundqvist 

 

Gårdfarihandel mellan privilegiesamhället och marknaden 
 

[Gårdfarihandeln] utgjorde en särpräglad och hela tiden omfattande handelsform, 
av stor betydelse för landets ekonomiska sammanhållning. Genom att gårdfari-
handlarna voro i rörelse land och rike runt, upphävdes den lokala isoleringen för 
sådana varor som de kunde föra med sig; allmogen kunde försörjas från källor 
överallt i landet och kunde samtidigt – ej mindre viktigt – finna avsättning för sin 
egen produktion på flere och avlägsnare orter än den själv bekvämligen förmådde 
besöka.1 

Spelade gårdfarihandeln egentligen någon roll för den inhemska varudistri-
butionen såsom Heckscher gör gällande i citatet ovan? Och fungerade 
gårdfarihandlarna som ett slags ”kapitalismens barnmorskor” – inom hus-
hållsproduktionens begränsade ramar? Kan man betrakta deras verksamhet 
som ”protokommersialisering”, för att dra en parallell till begreppet proto-
industrialisering?  

I diskussioner om handelns betydelse för samhällets kommersialisering 
och för den industriella utvecklingen i Europa är det framför allt utrikes-
handeln, särskilt den interkontinentala handeln, som har stått i fokus för 
intresset. Det finns emellertid forskare som pekat på att handeln inom Eu-
ropa – och framför allt inom länderna – var av större betydelse för markna-
dens expansion än exporthandeln. Detta gäller även Storbritannien, som var 
det land som tidigast integrerats i en global ekonomi.2 När det gäller forsk-
ning om den inhemska handeln är det framför allt den urbana ekonomin som 
studerats av historiker. På senare år har intresset för den förindustriella 
marknaden ökat. Gårdfarihandel verkar dock fortfarande betraktas som en 
relativt marginell företeelse inom den historiska forskningen. Framför allt 
finns en brist på empiriska studier som behandlar detta slag av handel, både 
internationellt och i Sverige.  

                                           
1 Eli F Heckscher, Sveriges ekonomiska historia. Från Gustav Vasa. 2:2, Stockholm 
1949, s. 726. 
2 Patrick O’Brien, ”European Economic Development: The Contribution of the Pheriph-
ery”, Economic History Review, 1982:1, s. 4f. 



 44

Vilka faktorer var det som bidrog till att gårdfarihandeln långt in på 
1800-talet var en förhållandevis framgångsrik distributionsform, trots de 
knappa ekonomiska resurserna och de institutionella begränsningarna? Hur 
organiserades och finansierades handeln? Vilka varor såldes och vem köpte 
dem? Hur utvecklades försörjningsmönster och genuskontrakt inom gård-
farihandlarnas hushåll? Detta är frågor som ställs i min avhandling, som rör 
den västgötska gårdfarihandeln under perioden 1790–1864. Jag gör en lokal 
studie i två socknar där gårdfarihandeln var högst väsentlig för försörj-
ningen.3 Genom att göra en närstudie av gårdfarihandlare och deras hushåll 
vill jag fördjupa kunskapen om hur handeln fungerade i praktiken och vilka 
konsekvenser den fick. Min ambition är alltså att undersöka gårdfarihan-
delns betydelse på olika nivåer, såväl hushållen och lokalsamhället, som 
dess roll på marknaden i stort.  

Här kommer den västgötska gårdfarihandeln att sättas in i en nationell 
kontext. Inledningsvis tecknas en kort bakgrund med några exempel på 
handelns omfattning, varusortiment och avsättningsområden. Därefter 
kommer intresset att riktas mot gårdfarihandeln i relation till privilegie-
systemet samt dess roll i förhållande till städer respektive landsbygd. Den 
studerade tidsperioden var en tid av snabba och omvälvande förändringar 
av hela samhället. I den sista delen sätts handeln in i detta förändringsper-
spektiv.  

Gårdfarihandeln i Sjuhäradsbygden 
Att allmogen i Sjuhäradsbygden i södra Älvsborgs län har bedrivit lång-
väga handel med bygdens egenproducerade hemslöjd kan beläggas sedan 
åtminstone 1500-talet.4 Från och med 1700-talets senare decennier och 
fram till 1800-talets mitt inföll handelns absoluta storhetstid. Uppblomst-
ringen var föranledd dels av en ökad efterfrågan på konsumtionsvaror, dels 
av förändringar i lagstiftningen. 

Genom bevarade passlängder kan vi få en uppfattning om antalet aktiva 
gårdfarihandlare. År 1791 skrevs totalt 2 625 pass ut, fördelade på tre res-
terminer, enligt uppgifter från landskansliet i Vänersborg.5 Pass-, förtull-

                                           
3 Toarps socken i Ås härad samt Länghems socken i Kinds härad. 
4 Se Gustav Boger, Västgötaknallarna i historia och folkminnen, Ulricehamn 1963, 
s. 12–18, Björn Sterner, Bygdeknallar och stadsköpmän, Borås 1970, s. 34–35 och 55 
samt Christer Winberg & Marie Östblom, ”Från mångsyssleri till storindustri”, Fäs-
singen. Från Borås och de sju häraderna, Årgång 46, Borås 1999, s. 53–54 och där an-
förda källor. 
5 Riksarkivet (RA), Kommerskollegiums arkiv, Advokatfiskalkontoret, årsberättelser, 
respass, 1761–1803. 925 pass togs ut i januari, 518 i maj och 1 182 i september. Det ska 
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nings- och andra strödda uppgifter om västgötska gårdfarihandlare kring 
sekelskiftet 1800 visar att det då fanns minst 1 500, enligt landshövdingens 
rapporter under 1790-talet omkring 2 000. Fram till 1840-talets slut mins-
kade antalet allmogehandlare till cirka 300, för att därefter åter öka till det 
dubbla i slutet av 1850-talet.6 Gårdfarihandeln utgick framför allt från tre 
av bygdens härader: Ås, Kind och Redväg. 

Varusortimentet bestod till allra största delen av textil hemslöjd som till-
verkats i bygden, men också av andra lokalt producerade varor som redskap 
och bruksföremål i trä och järn. Dessa varor distribuerades av västgötarna i 
hela Sverige, med undantag för de allra nordligaste landskapen, samt även i 
Norge. Det vore naturligtvis önskvärt att kunna visa hur stor andel av den 
inhemska varumarknaden som utgjordes av gårdfarihandlarnas varor. Nu 
finns ingen samlad statistik över den inre handeln för den här tiden, och 
även om man skulle kunna försöka sig på uppskattningar och beräkningar 
bedömer jag det som vanskligt. Ett exempel från ett enstaka år får istället 
belysa handelns volym i slutet av 1700-talet: År 1771 stämplades av all-
mogen vid Borås tullkammare exempelvis cirka 850 000 alnar band, över 
60 000 alnar dräll, nästan lika många alnar lärft, över 9 000 näsdukar, cirka 
28 500 yllehalsdukar, cirka 29 000 träskedar, drygt 46 000 träaskar, 78 000 
trätallrikar och knappt 12 000 kg järnsmide. Detta är bara ett axplock av 
varor och bör betraktas som en minimisiffra.7 Under det följande år-
hundradet blev sortimentet mer ensidigt inriktat på textilier. Varuvolymer-
na ökade oavbrutet fram till cirka 1860. Enligt landshövdingeberättelsen 
1847–50 för Älvsborgs län avsattes cirka 2 miljoner alnar linne-, ylle- och 
bomullstyg förutom andra textilier som dukar, täcken, band, strumpor och 
tröjor.8 Sedan bomullsvävningen slagit igenom på allvar i bygdens hem-
industri på 1820-talet kom bomullstyg att utgöra en allt viktigare del i 
sortimentet. Under perioden 1855–60 distribuerades årligen över 5 miljoner 
alnar bomullstyg via gårdfarihandlare.9 

                                                                                                                           
emellertid påpekas att man får hålla isär antalet pass och antalet personer som står för-
tecknade på passen, eftersom det ofta finns flera namn på varje. 
6 Göteborgs landsarkiv (GLA), Älvsborgs läns landskansli, passjournaler, C VI c. 
7 RA, Huvudarkivet, Kommerskollegiums arkiv, handel och manufakturer (F IV:2). 
Kommentarer till statistiken finns hos Gustav Utterström, Jordbrukets arbetare. Lev-
nadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från frihetstiden till mitten av 1800-talet. 
Andra delen, Stockholm 1957, s. 116–121. Utterström har också räknat om enheten från 
lispund till kg. 
8 Landshövdingen femårsberättelse, Älvsborgs län, 1847–50, s. 18. 
9 Utterström 1957, tabell 16, s. 157. 
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Gårdfarihandlarna handlade också med fabrikstillverkade och importe-

rade ”förbjudna” lyxvaror, som exempelvis siden. I Borås tullkammares 
årliga rapporter berörs problemet med smuggling särskilt under 1800-talets 
början.10 Ett problem för den nutida forskningen är dock att vi inte kan upp-
skatta omfattningen av en sådan illegal verksamhet. Om man ska tro retori-
ken från gårdfarihandelns motståndare vid riksdagsdebatterna var just de 
illegala varorna en betydande del av gårdfarihandlarnas sortiment. Här ska 
vi dock nöja oss med att konstatera att utländskt producerade varor ingick i 
handlarnas sortiment enligt många enskilda belägg. 

Gårdfarihandlarnas viktigaste avsättningsområde torde ha varit ”den rena 
landsbygden”, men man kan också urskilja områden eller marknader som 
var av speciell vikt: för det första regioner med en tidig industrialisering, 
                                           
10 Se t.ex. RA, Generaltullstyrelsens arkiv, kansliet, Borås tullkammares årsberättelse 
1831. 

Gårdfarihandlare från 1700-
talets slut. Detalj ur olje-
målning av Per Hilleström.  
Nationalmuseum. 
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framför allt Bergslagen, men också områden med en hög andel obesuttna,11 
för det andra Stockholmsområdet och andra större städer.12 Gemensamt för 
dessa regioner är att befolkningen där i stor utsträckning försörjde sig 
genom lönearbete. Så menar exempelvis Bertil Fridén att den industriella 
utvecklingen i Sjuhäradsbygden har en förklaring i framväxten av en jordlös 
befolkning i Stockholm och Bergslagen, eftersom det där fanns särskilt 
goda avsättningsmöjligheter för gårdfarihandlarnas varor.13  

Inom privilegiesystemet 
Man kan konstatera att gårdfarihandeln utgjorde ett relativt sofistikerat sy-
stem för varuspridning före den egentliga industrialiseringen, och detta 
inom privilegiesamhällets ramar. Faktum är att statsmaktens sätt att hantera 
frågan om gårdfarihandeln gör bilden av det strikt reglerade ståndssamhäl-
let mindre entydig.  

Landsbygdshandeln under näringstvångets tid kan sägas vara uttryck för 
en inneboende motsättning: Å ena sidan spelade den förmodligen en rela-
tivt sett större roll i ett land som Sverige med stora geografiska avstånd och 
en spridd befolkning. Å andra sidan utgjorde gårdfarihandeln ett hot mot 
naturahushållningens principer och isärhållandet av stad och landsbygd. 
Ämnet debatterades vid nästan varje riksdag under senare delen av 1700-
talet och fram till näringsfriheten på 1860-talet. De konkreta konflikterna 
mellan Borås borgerskap och Sjuhäradsbygdens handlande allmoge ledde 
till att frågan ständigt kom upp på dagordningen. Från borgarhåll sågs de 
handlande bönderna som konkurrenter. Gårdfarihandeln försvarades i riks-
dagen genom skicklig argumentation av ”bondehövdingar” som Josef 
Hansson och Anders Danielsson från Sjuhäradsbygden. Debatterna under 
det sena 1700-talet kan karaktäriseras som intressepolitiska konflikter. Det 
fanns emellertid också en mer djupgående motsättning mellan det gamla 

                                           
11 Framför allt Östergötland, Sörmland, Stockholms län, Uppland, Blekinge, Skåne och 
södra Norrland. Se vidare Carl-Johan Gadd, Den agrara revolutionen 1700–1870. Det 
svenska jordbrukets historia, band 3, Stockholm 2000, s. 227–228. Enligt min under-
sökning av gårdfarihandlarnas destinationsområden utifrån passlängder dels kring 1790, 
dels kring 1840 är det just dessa områden som var gårdfarihandlarnas viktigaste resmål. 
12 Det som förefaller särskilt intressant att försöka belysa är vilken roll Sjuhäradsbyg-
dens gårdfarihandel hade i förhållande till andra regioner i Sverige där bondehandel och 
annan rörlig handel spelade en väsentlig roll för avsättningen av lokalt producerade 
varor (exempelvis Norra Dalarna, Hälsingland, Ångermanland och Jämtland.) Handeln 
mellan dessa olika ”gårdfarihandelssystem” knöt ihop den inhemska marknaden av 
hemslöjdsprodukter (och andra varor).  
13 Bertil Fridén, På tröskeln till marknaden. Makt, institutionell kontext och ekonomisk 
effektivitet i Västsverige 1630–1800, Göteborg 1991, s. 322. 
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privilegiesystemets försvarare och de som argumenterade för näringsfrihet, 
en konflikt som kom att bli allt mer framträdande under det tidiga 1800-
talet. Argumenten som anfördes mot gårdfarihandeln handlade om smugg-
ling, lurendrejeri och spridning av ”lyxartiklar” till allmogen. Andra argu-
ment gällde att jordbruket försummades och att det var moraliskt förkastligt 
att föra ett kringflackande liv.14 Föga förvånande var det borgarståndet som 
var gårdfarihandelns ivrigaste motståndare. 

Staden Borås hade grundats 1619 för att få kontroll över böndernas 
olagliga handel i bygden. Då handeln inte upphörde blev bönderna så små-
ningom undantagna från förbudet mot landsköp. Regelverket som angav 
villkoren för sjuhäradsallmogens handel tillkom successivt genom olika 
privilegier och förordningar allt sedan 1680. Föranledd av bittra stridigheter 
mellan Borås stad och bygdens handlande bönder lät Kommerskollegium 
göra en omfattande utredning av gårdfarihandeln på 1770-talet. Konflikten 
hade trappats upp av flera anledningar: En begäran från borgerskapet och 
de äldste i Borås om att allmogens förtullning av varor i Borås skulle bli 
obligatorisk – en åtgärd som syftade till att effektivt motarbeta den olagliga 
gårdfarihandeln – hade 1770 bifallits av Kommerskollegium. Det ogynn-
samma konjunkturläget med starka prisfluktuationer till följd av mössornas 
deflationspolitik samt missväxterna 1771 och 1772 hade lett till avsättnings-
svårigheter och stagnation i handeln. Detta hade också lett till allt större 
motsättningar mellan parterna. Resultatet av utredningen, som kan betrak-
tas som ett slags medling mellan Boråsborgarna och bygdens hand’lande 
bönder, mynnade ut i en kunglig resolution 1776. Denna tog ställning för 
allmogen på samtliga tvistepunkter.15 Hur lyckades Sjuhäradsallmogen med 
denna politiska bedrift? 

Efter Gustav III:s makttillträde kan man se tendenser till en omsväng-
ning i den ekonomiska politiken. Kort efter statsvälvningen 1772 uppvak-
tade Kommerskollegium kungen för att begränsa skrånas makt, vilket bifölls 
till alla delar året därpå.16 Ungefär samtidigt fick Kommerskollegium i upp-
drag att utföra en landsomfattande utredning om handeln och näringarna i 
riket, vilken anförtroddes kommerserådet J. J. Westberg. Slutsatserna av 
Westbergs utredning som presenterades 1778 visar på en samhällsbevaran-
de hållning i merkantilistisk anda. En sträng arbetsdelning mellan stad och 
land var fortfarande det ideal som eftersträvades. Westberg föreslog visser-
ligen att nya städer, fria från skråsystemets tvång, skulle grundas, men målet 
var fortfarande blomstrande städer, inte att handelsrättigheterna skulle utvid- 

                                           
14 Om riksdagsdebatterna se t.ex. Boger 1963.  
15 RA, Kommerskollegium, Kmk skriv. till K M:t 22 april 1776 (vol. 196). 
16 Henry Lindström, Näringsfrihetens utveckling i Sverige 1809–36, Göteborg 1923, 
s. 48–49. 
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Gårdfarihandlare i Västergötland 1796–97. Detalj ur pennteckning av Pehr Tham. 
P, Tham, Anteckningar under och i anledning af en resa ifrån Westergöthland 
till Stockholm, gjord åren 1796 o. 1797. 
 

gas till andra grupper än städernas borgare. Trots en i huvudsak protektio-
nistisk och traditionalistisk hållning fanns dock intressen inom kollegiet 
som företrädde en annan åsikt. Kommerskollegium har dessutom på ett 
annat sätt bidragit till näringsfrihetens successiva utveckling, nämligen att i 
många fall där regelverkets mening var dunkel tolka det till reglerings-
förespråkarnas nackdel.17  

Medan Westbergs övergripande utredning ger uttryck för en samhälls-
bevarande uppfattning, för ståndspartikularism och näringarnas särskil-
jande, visar utredningen om gårdfarihandeln som gjordes av kommerserådet 
Magnus Adlerstam, på en betydligt mer radikal hållning. I slutbetänkandet 
tas parti för allmogen, medan borgerskapets åberopande av sina privilegier 
trotsas. När man ser på hur de stridande parterna argumenterar är det 
intressant att notera, hur boråsarna argumenterade för sin sak utifrån en 
ståndsdoktrin, medan bönderna i större utsträckning argumenterade utifrån 
ett marknadstänkande.  

Boråsarna yrkade på att landsbygdsbefolkningens gårdfarihandel helt 
skulle förbjudas och menade, att staden ensam skulle ha handelsrättigheter: 
”[L]anthandel och samköp förövas, sådana varor som drällar, bondtäcken, 
tryckta och randiga lärftar samt ullmössor, vilka egentligen är stadens till-

                                           
17 Lindström 1923, s. 58–59. 
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verkningar och av Kinds härad icke kunna åstadkommas”.18 Städerna, och 
då särskilt Borås, blev lidande av böndernas handel. Man menade vidare att 
allmogen på grund av handeln misskötte jordbruket, ”som blott ska skötas 
av gamla gubbar och böndernas hustrur”19. Jordens magerhet och ofrukt-
samhet berodde på ”felande skötsel”. 

Det var framför allt bonden tillika riksdagsmannen Per Persson i Löva-
skog20 som förde fram allmogens intressen i samband med utredningen. 
Som argument åberopades dels böndernas ”gamla rättigheter”, dels den 
dåliga jordmånen som tvingade befolkningen att utöver jordbruket försörja 
sig genom slöjder och handel. Till utredningen finns dessutom inlagor från 
ett stort antal andra instanser som försvarade gårdfarihandeln; statstjänste-
män och präster från bygden garanterade att jordbruket inte försummades 
av allmogen. Länets landshövding Sven Cederström gav även han allmogen 
sitt stöd i frågan, om än något halvhjärtat. Han gav kritikerna rätt i att 
jordbruket i bygden hanteras mindre väl, eftersom ”allmogen därtill skall 
vara mindre hågad, än till slöjder och deras avsättande genom kring-
resor...”21, men pekade samtidigt på böndernas stora idoghet och föresprå-
kade därför deras handelsfrihet.  

Kommerskollegium tog också fasta på allmogens arbetsamhet: ”Colle-
gium kan därför icke vara av annan tanke än att allmogens för det allmänna 
så nyttiga böjelse till flit och gagneliga slöjders idkande än vidare må un-
derhållas, vilket säkert vinnas, genom deras tillverkningars rika och lönande 
avsättning.”22 I likhet med allmogen såg Kommerskollegium på problemet 
utifrån ett marknadsperspektiv. Att bönderna inte kunde få avsättning för 
sina varor i Borås, berodde på att de handlande där ”ej lärer betala 
allmogen så mycket, som deras arbete och möda kräva, eller svarar emot 
vad de i andra orter där för kunna erhålla, och sålunda nödgas med dem 
färdas till avlägsna ställen.”23 I utredningen fastslogs att boråsarna själva 
hade skuld i böndernas olovliga handel: ”Ty ingen hade bättre än staden 
kunnat småningom vänja allmogen från dess gårdfarihandel, om stadens 
handlande sökt uppfylla sin skyldighet att genom prompt och lönande 
betalning draga lantmannens tillverkningar till sig.”24 

                                           
18 RA, Kommerskollegiums arkiv, Kmk skriv. till K. Maj:t 22 april 1776 med bilagor 
(opaginerad), vol. 196. 
19 Ibid. 
20 Per Persson kom från Äspered i Ås härad i Sjuhäradsbygden och var själv gårdfarihand-
lare. 
21 RA, Kommerskollegiums arkiv, Kmk skriv. till K.Maj:t 22 april 1776. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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Det är troligt att utredningens slutsatser utfallit annorlunda om frågan 

inneslutits i Westbergs stora utredning. Adlerstams betänkande blev föremål 
för debatt inom kollegiet, men utredningens förslag på bättre villkor för 
gårdfarihandeln antogs till slut i sin helhet. Ärendet sammanfattades i en 
skrivelse till Kungl. Maj:t 22 april 1776, som då omfattade hela 710 sidor 
inklusive bilagor. Kommerskollegiums utlåtande i tvisten mellan Borås-
borgarna och bygdens allmoge mynnade ut i en kunglig resolution den 26 
juni 1776, som nära anslöt sig till Kommerskollegiums ståndpunkter: 
Bland annat utsträcktes handelsrättigheterna för första gången till alla de 
sju häraderna Mark, Kind, Ås, Redväg, Gäsene, Veden och Bollebygd. 
Allmogen där fick inte bara behålla sina rättigheter att sälja sina egna pro-
dukter, utan fick – överraskande nog – även tillåtelse att medföra ”sina 
grannars” produkter, vilket enligt många belägg varit vanligt redan tidigare. 
I och med resolutionen 1776 blev emellertid kommissionshandeln legalise-
rad, vilket kom att fungera som en pådrivande faktor för allmogehandeln i 
Sjuhäradsbygden.  

Frågan om sjuhäradsböndernas handelsprivilegier ”behandlades som ett 
fristående problem, vilket bedömdes från helt andra synpunkter än övriga 
näringsfrihetsspörsmål.”25 Resolutionen var ett utslag i en tvistefråga mellan 
Boråsborgarna och allmogen på den omgivande landsbygden. Argumenten 
för besluten var främst försörjningspolitiska hänsyn. Eftersom jordbruket 
inte kan ge försörjning hela året krävs en författning angående allmogens 

                                           
25 Lindström 1923, s. VIII. (Min kursivering.) 

Nota från färgaren Ambrosius Butsch i Borås 
till gårdfarihandlaren Lars Svensson i Bråthult, 
Toarps socken, från år 1820. Borås museums 
arkiv.
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handelsrättigheter, annars kommer ”denna talrika allmoge” att gå under, 
sägs det i utredningen. Samtidigt kan man hävda att statens agerande i 
frågan visar på en påtaglig pragmatism, då man frångick bärande principer 
i ståndssamhället.  

De tidigmoderna institutionernas roll i den ekonomiska utvecklingen är 
omtvistad. En utbredd uppfattning är att de ”gamla” institutionerna bröts 
ner av den förändringsprocess som produktionsförändringarna förde med 
sig.26 Den brittiska historikern Sheilaigh Ogilvie menar emellertid att denna 
teori saknar empiriskt stöd. Hon har visat att ökad marknadsintegrering 
ofta stärkte de korporativa institutionerna.27 Som vi har konstaterat var den 
västgötska gårdfarihandeln med sin särlagstiftning en institution inom pri-
vilegiesamhället. Utifrån Ogilvies perspektiv kan man se det så att gård-
farihandeln var ett system som länge förmådde att svara mot en växande 
efterfrågan samtidigt som det privilegiestyrda samhället kunde vidmakt-
hållas. Man utvecklade så att säga en högre flexibilitet inom de givna ra-
marna. 

Ett landsbygdsbaserat distributionssystem  
Sverige hade under 1800-talets början en förhållandevis svagt utvecklad 
marknadsekonomi. De flesta städerna var små och deras handel var starkt 
reglerad. Idag är det få som skulle hävda att den förindustriella agrara eko-
nomin i huvudsak var baserad på självhushållets princip. Senare tids forsk-
ning om den agrara utvecklingen pekar snarare på att det var på landsbygden 
som den ekonomiska dynamiken fanns.28 ”Vilken marknadsrelation som än 
undersöks, står det klart att landsbygdens försörjningsmöjligheter hade långt 
större potential och mycket mindre behov av urbana centra än vad kronan 
var villig att acceptera[.]”29 skriver historikern Åke Sandström om förhål-
landena mellan stad och land på 1500-talet, ett omdöme som också skulle 
kunna appliceras på det sena 1700-talet och tidiga 1800-talet. 

Till skillnad från många andra europeiska länder var det i Sverige inte 
givet att stadsköpmän kontrollerade produktionen i protoindustriella områ-
den, i Sjuhäradsbygden var det bönder. Detsamma gällde till största delen 
gårdfarihandeln. Allmogen intog en självständig roll gentemot städernas 
                                           
26 Se t.ex. Barry Supple, “The Nature of the Enterprise”, Cambridge Economic History 
of Europe, vol. V, Cambridge 1977, s. 437. 
27 Sheilagh Ogilvie, ”Social Institutions and Proto–industrialization”, Sheilagh Ogilvie & 
Marcus Cerman (eds.), European Proto–industrialization, Cambridge 1996, s. 24 samt 
Sheilagh Ogilvie, A Bitter Living. Women, Markets and Social Capital in Early Modern 
Germany, Oxford 2003. 
28 Se t.ex. Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia, Stockholm 2000, s. 79. 
29 Åke Sandström, Plöjande borgare och handlande bönder, Stockholm 1996, s. 73. 
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handlare, vilket var en avgörande skillnad jämfört med merparten av den 
rörliga handel som bedrevs på kontinenten och i Storbritannien.30  

Man skulle kunna betrakta den västgötska gårdfarihandeln som ett för-
hållandevis självständigt system för varudistribution där såväl produktion 
och organisation som den huvudsakliga avsättningen fanns på landsbygden. 
Preliminära resultat från en pågående undersökning av konkursakter från 
åren 1830–1840 från gårdfarihandlare i Toarps socken visar att handeln 
också till största delen finansierades på landsbygden. I de 22 konkursakterna 
fanns sammanlagt 390 skuldposter. I tabell 1 visas kreditgivarnas geogra-
fiska fördelning mellan olika områden. 

Ungefär en femtedel av borgenärerna fanns i städer och motsvarade 28 
procent av de sammanlagda skuldernas värde. Av städernas kreditgivare 
kom de allra flesta från det närliggande Borås. Där, liksom i de övriga stä-
derna, rörde det sig främst om enskilda handlande, handelsfirmor och fab-
rikörer i textilbranschen. När det gäller borgenärerna på landsbygden domi 
minerade förläggare från hemindustrin i Mark, vilka stod för nära hälften av 
 
 
Tabell 1. Geografisk fördelning av gårdfarihandlarnas skulder31 
Område Antal skuldposter Skuldernas sammanlagda 

värde (Riksdaler riksgälds) 
 Antal % Värde % 
Toarp (hemsocknen) 81  21 14 307 19 
Marks härad 188 48 36 793 48 
Övriga Sjuhäradsbygden 36 9 3 518 5 
Övriga landsbygden 5 1 178 0 
Summa landsbygd 310 79 54 796 72 
     
Borås 48 12 13 407 18 
Göteborg 22 6 6 387 8 
Norrköping 6 2 1 617 2 
Stockholm 2 1 142 0 
Övriga städer 2 1 64 0 
Summa städer 80 22 21 617  28 
     
Totalt 390 101 76 413  100 

Källa: GLA, Ås häradsrätt, Konkursakter, F IV, vol. 9–19 (1830–1840). 

                                           
30 John Benson & Gareth Shaw (eds.), The Evolution of Retail Systems, c 1800–1914, 
London 1992 samt Laurence Fontaine, History of Pedlars in Europe, Cambridge 1996. 
31 Tabellen visar resultatet av en mindre pilotundersökning av gårdfarihandlarnas skul-
der. En större genomgång av handlarnas kreditrelationer kommer att presenteras i min 
avhandling. 
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de sammanlagda krediterna både till antal och värde. Gårdfarihandlarna köpte 
merparten av sina varor hos förläggarna, och dessa leverantörer sålde på 
kredit, liksom gårdfarihandlarna själva gjorde ute i sina handelsdistrikt. 
Även personer i hemsocknen stod för krediter som finansierade handels-
verksamheten.32 Majoriteten av borgenärerna i hemsocknen var själva gård-
farihandlare. 

Som exemplet visar hade gårdfarihandlarna alltså ett vidsträckt kontakt-
nät med olika aktörer på marknaden, också i städerna. Det var emellertid på 
landsbygden som man hade störst skulder. Detsamma gäller om man ser till 
gårdfarihandlarnas fordringar, som till största delen är fordringar för varor 
man sålt på kredit.33  

Handelsform i förändring 
Jag har ovan skisserat en bild av gårdfarihandelns position under dess mest 
framgångsrika tid – från sent 1700-tal fram till 1800-talets mitt – just i 
skärningspunkten mellan en privilegiestyrd ekonomi och den industriella 
epokens marknadsekonomi. Gårdfarihandeln var ett distributionssystem 
som passade väl in i strukturen för näringsslöjd och protoindustri, inom de 
institutionella ramar som fanns i ”glappet” mellan gammalt och nytt. Det 
var en förvånande seglivad form av handel. Under hela den tidigmoderna 
perioden hade dessa handlande bönder dels genom att ständigt tänja på 
lagens gränser, dels genom politiskt agerande lyckats komma förbi stats-
maktens strävan att hålla näringarna skilda åt. En av förklaringarna till 
handelns framgång var en flexibilitet i förhållande till efterfrågan, lagstift-
ning och ekonomiska konjunkturer. Omkostnaderna var små. Handeln or-
ganiserades inom ramen för hushållsekonomin, vilket innebar frånvaro av 
byråkrati och möjlighet att på effektivaste sätt utnyttja och omfördela de 
resurser man hade, där tillgången på arbetskraft var den viktigaste. Då 
männen var borta på handelsresor stora delar av året ansvarade kvinnorna 
för jordbruket. Gårdfarihandeln förutsatte därmed en mindre strikt köns-
arbetsdelning än exempelvis i rena jordbruksbygder. 

Från och med 1800-talets mitt började förutsättningarna för västgötarnas 
gårdfarihandel förändras i allt snabbare takt. Åren kring 1840 gick en kon-
kursvåg genom bygden som bidrog till att många gårdfarihandlare slogs ut. 
Den stränga lagstiftningen för handel och näringar mjukades upp. Skrå-
                                           
32 Ett fåtal skulder i hemsocknen har inte tagits med i sammanställningen. Det gäller 
skulder till tjänstefolk för obetalda löner samt i något fall skulder rörande förmyndar-
skap. 
33 I konkursakterna finns betydligt fler fordringar på handlande i städerna än skulder till 
dessa. Den absolut övervägande delen av fordringarna är dock till privatpersoner på 
landsbygden och i någon mån i städerna. 
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väsendets avskaffande och andra reformer 1846 innebar att gårdfarihand-
larna fick konkurrens, framför allt från lanthandeln. Snart utvecklades nya 
och effektivare produktionsformer och distributionskanaler som postorder, 
detaljhandel och varuhus i städerna. Några av de mest framgångsrika gård-
farihandlarna medverkade aktivt i denna omvandlingsprocess. Många av 
textilindustrierna i och kring Borås startades av gårdfarihandlare. Andra 
etablerade sig som fasta handlare på olika håll i landet.  

Västgötarnas särskilda privilegium försvann definitivt i och med när-
ingsfrihetsreformen 1864. Den ”traditionella” gårdfarihandeln levde vis-
serligen vidare, men hade ett halvsekel senare övergått till att bli en mer 
marginell och lokal handelsform. Arvet från gårdfarihandeln lever kvar i 
Sjuhäradsbygden. I dag är det centrum för en omfattande postorderverk-
samhet. Gårdfarihandlarna kom in i hemmen med sina textila varor, liksom 
postorderkatalogerna och e-handeln gör det idag. 
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Klas Nyberg 

 

Risk, tillit och kreditvärdighet: finansiella nätverk i 1700- 
och 1800-talets Stockholm  
Våren 1821 skakades Stockholms merkantila värld av en skandal. Den rike 
grosshandlaren och brukspatronen Bengt Magnus Björkmans svärson, 
majoren Ernst von Willebrand flydde från Sverige efter omfattande finan-
siella spekulationer, ja rentav bedrägerier.1 Han lämnade Björkmans äldsta 
dotter utblottad med parets treårige son. Grosshandlare Björkman skriver 
själv till sin äldste son Bengt Ludvig: 

Sedan mitt sista under 23 Martij har inträffat en händelse den jag icke utan be-
störtning, sorg och nästan raseri kan beskriva. Willebrand har rymt och håller sig 
undan. Han har hos mig på god tro och falska documenter upptagit summor av 
största betydenhet, med sin hustrus begivande uttagit hennes förväntade fäderne 
och mödernearv och utomdess hos judar och procentare upptagit lån på sina Re-
verser till summor som äro nästan otroliga. Han blir i dessa dagar allmänt efterlyst 
och om han ertappas blir säkert gäldstufånge i sin övriga livstid, om ej något vid-
rigare honom händer. Direkta skadan som denna bedragare mig och min stackars dotter 
tillfogat, ehuru betydelig och kännbar den ock kan vara, är dock mindre än den skam mig 
själv, min dotter och hela familjen övergår genom denna oerhörda händelse. Mitt gamla 
liv står ej längre ut härmed och din syster lär ej länge leva.2 

Svärsonens fallissemang ställde den nu 76-årige grosshandlaren i en svår 
situation på flera sätt. Familjens sociala anseende skadades, hans egen af-
färsrörelse och sönernas som var sammanvävda med Willebrands affärer 

                                           
1 Följande text presenterades som konferenspaper i oktober 2005 och är en utvidgad 
version av Nyberg, K., ”’Jag existerar endast genom att äga kredit’. Tillit, kreditvärdig-
het och finansiella nätverk i 1700-talets och det tidiga 1800-talets Stockholm” i Berglund, 
M., (red.), Sakta vi gå genom stan. Stadshistoriska studier tillägnade Lars Nilsson, 
Stockholm 2005, s. 184−211. Avsnittet om den Willebrandska konkursen presenteras 
även i en utvidgad version i kapitel 7 i Klas Nyberg (red.), Kopparkungen. Handels-
huset Björkman i Stockholm 1782–1824, Stockholm 2006, s. 155–180. 
2 Stockholms Stadsarkiv (SSA), Justitiekollegii och förmyndarkammarens arkiv, brev-
koncept, Bengt Magnus Björkman, vol. III 5/1 1821–9/12 1822. Brev till Bengt Ludvig 
Björkman 6 april 1821. 
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påverkades också och den äldsta dotterns hemgift var förödd. Som familjens 
patriarkala överhuvud, Willebrands svärfar, finansman och de två äldsta 
sönernas förläggare var Bengt Magnus Björkman indirekt medansvarig. 
Björkman var en del av Ernst Willebrands kredit, ett ord som i dåtiden 
hade en vidare innebörd än ordets strikt ekonomiska betydelse. Bengt 
Magnus Björkman skriver till sonen Lars Magnus den 19 april från sitt 
kontor på Regeringsgatan 36 dit fordringsägarna nu vände sig: 

mina dagar äro nu endast upptagna av brevs emottagande och besvarande från en 
mängd av Willebrands borgenärer, fattiga ämbetsmän, änkor och omyndiga, samt 
godtrogna vänner och till och med egna hustjänare dem han nästan alla ruinerat, 
och som nu hos mig söka hjälp undsättning och tröst. Detta är således ett roligt 
arbete och späckar min forna förlust harm och tort, men jag vill glömma dessa 
mörka tankar tills jag kommer på bädden, då de i drömmar under den oroliga 2 a 
3 timmars sömnen nog lära återkomma.3

 

Ernst von Willebrand återvände aldrig till Stockholm. Han sökte sig ef-
terhand tillbaka till Finland varifrån han härstammade och dog där i slutet 
av 1830-talet. Ansvaret för hustrun och det lilla barnets fortsatta försörj-
ning och framtid hamnade nu på Bengt Magnus Björkman: ”[H]ans hustru 
får jag taga hem naken som nålen, och jag är inte utan bekymmer för denna 
oväntade utgift.”4 Resten av sitt liv fick Ulla tillbringa som ensamstående, 
till att börja med i jämförelsevis små ekonomiska förhållanden: 

Just idag hålles auction på Willebrands bo, där jag nödgas inropa vad Ulla för sitt 
tarveliga bo nödvändigast behöver men som mina moyen icke tillåta att giva nå-
gon synnerlig utsträckning. Stackars flicka vad hon är olyckelig[.]5 

Rent ekonomiskt klarade en solid grosshandlare och bruksägare av 
Björkmans dignitet dylika svårigheter. När han senare i slutet av året redo-
gör för sin ekonomiska ställning är den försvagad men i grunden solid, 
”men synnerligen genom en mågs bedrägliga uppförande, som icke allenast 
försatt mig i en direkt förlust av mer än 200.000 Bco, utan även narrat mig 
i andra engagementer för en lika eller kanske något större summa, varför 
jag väl skall äga säkerhet, men som ej på flera år återkommer”.6   

Svårast drabbades förmodligen den äldsta dottern Ulla von Willebrand. I 
det långdragna arvskiftet efter Bengt Magnus Björkmans död i april 1824 var 

                                           
3 SSA, brevkoncept, brev till Lars Magnus Björkman 19 april 1821.  
4 SSA, brevkoncept, brev till Lars Magnus Björkman den 16 april 1821.  
5 SSA, brevkoncept, brev till Lars Magnus Björkman den 18 september 1821.  
6 SSA, brevkoncept, brev till J. J. Dreylick 14 december 1821.   
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Ernst Fredrik von Willebrand. Miniatyr av J. A. Gillberg 1810, privat ägo. 

 
 
hon den enda av de sex syskonen som inte erhöll någon fast egendom då be-
tydande delar av hennes arvslott var förbrukad i och med hemgiften.7 

Problemställning 
Major Ernst von Willebrands finansiella sammanbrott och spektakulära 
flykt är ett exempel på ett finansiellt nätverk i gungning i det tidiga 1800-
talets Stockholm. Ämnet för den här aktuella uppsatsen är hur sådana kriser 
och sammanbrott i kreditnätverken av det nyss nämnda slaget hanterades 
när grosshandlare gjorde personlig konkurs, och hur handhavandet av kon-
kursärenden förändrades under 1700-talets senare del. Särskilt analyseras 
agerandet hos de personer som åtnjöt det särskilda förtroendet att handha 
olika sidor av den rättsliga processen; tjänstemän från Stockholms stad och 
statliga ämbetsverk, de s.k. sysslomännen som administrerade konkursen 

                                           
7 Magnus Björkenheim, Bergsrådet Lars Magnus Björkenheim, Helsingfors 1961, s. 31; 
Svenska Millionärer, Stockholm 1900, s. 158–162. 
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och som skulle ha god kännedom om gäldenärens affärer, samt slutligen 
personer som fungerade som ombud för avlägsna fordringsägare bortom 
den lokala kreditmarknaden. Det bakomliggande syftet med analysen är att 
visa att begrepp som exempelvis kredit, säkerhet och hemgifter i dåtiden 
inte bara sågs som strikt ekonomiska storheter. Finansiella relationer med 
reverser, assignationer, växlar etcetera mellan företag på marknaden var 
inbäddade i olika slags nätverk mellan människor som konstituerades exem-
pelvis av sociala och professionella relationer, släktskap, kön, etnicitet och 
konfession. En karriär som grosshandlare inleddes ofta med en lång inskol-
ning från handelslärling till handelsbokhållare vid ett eller flera handels-
kontor. När en sådan person sedan fick burskap som grosshandlare garante-
rades hans kreditvärdighet av särskilda så kallade löftesmän – vanligen två 
grosshandlare med gott renommé. Denna slags inskolning var inte bara en 
läroperiod; den var också till för att vederbörande skulle bygga upp sin 
kreditvärdighet. 

1700-talets och det tidiga 1800-talets kreditrelationer var således upp-
byggda kring personliga nätverk snarare än kring banker och andra kredit-
institutioner. De komplicerade nätverksrelationerna mellan privata aktörer, 
bankirer, släktingar, gross- och minuthandlare, och institutioner byggde 
alla mer eller mindre på förtroende mellan människor. Att vara kredit-
värdig innebar att andra hade förtroende för en som person och ens djupare 
trovärdighet som företagare bottnade i de olika slags nätverk som man in-
gick i.8 I romanen om parfymhandlaren César Birotteau’s konkurs i 1810-
talets Paris låter Balzac bankiren och uppkomlingen du Tillet karakterisera 
de grundläggande förutsättningarna för dåtidens affärsrörelser: 

Jag är bankir i främsta rummet. Jag skall gärna ge er mina pengar, men jag tänker 
inte utsätta mitt namn för att bli avvisat från Banken. Jag existerar endast genom 
att äga kredit. Så förhåller det sig med oss alla.9 

Grosshandlare, fabrikörer och ibland också hantverkare hade betydande 
delar av sina tillgångar i form av fordringar i andra företag. Om personer med 
                                           
8 Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804–1856, 
Uppsala 1998, kap. 4. 
9 Honoré de Balzac, César Birotteau, Stockholm 1928, s. 272. Romanen utkom i flera 
versioner under 1830-talet (1833–1837) och utspelar sig i Paris på slutet av 1810-talet. 
Den ursprungliga titeln är Histoire de la Grandeur et de la Décadence de César Birot-
teau, se Graham Robb, Balzac. A Biography, London 2000, s. 427. Bankirer, notarier och 
procentare spelar en framträdande roll i Balzacs romaner och gestalterna spelar 
huvudrollen i vissa berättelser medan de skymtar som biroller i andra. Bankiren du Tillet 
förekommer i flera romaner och hör till den Mänskliga Komediens myller av fiktiva och 
verkliga karaktärer. 1928 års svenska utgåva av César Birotteau baseras på Karl Hedbergs 
översättning från 1899. 



 61

omfattande ekonomisk rörelse kom på obestånd eller minskade i kredit-
värdighet riskerade andra aktörers fordringar att bli osäkra. Att Willebrands 
fordringsägare så snart hans obestånd blev känt vände sig till Björkman har 
delvis att göra med dessa förhållanden. Deras fordringar på Ernst von 
Willebrand riskerade att bli värdelösa betraktade som tillgångar. I samma 
ögonblick som fallissemanget blev känt övergick de från att ha varit säkra 
fordringar till betraktas som osäkra fordringar. I dåtidens konkurser och 
bouppteckningar förtecknas ofta en persons tillgångar med dessa nämnda 
begrepp som rubrik. 

Framgång krävde därför en rad olika strategier av dåtidens företagare. En 
viktig strategi var att sprida sina fordringar på många olika händer. Då hade 
man lite större chans att inte drabbas så hårt vid konkurser. Även betydande 
finansmän som Björkman bevakade också de ofta förekommande konkur-
serna även om det gällde ganska små belopp.10 Konkursinstitutionen hade 
effektiviserats med 1767 års förnyade konkurslagstiftning som innebar ett 
snabbare hanterande och spelade en viktig roll i rekonstruktionen av kredit-
nätverk och företag i syfte att minska förluster.11 

De finansiella nätverken skall dock som framgått inte bara ses som snävt 
ekonomiska relationer. Kreditrelationer var inbäddade – som ofta har på-
talats – i sociala, ekonomiska, etniska relationer och mellan människor som 
var släkt eller var av gemensam konfession.12 Ernst von Willebrands flykt 
fick sin speciella dimension av att han var grosshandlare Björkmans svär-
son, gift med hans äldsta dotter Ulla. Rymningen och den efterföljande 
konkursen innebar inte bara som vi såg att ett stort antal av Willebrands 
fordringsägare vände sig till Björkman för att få betalt. Också dotterns 
hemgift riskerade att gå till spillo och att hon därmed lämnades barskrapad 
även om makarna haft äktenskapsförord. Parets gemensamma barn riske-
rade att förlora sin arvslott.  

Hemgifter var en del av en generell problematik inom överföringen av 
egendom mellan generationerna inom den dåtida kapitalbildningen. Hand-
lare och fabrikörer överförde kapital till varandras rörelser via döttrarnas 
hemgifter.13 Det var vanligt i konkurser i 1700-talets Stockholm att gälde-
                                           
10 Klas Nyberg, Säljes: Ull, Köpes: Kläde. Yllemanufakturens företagsformer i 1780-
talets Stockholm, Uppsala 1992, s. 175ff. 
11 Lars Welamson, Konkursrätt, Stockholm 1961, s. 7–17. 
12 Peter Mathias, ”Risk, Credit and Kinship in Early Modern Enterprise”, i John J. 
McCusker & Kenneth Morgan (eds.), The Early Modern Atlantic Economy, Cambridge 
2000. 
13 Anita Göransson, ”Kön, släkt och ägande. Borgerliga maktstrategier 1800–1850”, 
Historisk tidskrift 1990:4, s. 525–543. Maria Ågren, ”Fadern, systern och brodern. 
Makt- och rättsförskjutningar genom 1800-talets egendomsreformer”, Historisk Tidskrift 
1999:4, s. 683–708. 
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närernas hustrur sökte rädda sitt medhavda kapital genom att söka undanta 
detta från fordringsägarnas anspråk. Som omyndiga stod kvinnor som ägare 
till ett kapital som de inte kunde använda. Det disponerades av deras 
manliga förmyndare, fäder, bröder eller makar. Endast som änkor hade de 
rätt att också använda sitt kapital. Där fanns dock ett slags bakomliggande 
tabu för männen mot att föröda barnens arvslotter eller sin hustrus hemgift. 
Om ens make gjorde konkurs kunde kvinnor åberopa lagrum i handels-
balken, konkurslagstiftningen och giftermålsbalken i 1734 års lag. Där for-
mulerades det lagliga skydd som gifta kvinnors egendom hade vid konkur-
ser. Preliminära resultat i projektet tyder på att ju högre social ställning dessa 
drabbade kvinnor hade i desto högre grad åberopade de juridiska skäl i sin 
argumentation. Andra kvinnor från lägre socialgrupper inom borgerskapet 
sökte i högre grad rädda sina hemgifter med känslomässiga argument. 14 

Något av det märkligaste i den Willebrandska konkursen, som behandlas 
sist i den här aktuella uppsatsen, är att makarna saknade äktenskapsförord. 
Först den 19 mars 1821, flera dagar efter att maken lämnat Stockholm ”för 
att undvika bysättning”, ansökte hon om boskillnad och anmälde deras 
gemensamma bo i konkurs.15 Att anhålla om boskillnad var ett vanligt yrkan-
de från drabbade kvinnor varmed man markerade att maken missbrukat sitt 
målsmanskap. Därmed yrkade man att all egendom skulle betraktas som 
enskild och att man som maka inte skulle ansvara för makens framtida 
skulder. Hon kunde även befrias från makens skulder om det kunde visas 
att maken fattat beslut om hennes fasta egendom utan hennes samtycke.  

Flera borgenärer och jurister ställde sig också frågande till att Ulla 
Willebrands egendom inte var skyddad med äktenskapsförord och hon åbe-
ropar själv giftemålsbalkens bestämmelser i ett av sina genmälen i ärendet 
efter domen i Svea Hovrätt i december 1823: 

Det har även blivit andragit att jag genom äktenskapsförord emot borgenärenas 
krav, mig icke skall försvarat. Jag föreställer mig likväl, att äktenskapsförord, i 
själva verket, icke annat är än ett beting emellan makar, om större eller mindre 
delaktighet i varandras egendom, och att man därmed, på intet vis kan freda sig 
från ansvar för skulder, som man enligt lag bör betala. 

Den rättighet, som sålunda bestämmes och förbehålles, kan alltså icke vara eller 
bliva för kreditorers krav, mera helig och oangriplig, än den, som av lagen stipu-
leras; ty i samma mån hustrun genom en, utöver behovet eller sina enskilda till-
gångar, förd kostsam levnad eller eljest genom misshushållning, slöseri och egen-

                                           
14 Susanne Paulsson, ”Ekonomiskt omyndig! Synen på kvinnlig egendom inom 
äktenskapet speglad i grosshandlarhustrurs försvar av sina hemgifter. Grosshandlarkon-
kurser i Stockholm 1781–1799”, opublicerad C-uppsats vid Ekonomisk-historiska in-
stitutionen, Uppsala universitet, Uppsala 2004. 
15 SSA, brevkoncept. Brev till Lars Magnus Björkman, den 19 mars 1821. 
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nytta, orsakat skulder, bör ock hennes tillhörigheter i boet, till gäldande därav 
anses vara förfallne, utan avseende därpå, om lagen eller inbördes paktum dem 
utmärka; men däremot, då något sådant fel, ej kan hustrun förevitas, utan mannen, 
såsom här är fallet, genom sitt lättsinne ruinerat boet, bär väl åter, emot lag och 
rättvisa, hustruns hela välfärd för framtiden därföre icke uppoffras. Denna grund-
sats är tydligen uttryckt i 1. Kapitlet 4 § Giftermålsbalken, ehuru den för mig, ej 
blivit gällande. 

Denna argumentation räckte som vi skall se inte långt i detta mål. 
Att ha kredit hade i dåtiden en vidare innebörd än att man som företa-

gare var solid och hade god likviditet. Enligt ekonomihistorikern Laurence 
Fontaine åsyftade det franska ordet crédit under 1700-talet att en person 
hade respekt förvärvad genom exempelvis ett offentligt ämbete, hade integ-
ritet och var ärlig. Crédit var också förknippat med en persons rykte baserat 
på välstånd, makt och auktoritet. Därtill kommer den ekonomiska sidan med 
god solvens och affärsmässig kredit.16 I César Birotteau låter Balzac det efter-
hand gå upp för huvudpersonen att han inte utvecklat sin kreditvärdighet i 
denna vida innebörd av ordet trots att han haft god ekonomi i decennier: 

Parfymhandlaren var liksom alla mindre affärsmän i Paris okunnig om den högre 
bankvärldens seder och människor. I Paris finns det mellan denna högre bank-
värld och handelsvärlden sekundära bankirfirmor, mycket nyttiga mellanhänder 
för den förra, som genom dem får ytterligare en garanti. Constance och Birotteau, 
som aldrig inlåtit sig på något, som överskred deras tillgångar, vilkas kassa aldrig 
hade varit tom, och som bevarade sina värdepapper i portföljen, hade aldrig anli-
tat dessa andra klassens bankirer; de voro därför okända inom bankvärldens högre 
regioner. Kanske är det ett fel att icke anlita krediten, även om det är onödigt; 
meningarna äro delade därom. Hur som helst, så ångrade Birotteau nu, att han 
icke släppt sin namnteckning ut i marknaden. Men, känd som vicemär och poli-
tisk personlighet, trodde han sig endast behöva säga sitt namn och stiga på....17 

Många forskare har visat på förekomsten, och betonar rentav nödvändig-
heten, av vidsträckta kreditnätverk som en central del av tidigmodern gross-
handel och som en väsentlig del av det medeltida och tidigmoderna före-
tagandets grundläggande utvecklingsvillkor.18 

                                           
16 Laurence Fontaine, ”Antonio and Shylock. Credit and Trust in France, c. 1680–c.1780”, 
Economic History Review 2001:1 s. 39–57.  
17 Balzac 1928, s. 236. 
18 Jenny Kermode, Medieval Merchants. York, Beverley and Hull in the Latter Middle 
Ages. Cambridge 1998, s. 242ff; Edwin S. Hunt & James M. Murray, Företagande och 
handel i det medeltida Europa 1200–1550, Stockholm 1999, kap. 9; Peter Spufford, 
Pengar och makt. Medeltidens handelsmän i Europa, Stockholm 2002, kap. 1; Fernand 
Braudel, Marknadens spel. Civilisationer och kapitalism 1400–1800. Band 2, Stock-
holm 1986, s. 126ff.; Joost Jonker, Merchants, Bankers, Middlemen. The Amsterdam 
Money Market during the First Half of the 19th Century, Amsterdam 1996.  
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För att minska skadan av personliga konkurser utvecklades i hela det ti-
digmoderna Europa ett institutionellt handhavande av själva fallisse-
manget. Det bakomliggande syftet var dels att realisera boets kvarvarande 
tillgångar och fördela dem mellan fordringsägarna, dels att bevaka att 
ingen av borgenärerna tilläts berika sig på de övrigas bekostnad genom 
tvång och manipulationer. Före 1700-talet var konkursens effektivitet be-
gränsad. Likaså varierade synen på finansiella relationer mellan länder och 
regioner. Områden med katolsk konfession upprättade länge hinder mot 
uttagande av ränta i samband med lån, vilket försvårade lånerörelsen.19  

Man vet att konkursinstitutionen utvecklades och effektiviserades under 
1700-talet i flera europeiska länder men hur själva handhavandet gick till 
och förändrades har vi fortfarande begränsad kunskap om.20 Vad som här 
särskilt skall framhållas – baserat på resultat från pågående studier av kon-
kursinstitutionen i Stockholm – är betydelsen av tillit (trust) och att ha kredit 
i samspelet mellan privata och offentliga förvaltare i själva hanterandet av 
krissituationen. Stadens tjänstemän förvaltade själva konkursen i samarbete 
med branschorganisationer som skrån eller societeter. Särskilda sysslomän 
från branschen med djup kännedom om gäldenärens affärsrörelse administ-
rerade konkursen i linje med ett växande och alltmer detaljerat statligt 
regelverk efter 1750. En rad lokala, statliga och privata ombud – personer 
som ånjöt ett särskilt förtroende – representerade avlägsna fordringsägare, 
ty kreditnätverken var ofta vidsträckta.21 

Samspelet mellan offentliga och privata aktörer i hanteringen av ett ofta 
stort antal fordringsägare är en försummad sida av den äldre kreditmarkna-
dens historia. I tidigare svensk forskning har privat och offentlig kreditgiv-

                                           
19 Welamson 1961; Craig Muldrew, The Economy of Obligation: The Culture of Credit 
and Social Relations in Early Modern England. Basingstoke 1998. 
20 Julian Hoppit, Risk and failure in English Business 1700–1800, Cambridge 1987; T. M. 
Safley, ”Bankruptcy. Family and Finance in Early Modern Augsburg”, The Journal of 
European Economic History, 2000:1, s. 53–75; John William Jones, The Foundations 
of English Bankruptcy. Statutes and Commissions in the Early Modern Period, Phila-
delphia 1979; Markham V. Lester, Victorian Insolvency. Bankruptcy, Imprisonment for 
Debt, and Company Winding-Up in Nineteenth-Century England, Oxford 1995. 
21 Projektets mål är att precisera förändringen i hanteringen av konkursärenden fram till 
1862 års konkurslagstiftning genom att undersöka tre perioder som föregås av föränd-
rad lagstiftning: perioden mellan 1734 års lag och 1773 års konkursstadga, mellan 1773 
och 1830 då konkurslagen modifieras (1818 resp.1830) samt 1830–1860, se även I. Agge, 
”Några drag av det svenska konkursförfarandets utveckling”, Minnesskrift ägnad 1734 
års lag av jurister i Sverige och Finland, Stockholm 1934; Ulla Johansson, ”Stock-
holms magistrats och rådhusrätts arkiv 1720–1849. Ärendenas handläggning samt 
arkivets bestånd”, Berättelse över Arkivnämndens förvaltning och verksamhet under år 
1969, Stockholm 1969, även utg. som särtryck 1970; S. R. D. K. Olivecrona, ”Bidrag 
till den svenska konkurslagstiftningens historia…”, Uppsala 1862. 



 65

ning ofta betraktats som åtskilda fenomen men vinner på att betraktas i 
samspel. Nyligen har Philip Hoffman och hans kolleger sammanställt sina 
studier av Paris kreditmarknad 1690–1840 i en bok.22 De har särskilt visat 
på den stora betydelse som de offentliga notarierna i Paris hade för att den 
privata kreditmarknaden skulle fungera. Noterierna bidrog bland annat till 
att stabilisera kreditnätverken genom att tillämpa särskilt strikta regelverk 
rörande offentlig kreditgivning. I César Birotteau låter Balzac den oheder-
lige bulvanen Claparon klargöra notariernas roll på finansmarknaden: 

– Min bäste herr Birotteau, vi är tvungna att låta lagfara vårt köp inför notarien. 
Nå, beträffande priset kan vi komma överens sinsemellan, men med fiskalen, tack 
så mycket! Fiskalen roar sig inte med att prata smörja, han lämnar kredit endast 
mot kontanter, och vi måste punga ut med fyrtiofyratusen francs i skatt den här 
veckan[.]23 

I Sverige och övriga Norden fick notariatsinstitutionen aldrig samma ge-
nomslag som i Italien, Frankrike och Tyskland. Däremot institutionalisera-
des systemet med offentlig notarie, Notarius Publicus, för verkställande av 
protester. 1748 års växelstadga stipulerade uttryckligen att växelprotester 
borde ske och upprättas genom en Notarius Publicus.24 

De här anförda exemplen och de fortsatta resonemangen baseras huvud-
sakligen på undersökningar av samtliga återfunna bevarade 82 konkurs-
ärenden med bevarade akter efter grosshandlare på obestånd i Stockholms 
stad 1730–1800.25 Denna kartläggning skall kompletteras med de mål som 

                                           
22 Philip T. Hoffman, Gilles Postel-Vinay, Jean-Laurent Rosenthal, Priceless Markets. 
The Political Economy of Credit in Paris 1660–1870, Chicago & London 2000; de har 
tidigare publicerat artiklarna ”Private Credit Markets in Paris, 1690–1840”, Journal of 
Economic History, 1992:2, s. 293–306 och ”Redistribution and Long-Term Private 
Debt in Paris, 1660–1726”, Journal of Economic History, 1995:2, s. 256–284. 
23 Balzac 1928, s. 219. 
24 1748 21 jan, ”Förnyad Wäxel–stadga, af Riksens Ständer wedertagen”, R. G. Modee, 
Utdrag utur alle ifrån den 7 Decemb. 1718. utkomne Publique handlingar…, vol. IV, 
s. 2526–2541. 
25 Undersökningarna har utförts inom forskningsprogrammet Skeppsbroadeln i Gamla 
Stan 1650–1850, finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser. Projektet omfattar 
kartläggningar av 6 branscher med ca 30 olika slags yrkesbenämningar förutom gross-
handlare. Det har bedrivits inom Kommittén för stockholmsforskning år 2000–2003 i 
samarbete med Carl Magnus Rosell, Sven Håx, Sten-Åke Lind och Lars Saxered. Carl 
Magnus Rosell har därefter fortsatt arbeta med projektet i samarbete med undertecknad 
i projektet Risk, tillit och kreditvärdighet: konkursinstitutets framväxt i Stockholm 
1734–1862 som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Jag vill också passa på och 
tacka Sven Fritz, Kirsti Niskanen, Carl Magnus Rosell och Margareta Rye för syn-
punkter på den här aktuella texten. 
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tas upp i domböckerna, konkursdiarierna och som utannonseras i Post- och 
Inrikes tidningar.  

Stockholms grosshandel under 1700-talet 
En växande internationell forskning har de senaste 15 åren presenterat nya 
resultat kring de europeiska och asiatiska handelsstädernas sociala, genea-
logiska, etniska och finansiella nätverk mellan köpmän under tidigmodern 
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.26 

De immigrerade köpmännen spelade en viktig roll för att förmedla ut-
ländska krediter till sina nya hemländer men de plöjde också ned sina egna 
vinster i sina handelshus.27 Stora handelshus antas allmänt i forskningen ha 
spelat den avgörande rollen föra att lösa det förindustriella samhällets be-
hov av kapital före 1800-talets andra hälft. Inte minst gäller detta Sverige. 
Handelshusen i Stockholm och Göteborg spelade här en avgörande roll. 
Särskilt har den så kallade Skeppsbroadeln i Stockholm och brittiska köp-
mannakolonier i Göteborg betonats i svensk forskning som avgörande för 
utskeppning och finansiering av järnhanteringen.28 

                                           
26 Claude Markovits, The Global World of Indian Merchants 1750–1947. Traders of 
Sind from Bukhara to Panama, Cambridge 2000, s. 20ff.; Sushil Chaudhury & Michel 
Morineau (eds.), Merchants,Companies and Trade. Europe and Asia in the Early Mod-
ern Era, Cambridge 1999; Kate Fleet, European and Islamic trade in the Early Otto-
man state. The Merchants of Genoa an Turkey, Cambridge 1999; Rudolph P. Matthee, 
The Politics of Trade in Safavid Iran. Silk for Silver 1600–1730, Cambridge 1999. 
27 Ida Bull, De Trondhjemske handelshusene på 1700-tallet. Slekt, hushold og forret-
ning, Trondheim 1998; Christina Dalhede, Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europa-
marknad. Resor och resande i internationella förbindelser och kulturella intressen. 
Augsburg, Antwerpen, Lübeck, Göteborg och Arboga, Göteborg 2001, Del 1–3; Kathryn 
A. Young, Kin, Commerce, Community. Merchants in the Port of Quebec 1717–1745, 
New York 1995. 
28 För sammanfattning av den litteraturen, se Klas Nyberg, The ”Skeppsbro Nobility” in 
Stockholm’s Old Town 1650–1850. A Research Program on the Role and Significance 
of Trade Capitalism in Swedish Economy and Society, Uppsala 2001. Några aktuella 
arbeten är Leos Müller, The Merchant Houses of Stockholm, c. 1640–1800. A Com-
parative Study of Early-Modern Entrepreneurial Behaviour, Uppsala 1998; Hasselberg 
1998.  
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Den ensidiga fokuseringen på de stora exportörerna av brittiskt och tyskt 
ursprung i svensk forskning har dock länge dolt det faktum att 1700-talets 
grosshandel i Stockholm bestod av en myriad av handelsformer och verk-
samheter i varierande skala och livslängd. Statistikens exakta titulatur av 
olika slags handlare – som var grundligast genomförd i Stockholm – döljer 
i många fall ett mer komplicerat samspel av verksamheter som bedrevs av 
enskilda handlare: finansiella affärer, traditionell export kombinerad med 
import och ibland med engagemang i hantverk eller manufaktur. Hur handel 
och produktion i denna mening finansierades med hjälp av lokalt, regionalt, 
offentligt och internationellt kapital och hur dessa finansiella nätverk var 
uppbyggda känner vi föga till.29 

Vad som särskilt skall betonas inför undersökningen är att Stockholms 
grosshandel i allt väsentligt bestod av handelshus i liten skala som var re-
lativt kortlivade. Aktuell forskning visar exempelvis att ett stigande antal 
grosshandlare i Stockholm under 1700-talet förblev ogifta och att dessa 
som grupp verkar ha haft sämre ekonomiskt resultat än grosshandlare som 
var gifta.30 Den ökande andelen ogifta grosshandlare samvarierar med Stock-
holms långsiktiga stagnation som sätter in från 1760-talet och framåt.31 

De senaste årens forskningsresultat rörande Stockholms handlande bor-
gerskap tyder på att begreppet grosshandel vinner på att brytas ned genom 
att olika slags aktörer analyseras närmare. Grosshandlares näringsverksam-
het, äktenskapsmönster, sociala, etniska, finansiella och genealogiska nät-
verk kan inte tolkas rätt om man inte beaktar skillnader i skala och inrikt-
ning på de företag som undersöks.  

Stockholms grosshandlare 1740–1800. Grundläggande drag 
Grosshandeln representerar troligen inte en utan många olika slags före-
tagsformer i 1700-talets och det tidiga 1800-talets Stockholm.  Detta faktum 

                                           
29 Kurt Samuelsson, De stora köpmanshusen i Stockholm 1730–1815. En studie i den 
svenska handelskapitalismens historia, Stockholm 1951, kap. IV; Torsten Gårdlund, 
Svensk industrifinansiering under genombrottsskedet 1830–1913, Stockholm 1947, 
s. 85ff.; Hasselberg 1998, kap. IV och s. 279ff.; för en ansats liknande den som före-
språkas här, se Bertil Andersson, Göteborgs handlande borgerskap 1750–1805, Göte-
borg 1988, kap. 4 och 5. 
30 Martin Wottle, Det lilla ägandet. Korporativ formering och sociala relationer inom 
Stockholms minuthandel 1720–1810, Stockholm 2000, s. 226ff.; Karin Ågren, I nöd och 
lust. En studie av sambandet mellan äktenskapsmönster och ekonomisk status hos 
Stockholms grosshandlare på 1700-talet, opublicerad licentiatuppsats vid Ekonomisk-
historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala 2003. 
31 Johan Söderberg, Ulf Jonsson & Christer Persson, A Stagnating Metropolis. The Econ-
omy and Demography of Stockholm 1750–1850, Cambridge 1991. 
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har förbisetts i tidigare svensk forskning som vanligen betraktat grosshandel 
och handelshus som en enhetlig kategori. Likaså har man nästan uteslu-
tande intresserat sig för de största grossisterna och försummat den över-
väldigande majoriteten handelshus i lägre skala. Därav följer att också att 
nätverksrelationer mellan olika slags företagare av varierande storlek och 
inriktning inte undersökts systematiskt. 

Likaså har forskningen på 1700-talets grosshandel i Stockholm efter 
1740 ganska ensidigt fokuserat på de stora exportörerna trots att majoriteten 
handelshus var verksamma som importörer och av allt att döma sysslade 
med spannmåls- och livsmedelshandel i liten skala. Nära besläktad därmed är 
olika slags minuthandel i liten skala; kramhandlare och olika slags krämare.32  

Tendensen 1740–1800 var att skillnaden ytterligare förstärktes mellan 
gross- och kramhandeln med avseende på genomsnittlig skattekraft. Kram-
handeln hade visserligen högst inkomstnivå bland övriga detaljister men 
låg stabilt under 1700-talets andra hälft. Viktualiehandlare och i lägre grad 
järnkrämare stärkte sin ställning men låg 25 procent under kramhandeln. 
Inom handeln med hemslöjdstyger stärkte lärftskramhandlarna sin ställning 
i samma avseende medan linkrämarna försvagades. Slutligen försvagades 
även så kallade kryddkramhandlare och diversehandlare med avseende på 
genomsnittlig skattekraft efter 1760.33 

Antalet grosshandlare uppgick till knappt 100 skattebetalande årligen 
före 1700-talets mitt varefter de steg något över 100 fram till sekelskiftet. 
Notera att vi här talar om antal redovisade ”grosshandlare” i taxeringsläng-
derna. Flera av de allra största grosshandlarna redovisas, trots att de ur-
sprungligen hade privilegier som grosshandlare, som brukspatroner, kom-
merseråd och även under annan titulatur. Dessa omfattas därför inte av den 
nu följande beskrivningen som endast behandlar personer som tituleras 
grosshandlare i Bemedlingskommissionens taxeringslängder. Det innebär 
att andelen riktigt stora grossister som upptas i det följande blir lägre jäm-
fört med om exempelvis alla taxerade som tidigare fått privilegier som 
grosshandlare skulle tas med.34 

Man kan få ett grovt mått på handelsrörelsens omfattning hos de redovi-
sade grosshandlarna med hjälp av den så kallade ordinarie kontributionen 
som är den del av skatteuttaget som speglar inkomst av rörelse. För att 
detta taxeringsvärde skall spegla utvecklingen över tid måste man dock 

                                           
32 Wottle 2000, kap. 1; Erik Lindberg, Borgerskap och burskap. Om näringsprivilegier 
och borgerskapets institutioner i Stockholm 1820–1846, Uppsala 2001. 
33 Nyström Per, Stadsindustriens arbetare före 1800-talet, Stockholm 1955, bilaga VI; 
Ernst Söderlund, Stockholms hantverkarklass 1720–1772. Sociala och ekonomiska för-
hållanden, Stockholm 1943, s. 335. 
34 Nyström 1955, bilaga VI. 
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veta i vilken grad skattenivån anpassades efter inflationen som var ganska 
kraftig under 1700-talets senare del. Om taxeringsvärdena tog hänsyn till 
prisförändringarna ger summan av den ordinarie kontributionen i fasta priser 
en riktigare bild av grosshandelns sammantagna inkomstutveckling jämfört 
med löpande priser. Riktigheten avgörs av hur ofta taxorna som taxerings-
nivåerna sattes efter justerades i förhållande till prisutvecklingen. Det 
troliga är att så skedde men det är svårt att veta hur ofta utan omfattande 
utredningar.35 

Som nämnts uppgick Stockholms handelshus till omkring 100 företag, 
undantaget år 1770 då de utgjorde över 130 redovisade. Enligt mina beräk-
ningar av handelshusens taxeringsvärden vart tionde år, var antalet företag 
jämnt fördelat på olika storlekar. Gruppen små handelshus – här definierade 
som handelshus med ett taxeringsvärde (s.k. ordinarie kontribution) som 
ligger under mittvärdet i fördelningen – pendlade mellan 40 och 50 företag 
medan antalet stora företag var omkring 30 efter 1700-talets mitt.36 

De små handelshusen svarade dock för en blygsam andel av det ekono-
miska resultatet. Oftast låg andelen under 20 procent och under 1700-talets 
sista kvartssekel svarade små handelshus för omkring en tiondel av gross-
handelns totala beskattning. Det var dock inte de minsta utan mellangrup-
perna som tappade mest på längre sikt. 

De största handelshusen ökade omvänt sin andel på längre sikt. De sva-
rade fram till 1700-talets mitt för drygt hälften av den s.k. ordinarie kontri-
butionen. Därefter förstärkte de långsiktigt sin ställning så att de vid sekel-
skiftet 1800 motsvarande svarade för knappt 80 procent. 

Huvuddelen av grosshandlarna var skrivna i centrala Staden (nuvarande 
Gamla stan inklusive Riddarholmen och Helgeandsholmen) hela perioden. 
Där var också den genomsnittliga skattekraften som störst. Här fanns de 
riktigt stora handelshusen med en maximal skattekraft på över 500 daler 
silvermynt per år decennierna efter 1700-talets mitt. Över hälften av grup-
pen låg dock även i Staden på nivåer som kännetecknade genomsnittet för 
detaljistledets handlare, och ibland låg grosshandlare till och med under.37 

                                           
35 Christer Perssons kartläggning av prisjusteringarna i Stockholms hallrätts fabriksberät-
telser av s.k. tillverkningsvärden visar att dessa justerades med hänsyn till inflationen. 
Dock gjordes sådana justeringar alltför sällan och osystematiskt vilket ger ett slags 
administrativa prisstegringar. Om inkomstnivåerna som redovisas i taxeringslängdernas 
ordinarie kontribution justerades på samma sätt är det olämpligt att beräkna det i fasta 
priser, se Christer Persson, Stockholms klädesmanufakturer 1816–1846, Stockholm 1993, 
s. 41f. 
36 Analysen presenteras i Bilaga 3 i den nämnda antologin Kopparkungen, Nyberg 2006, 
s. 364–66. 
37 Nyström 1955, bilaga VI; jfr Söderberg et al. 1991, kap. 6. 
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Efter Staden kommer Södermalm i betydelse när antalet redovisade 
grosshandlare beaktas medan antalet handelshus på Norrmalm förblev re-
lativt få. På malmarna låg de genomsnittliga skattenivåerna väsentligt lägre 
än i Staden.  

Huvudtendensen i handelshusens lokalisering efter 1750 är dock att an-
talet grosshandlare gick ned i Gamla Stan och ökade på Södermalm. År 
1760 redovisas 95 grosshandlare i Staden, åtta på Södermalm och sju på 
Norrmalm. År 1800 hade antalet i Staden minskat till 68 men stigit till 34 
på Södermalm och 14 på Norrmalm. Antalet i Staden återhämtade sig efter 
sekelskiftet men fortfor att stiga på Södermalm och uppgick där till 56 
grosshandlare år 1810.  

Rekonstruktion av grosshandlares finansiella nätverk 1730–1800  
Resonemangen i det följande är grundade på resultat av den nämnda under-
sökningen av bevarade konkursärenden efter grosshandlare i Stockholm 
Rådhusrätt 1730–1800. Förutom frågan om särskilda förtroendemäns roll i 
rekonstruktionen efter köpmäns finansiella sammanbrott, som är aktuell 
här, ingår också en rad grundläggande frågeställningar: Vilka slags gross-
handlare gick i konkurs? Hur omfattande var skuldbilden? Och hur många 
och vilka slags fordringsägare var representerade? En huvuddistinktion i 
studien är huruvida handelshusen i konkurs arbetat med utländskt kapital 
respektive inhemskt och vilken roll immigrerade köpmän spelar på kredit-
marknaden och i handelsnätverken rent generellt. En annan grundläggande 
aspekt är om det föreligger koncentrationer av fordringsägare eller om bor-
genärerna är utspridda och vad som kännetecknar respektive grupp. För att 
veta vad de undersökta borgenärerna och cessionaterna speglar har deras 
taxeringsvärden jämförts med normalpopulationens nivåer. Alla dessa 
nämnda problem kan dock inte avhandlas på det begränsade utrymme som 
här står till buds. Endast en kort beskrivning av grundläggande drag för 
grosshandlare i konkurs föregår resonemangen om förtroendemännens roll 
i den rättsliga processen. 

I undersökningen har cessionatens förteckning över fordringsägare och 
skulder excerperats tillsammans med sysslomännens förteckning över de 
borgenärer som bevakade sina fordringar. Borgenärernas bevakningar och 
Rådhusrättens domslut studeras i urval. Också grundläggande drag och 
källkritiska problem i materialet kommer att diskuteras utförligt i ett senare 
sammanhang.38 

                                           
38 Kartläggningens uppläggning presenteras i en opublicerad uppsats från 2002, Klas 
Nyberg, ”Grosshandlare på Stockholms kreditmarknad 1750–1800: presentation av 
undersökningens uppläggning”, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. 
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Grundläggande drag för grosshandlare i konkurs 
När grosshandlaren Anders Plongstedt begärdes i konkurs år 1777 uppgick 
hans samlade skulder till knappt 60 000 daler kopparmynt enligt hans egen 
sammanställning. Han hade då varit formellt verksam som grosshandlare i 
två decennier, vilket är en jämförelsevis lång för tid den här gruppen. De 
grosshandlare som gjorde konkurs under 1770-talet hade i genomsnitt varit 
verksamma i 15 år, vilket är typiskt för hela perioden (14 år). Plongstedts 
fordringsägare uppgick till 10 personer och kreditnätverken som redovisas 
hade begränsad räckvidd. Inga ombud för utländska fordringsägare eller 
svenska sådana förekommer utanför Stockholm. Förutom den så kallade 
änke- och pupillkassan förekom ett lokalt ombud, en kamrer Havrell som 
representerade källarmästare Reiners. Plongstedt hörde till den växande 
gruppen grosshandlare som förblev ogifta och hans släktnätverk tycks ha 
förblivit begränsat till syskonen i landsorten. Kreditnätverken i den kon-
kursen tyder på att inte heller hans finansiella nätverk var vidsträckta.39 

1770-talet förefaller ha varit en svår tid. Nära hälften av de undersökta 
konkurserna, 37 av 82, inföll på 1770-talet. Därnäst kommer 1780-talet med 
17 ärenden varefter antalet ärenden sjönk till drygt 10. Före 1770 är antalet 
återfunna ärenden få. För Plongstedts del tycks nedgången knuten till 1760-
talets förhållanden. År 1760 uppgick hans skatt till 100 daler silvermynt 
(ordinarie kontribution) medan den år 1770 hade sjunkit till 10. Han hörde 
då till de allra lägst taxerade grosshandlarna.40 Det stora antalet konkurser 
under 1770-talet kan hänga samman med att antalet redovisade gross-
handlare ökat kraftigt under 1760-talet. De 106 redovisade grosshandlarna i 
taxeringslängderna år 1760 hade stigit till 134 år 1770. De följande decen-
nierna sjönk åter antalet redovisade och var vid sekelskiftet 1800 tillbaka 
på 1760-talets nivå. 

Beaktas i första hand kreditnätverkens vidd består de konkursande 82 
grosshandlarna av två huvudgrupper: de som var begränsade till den lokala 
kreditmarknaden i Stockholm respektive de som hade finansiella relationer 
med landsortstäder och handelsstäder i andra länder. Plongstedt och den 
grupp han representerar uppvisar ett jämförelsevis lägre antal ford-
ringsägare och skulder av relativt lägre storlek. 

                                           
39 SSA, Stockholms Magistrat och rådhusrätt, konkursakt 136/1777.  
40 Undersökningen av samtliga ärenden kommer att presenteras i en kommande artikel. 
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Löftesmän och förtroendemän i rekonstruktion av finansiella 
nätverk 
En grosshandlares kredit, i den vida innebörd av ordet som här diskuteras, 
byggdes upp under en följd av år, från de tidiga åren i lära till att man fick 
burskap som grosshandlare. Ofta hade de föräldrar och syskon inom han-
deln eller annan borgerlig näring. Under tiden som handelslärling och så 
småningom bokhållare fungerade det handelshus där de gick i lära som ett 
slags garant för också lärlingars ekonomiska vandel. När de själva uttog 
burskap som prövades formellt i handelskollegiet, fungerade välrenomme-
rade grosshandlare eller andra borgare som så kallade löftesmän. Rent 
konkret garanterade dessa att den sökande var kapabel att betala skatt de 
närmaste fem åren. I termer av kredit och tillit hade utfästelsen dock en vi-
dare och mer mångbottnad innebörd. Löftesmännen garanterade att de hade 
personligt förtroende för den sökande, att de litade på honom. Ledande 
handelssläkter var som framgått tidigare ofta ingifta i varandra men 
grosshandlare gifte sig relativt sent, vanligen efter handelshusets eta-
bleringsfas. 

Genom att ha ordnade affärer, ha föräldrar och syskon inom handel och 
annan affärsrörelse samt att gifta sig med någon av sina patroners döttrar 
kunde en grosshandlare i vardande successivt bygga upp sin kreditvärdighet. 
Det tycks också ha varit vanligt att en äldre mer etablerad person bildade 
handelshus med en yngre person som han haft i läran eller haft anställd 
som kontorist eller bokhållare. När man etablerat sig, fått burskap och 
kanske gift sig kunde ens kredit ytterligare utvecklas och förstärkas med 
engagemang och förtroendeposter. Förutom officiella uppdrag som rådman 
och förtroendeposter i grosshandelssocieteten var medlemskap i ordnar och 
sällskap en viktig del av grosshandlares nätverksskapande i Stockholm.41 
Därutöver fanns arenor där grosshandlare eller deras ombud rörde sig 
närapå dagligen: Stockholms börs som var öppen varje vardag, de offent-
liga vågarna på olika platser i hamnen där tackjärn, stångjärn och säd 
vågfördes samt Rådhusrättens gård där alla så kallade proclama om cession 
anslogs när ett företag formellt var begärt i konkurs, och så förstås källare 
och traktörsställen.  

När en grosshandlares obestånd stod uppenbar för alla parter kunde an-
tingen gäldenären själv begära sig i konkurs eller också begärdes vederbö-
rande i konkurs av fordringsägarna. Det var också vanligt att obeståndet 
blottlades i samband med dödsfall och bouppteckning, varvid följde så 
kallade urarva konkurs. I alla dessa fall blev gäldenären förklarad ekono-

                                           
41 Staffan Högberg, Kungl. Patriotiska Sällskapets historia. Med särskild hänsyn till den 
gustavianska tidens agrara reformsträvanden, Stockholm 1961, s. 65. 
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miskt omyndig och dennes ekonomiska tillgångar förvaltades av Rådhus-
rättens tjänstemän fram till dess dom avkunnats. I denna process, från det 
att proclama utfärdats till själva domen, spelade olika slags förtroendemän 
i handelsnätverken en avgörande roll för nätverkens rekonstruktion. 

De offentliga förtroendemännen representerade staden respektive staten 
– de senare var främst advokatfiskaler från kollegierna, huvudsakligen 
Kommerskollegium. De representerade dels offentliga finansiella institu-
tioner som Riksbanken men även olika slags kassor och diskonter. De 
kunde också uppträda som ombud för privata fordringsägare som inte 
kunde närvara vid det obligatoriska sammanträde som inledde varje kon-
kurs dit samtliga fordringsägare kallades. De privata förtroendemännen var 
dels de som fungerade som konkursens sysslomän, dels de som utgjorde 
ombud för frånvarande privata svenska och utländska fordringsägare. En 
viktig fråga är i vilken grad personer ur grosshandlarens nätverk var en del 
därav: i vilken grad fungerade tidigare arbetsgivare och löftesmän respek-
tive släktingar som ombud och förtroendemän när skadan av fallissemanget 
skulle minimeras? 

Förtroendemännens arbete fick sin speciella dimension av att gross-
handlarens finansiella nätverk varit baserat på tillit och förtroende mellan 
människor. Många borgenärer kände sig svikna när en person frivilligt eller 
ofrivilligt gjorde konkurs. Även om gäldenären inte var en bedragare – vilket 
i sig också förekom och kanske till och med var vanligt – finns mycket som 
tyder på att ett begynnande obestånd pressade en handlare in i ett allt mer 
hänsynslöst beteende i förhållande till sina fordringsägare. Tusentals ford-
ringsägare i Stockholms bevarade konkursärenden från 1700-talet åter-
berättar dylika historier. I detaljerade inlagor begär de att bli prioriterade 
fordringsägare i konkursen eller helt enkelt att cessionaten skall bysättas. 
Den tillit och det personliga förtroende mellan parterna som legat till grund 
för krediten var borta och hade i många fall ersatts av privathat och despe-
ration. Bakom den teatralt affekterade tonen låg det tidigare nämnda faktum 
att en borgenärs fordran var en del av vederbörandes egen ställning; hans 
egen kredit påverkades därav. 

Hela det institutionella och sociala sammanhanget kring en konkurs sta-
biliserade de oförutsedda effekter på fördelningen av gäldenärens tillgångar 
som sådana nämnda anspänningar kunde ge upphov till. Jag skall i den 
följande avslutande delen ge ett exempel på hur olika slags förtroendemän i 
Stockholm hanterade två olika slags ärenden med grosshandlare involve-
rade.  

Det första fallet är från 1770-talets Stockholm – decenniet då nära hälften 
av de undersökta grosshandlarna gick i konkurs. Vi skall ta vår utgångs-
punkt i grosshandlaren Jan Jansson Cosvas och hans hustrus Anna Brita 
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Palins konkurs som behandlades av stadens myndigheter från juli månad år 
1770 och avgjordes med först med domslut av Rådhusrätten den 2 maj 1774. 
Som nämnts innebar 1760-talets förändringar att ett vida större antal gross-
handlare redovisas 1770 jämfört med decennierna före och efter. Många av 
dem gick av allt att döma i konkurs under 1770-talet och antalet redovisade 
minskade sedan successivt resten av århundradet. 1770-talets speciella 
förhållanden är särskilt intressanta i det här aktuella sammanhanget. Det 
jämförelsevis stora antalet fallissemang måste ha inneburit ovanligt stora 
påfrestningar på de finansiella nätverken i Stockholm. 

Det andra fallet rör det ärende från 1820-talets Stockholm som inledde 
framställningen. Denna typ av konkursärenden belyser de tidigare nämnda 
problem som kunde uppstå för grosshandlare i samband med överföring av 
egendom till söner och döttrar. 

Jan Jansson Cosvas och Anna Brita Palins konkurs år 1774 
Jan Jansson Cosva var född i Västmanland där fadern var brukspatron. Han 
antogs som grosshandlare av Handelskollegiet år 1766, bara 25 år gammal. 
Löftesmän var grosshandlaren Olof Engström och kryddkrämaren Sam. 
Fredrik Nordman. Engström hörde själv till gruppen små grosshandlare. 
Cosvas affärer var inte lyckosamma och han ansökte om cession redan juli 
månad 1770. Detta år uppgick hans ordinarie kontribution till 10 daler sil-
vermynt – den lägsta beskattningsnivå som uttogs av grosshandlare det 
året.42 

Redan på ett tidigt stadium uppdagades en rad egendomligheter i den 
unge grosshandlarens affärer. Cosva yrkade på avträdesförmån trots att han 
inte var formellt behörig till det. Därtill var nära hälften av skulderna till 
det statliga ämbetsverket Kommerskollegium vilket är en jämförelsevis 
stor andel bland de undersökta ärendena, även om skulder till offentliga 
kassor och diskonter nästan alltid förekommer. Cosva saknade vidare helt 
personligt lösöre utom en häst med tillbehör och släde. Boets lösöre, inklu-
sive silver och juveler, ägdes av Cosvas hustru Anna Brita Palin. Hon sökte 
freda sin egendom från fordringsägarna genom att åberopa makarnas äkten-
skapsförord från 1769. Man hade under konkursutredningen inte heller 
lyckats komma i besittning av handelshusets räkenskapsböcker, men bilagda 
avskrifter av handlarens korrespondens visar att Cosva hade ägnat sig åt 
otillåten import av sidenvaror.  

Att uppnå avträdesförmån var en viktig strategi för gäldenären i den ak-
tuella situationen. Beviljades det i domen avträdde den konkursande hela sin 

                                           
42 SSA, Stockholms Magistrat och rådhusrätt, konkursakt 228/1774, Handelskollegiets 
protokoll, 22/4 1766, AI:114. 
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egendom ”mark om mark” till borgenärerna men var sedan befriad från sina 
skulder och framtida anspråk på betalning från fordringsägarna. Avträdes-
förmån kunde beviljas om cessionaten kunde visa att hans obestånd berodde 
på eldsvådor, skeppsbrott eller andra yttre händelser. Men i sin ansökan 
hänvisade Cosva endast till ”osäkerhet i handel genom hastigt stigande och 
fallande priser” vilket ifrågasattes av advokatfiskalen Pehr Zacharias 
Ahlman från Kommerskollegium som representerade den så kallade Manu-
fakturdiskontfondens fordran. Ahlman var en av de tre fordringsägare som 
bestred Cosvas rätt till avträdesförmån: 

Jag hade trott det vara en falliserandes skyldighet, att noga uppgiva och beskriva 
de olyckor honom övergått, och hade därföre även vid Cossvas ansökning väntat 
få se en kalkyl över de förluster, som bragt honom på obestånd, men finner likväl 
något annat skäl av honom icke vara åberopat, än penninge-väsendets ostadighet 
genom kursens förändringar.43 

Ahlman håller med om att Cosvas argument i sig vore en rimlig orsak till 
hans situation men han påtalar att ingenting finns som kan styrka argu-
mentet i cessionatens räkenskaper. Cosvas rörelse saknade helt räkenskaps-
böcker, verifikationer och varulager vilket ledde Ahlman till slutsatsen ”att 
Cossva antingen alldeles ingen handel idkat, eller ock att han drivit lönnlig 
och otillåten handel, och i bägge dessa händelser, kan jag icke förena med 
lag, att hans blotta utsago om ostadighet i rörelser och penningevärde, och 
då inga andra och sådane skäl, som i lag omtalas, äro bifogade, någonsin 
bör lända honom till befrielse från hela sin skulds betalande.” 

Trots att konkursen endast behandlar Cosvas rörelse år 1769 var det svårt 
för de inblandade att få full inblick i gäldenärens affärer. Han redovisar 
själv skulder om knappt 44 000 daler kopparmynt, varav 27 000 avser 
varuleveranser som belånats i den statliga Manufakturdiskontfonden. Jäm-
för man samtliga utsagor i domen finner man dock att den totala skulden 
måste ha uppgått till mer än 50 000 daler samt därtill en skuld om 1 735 
mark Hamburger banko till den tyske handlaren Johan Georg Böhme i Lü-
beck.44 

Cosva lämnade in sin ansökan om cession den 21 juli 1770, den offent-
liga stämningen utfärdades redan den 23 samma månad varefter fordrings-
ägarna kallades till en särskild inställelsedag den 28 januari 1771. Den som 
då inte närvarade eller lät sig representeras av ett ombud kunde inte göra 

                                           
43 SSA, advokatfiskalen Ahlmans exceptio 4/2 1771 fol, 56ff., i konkursakt 228/1774, 
Stockholms Magistrat och rådhusrätt. 
44 SSA, Stockholms Magistrat och rådhusrätt, 1636–1849, konkursdom 2/5 1774, J. J. 
Cosva mot borgenärer, AIII A:149, pag. 231, recto – 240 recto. 
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vidare anspråk på konkursmassan. Ärendet bereddes därefter i tre och ett 
halvt år till dess dom föll den 2 maj 1774. 

Cosvas ursprungliga förteckning upptar 14 fordringsägare. Fem av dem 
inställde sig aldrig över huvud taget och förekommer inte vidare i ärendet. 
Den gruppen svarade för en fjärdedel av värdet av de skulder Cosva anger i 
juli 1770. Den av dem med den största fordran, grosshandlare Jacob Galetski 
fungerade dock som kurator i konkursen tillsammans med Carl Rydin, 
kämnär och ombud för det tyska handelshuset. Rydin var en av de tre ford-
ringsägare som tillkom vid inställelsedagen i förhållande till Cosvas ur-
sprungliga lista. Strax efter inställelsedagen tillkom ytterligare en notarie 
från Kommerskollegium som representerade fabrikören Lars Dubbs kon-
kursbo i Norrköping med en fordran på knappt 5 000 daler kopparmynt.45 

Tre offentliga tjänstemän dominerade således målet: Advokatfiskal 
Ahlman som representerade Kommerskollegium som var den störste ford-
ringsägaren, vice notarien Junbeck från samma ämbetsverk som represen-
terade fordringsägarna i ett annat med Cosva associerat konkursbo samt 
kämnären Rydin som representerade handelshuset Böhme i Lübeck. 

Cosvas ärende är präglat av att hans handel var inriktad på textilvaror. 
Skulden till det tyska handelshuset gällde som påtalats olaglig import av 
sidenband och kattuner; fabrikör Dubbs konkursbos fordran rör fabrikstill-
verkade tyger – förmodligen kläde – och skulden till Manufakturdiskont-
fonden avser reverser avseende leveranser mellan Dubb och Cosva som 
diskonterats i fonden. Det går inte att få full klarhet i hur dessa transaktioner 
gått till. Ahlman säger sig i sin inlaga vara ”nöjd om jag utur Dubbs och 
Cossvas egendom gemensamt, kan få full betalning till kapital och ränta för 
hela Diskontfondens fordran”. Slutligen förekommer kramhandlarna 
Callerstedt samt Kock & Wendelius som fordringsägare.46 

Ärendet belyser på ett konkret sätt vilken roll offentliga förtroendemän, 
ombud och löftesmän kunde spela. För det första framgår det att de löftes-
män som garanterade en grosshandlares skattekraft när vederbörande fick 
burskap också kunde ta ett slags generellt ansvar för vederbörandes kredit-
förbindelser. För det andra spelade de offentliga ämbetsmännen en drivande 
roll för att försvara finansmarknadens regelverk långt utöver vad som avsåg 
                                           
45 Norrköpings Magistrat och Rådhusrätt, konkursakter, Dubb Lars, 1770, Vadstena 
Landsarkiv (VLA); Edward Ringborg, Bidrag till Norrköpingsindustriens historia. 
Förra delen, Norrköping 1922, s. 140f., s. 164. 
46 Manufakturdiskontfondens lånerörelse under 1700-talet m.m. behandlas i Sven Fritz, 
Studier i svenskt bankväsen, Stockholm 1967, s. 68ff.; och för början av 1800-talet av 
Torsten Gårdlund, ”Manufakturdiskonten och fabriksindustrins finansiering”, Studier i 
ekonomi och historia tillägnade E. F. Heckscher, Uppsala 1944; resp. Torsten Gård-
lund, Svensk industrifinansiering under genombrottsskedet 1830–1913, Stockholm 
1947, kap. III. 
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den specifika fordran de var satta att bevaka. För det tredje och sista kunde 
offentliga tjänstemän representera också privata fordringsägare som ombud 
och genom sitt nyss nämnda drivande sätt se till att deras klienter hamnade 
bland prioriterade fordringsägare. De kunde samtidigt, såsom i Rydins fall, 
samtidigt fungera som konkursens kuratorer, det vill säga borgenärernas 
gode man. 

Cosva fick som nämnts burskap som grosshandlare den 22 april 1766 
med de nämnda Engström och Nordman som löftesmän. Det framgår dock 
av domen att även grosshandlare Sutthoff fungerat som en av Cosvas löf-
tesmän. Grosshandlaren Lars Burgman, som hade en fordran på 2 000 daler 
kopparmynt, hade på inställelsedagen i januari 1770 ”av löftesmannen gross-
handlaren Sutthoff sin betalning fått, derföre vore innehavare av hans rätt”. 
Då Sutthoff vid tiden för konkursen var avliden fullföljdes hans åtagande 
av hans änka som drev handelshuset vidare med sin son. Hon hade i 
samband därmed också gått i borgen för Cosva.47 

Vi har tidigare sett hur advokatfiskalen Ahlman fungerade som en dri-
vande kraft i konkursen. Hans inlaga är ämnesmässigt vidare än vad hans 
direkta fordran motiverar. Han visar på Cosvas olagliga handel med im-
portvaror och påtalar att detta bör underställas särskild rättslig prövning 
som brottmål, han ifrågasätter giltigheten i makarnas äktenskapsförord, 
hans avvisar yrkandet på avträdesförmån och han moraliserar över att 
Cosva ådragit sig för stora kostnader genom att han trots sin ungdom håller 
sig med häst och tillhörande ”kör och ridekipage ... vilka jag för honom, 
såsom ung, tycker varit alldeles onödiga och överflödiga.” Också kämnären 
Rydin spelade i sin roll som kurator och ombud för en utländsk fordrings-
ägare en sådan drivande roll. Både Ahlman och Rydin yrkade på att Cosva 
inte skulle beviljas avträdesförmån.48 

I domen beviljas Cosva avträdesförmån men bara delvis. För Ahlman, 
Rydin och kramhandlaren Callerstedt, som tillika var de fordringsägare 
som ifrågasatt avträdesförmån, skulle Cosva ”svara till hela gälden”.49 De 
resterande fordringsägare, som på ett lagenligt sätt bevakat sina fordringar, 
blev däremot inte prioriterade. De tvingades dela på massan och därefter 
avstå från vidare anspråk ”att av Cosvas uppgivna egendom till mark om 
mark nu undfå betalning”.50 Några försummade sina bevakningar genom att 
frånvara på inställelsedagen eller att inte styrka sin fordran på ett riktigt sätt 
– vice notarien Junbecks, sekreteraren Hollströms och grosshandlare Möllers 

                                           
47 SSA, Konkursdom 2/5 1774, pag. 233 verso och 239 recto. 
48 SSA, Konkursdom 2/5 1774, pag. 235 recto. 
49 SSA, Konkursdom 2/5 1774, pag. 236 verso. 
50 SSA, Konkursdom 2/5 1774, pag. 240 verso. 
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anspråk avvisades alla på denna grund. Slutligen minskades själva utdel-
ningen påtagligt av att Anna Brita Palin beviljades sin rätt till sin egendom.51  

Sammantaget hade Cosva efter konkursen kvar att betala Kommerskol-
legii fordran om 27 000 daler kopparmynt inklusive den ränta som stipule-
rades på respektive kreditsedel, kramhandlare Callerstedts fordran om 284 
daler kopparmynt samt skulden till handlare Böhme i Lübeck om 1 795 
mark Hamburger Banco. 

Också tillvaron under konkursen belyser vidden i att som grosshandlare 
förlora sin kreditvärdighet. Cosva hade när han erhöll burskap flera olika 
löftesmän. Han kom från en västmanländsk bruksägarsläkt och två av hans 
bröder var socialt framstående. Ingen av hans släktingar förekommer i något 
bevarat material ens som fordringsägare. Ingen tycks heller stödja honom 
efter konkursen eller åta sig vara hans borgensman. Cosva dog 1780 van-
hedrad och utblottad och förefaller också att slutligen ha dragit sin hustru 
med sig i obeståndet. 

Samtidigt finns indikationer om att Cosva kan ha haft visst direkt och 
indirekt stöd även under och kanske efter konkursen. Så var fallet som 
framkom genom löftesmannen Sutthoffs gjorda åtaganden. En annan var 
handelsmannen Galetski, som hade en stor fordran på Cosva men avstod 
från att bevaka den trots att också han fungerade som kurator i konkursen. 
Flera andra fordringsägare avstod också från att hävda sin rätt. Efter kon-
kursen erhöll Cosva burskap som kaffeskänk som var ett yrke reserverat 
för ”av sig komne” borgare. 

Sammanfattningsvis framgår det av det här diskuterade fallet, att offent-
liga ämbetsmän kunde spela en framträdande roll i rekonstruktionen av fi-
nansiella nätverk i 1700-talets Stockholm. Resultaten från studien av gross-
handlare i konkurs tyder på att det inte var notariatsinstitutionens konkreta 
utformning som var det viktiga. Också i länder som Sverige, där notariatet 
formellt sett inte var lika omfattande som i Frankrike, spelade notarier och 
jurister troligen en allt viktigare roll för att också den privata kredit-
marknaden skulle fungera. Förlusterna minskade av allt att döma för privata 
företagare när konkurslagstiftningen successivt byggdes ut, från 1760-talet 
fram till 1800-talets slut. Statliga och kommunala tjänstemän tycks här ha 
varit viktiga aktörer vid rekonstruktionen av finansiella sammanbrott i 
kreditnätverken, inte bara i Paris utan också i 1700-talets Stockholm. 

Makarna von Willebrands konkurs 1821–1823 
Administrationen och förhandlingarna i den Willebrandska konkursen var 
med dåtidens mått ganska kortvarig. Domen i själva konkursmålet föll den 
                                           
51 SSA, Konkursdom 2/5 1774, pag. 237 verso. 



 79

12 december 1823 i Svea Hovrätt. Ulla Willebrand hade som framkommit 
begärt sig i konkurs den 4 april 1821 varför själva ärendet tog ca 1,5 år att 
handlägga. Tillgångarna i konkursen räckte dock bara till ca 8 procent av 
fordringsägarnas anspråk, men de fick rätt att göra ytterligare anspråk på 
Ulla Willebrands egendom. Efter domslutet fortsatte därför förhandling-
arna mellan parterna. Borgenärerna sökte under hela processen till varje 
pris motverka att Ulla Willebrand fick avträdesförmån, då de kunde för-
vänta sig ytterligare utdelning via Ullas arvslott i det stundande Björk-
manska arvskiftet. Beviljades avträdesförmån i domen avträdde den kon-
kursade hela sin egendom till borgenärerna men var sedan befriad från sina 
skulder och framtida anspråk på betalning från fordringsägarna. Ulla 
Willebrand var inriktad på att uppnå förlikning och att därefter vara fri från 
ytterligare anspråk. Dessa förhandlingar pågick de närmaste åren efter 
Bengt Magnus Björkmans död i maj 1824 och kom att bli en del av arv-
skiftet. 

Bengt Magnus Björkman ger flera år före den här aktuella händelsen i 
sina brev uttryck för en tilltagande oro, förorsakad av Willebrands agerande 
på kreditmarknaden. Släktingars kreditrelationer påverkade ens egen tillit 
och kredit. 

Björkmans och Willebrands affärer åren före konkursen framgår av ta-
bell 1. Björkmans utlägg för dottern och mågen uppgick till drygt 250 000 
riksdaler banko de två åren närmast före konkursen enligt hans egen be-
vakningskrift i målet. Knappt 130 000 upptogs av dotterns hemgift medan 
ca 50 000 var lån mot inteckning i Willebrands fastigheter i kvarteret 
Skotten vid Drottninggatan i Stockholm respektive Näsby säteri. Därtill 
hade Björkman givit ytterligare lån om drygt 40 000 utan säkerhet. Vidare 
var större delen av arrendekostnaden om drygt 8 000 för Sätuna obetald. 
Likaså hade Willebrand i slutet av år 1820 belånat arvslotten efter sin mor 
och hade knappt häften kvar att betala. Den säkerheten var dessutom falsk 
då Willebrand redan förbrukat denna tillgång, han var skyldig sterbhuset 
samma belopp. 

Björkmans uppgifter visar att Willebrands sammantagna skuld till svär-
fadern uppgick till drygt 89 000 riksdaler banko vid dagen för ansökan om 
konkurs. Därtill kommer dotterns hemgift om 128 810 riksdaler banko 
Trots att hemgiften formellt sett inte hörde till skulderna specificerades den 
i bevakningsskrivelsen med tanke på det förestående arvskiftet om Björk-
man eller hans hustru skulle komma att avlida under förhandlingarna. 

Björkmans siffror är av allt att döma i underkant. I en summarisk för-
teckning över sina skulder upptar Willebrand ett något högre belopp. För-
teckningen är upprättad i Ystad den tredje april under flykten från Stock-
holm. Enligt Willebrand uppgick skulderna till Björkman sammantaget till 
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Tabell 1. Bengt Magnus Björkmans affärer med Ernst von Willebrand 
1819-1821. (Riksdaler banko) 
Datum Belopp 

Rdr Bco 
Säkerhet Ränta Varav 

amor-
terat 

Åter-
stående 
ränta att 
betala 
1821 

Skuld 
1821 

1819-07-17 30 000 Fastighetsinteckning 6 %/år 0  30 000 
1819-08-09 25 000 Saknas 6 %/år 13 039 359 12 320 
1819-11-30 7 000 Saknas ½ %/månad 6 000 450 1 450 
1820-03-01 2 500 Fordran ½ %/månad 2 126  374 
1820-03-15 8 368 Arrende  2 000  6 368 
1820-03-15 50 000 Hemgift, Ulla v. W. räntefritt 0 0 0 
1820-03-15 78 810 Hemgift, Ulla v. W. 3 %/år 0  0 
1820-03-27 6 000 Fastighetsinteckning ½ %/månad 0 360 6 360 
1820-04-14 10 533 Fastighetsinteckning 6 %/år 10 533 632 11 165 
1820-04-19 11 000 Saknas 6 %/år  650 11 650 
1820-12-06 22 400 Arvslott, Ernst v. W. ½ %/månad 13 039  9 361 
Summa 251 611   46 737 2 451 89 048 

Källa: Bengt Magnus Björkmans bevakningsskrift 22 oktober 1821 i Svea Hovrätt, pag. 
403 ff., makarnas inteckning i kvarteret Skotten 1, pag. 407, samt Ulla Willebrands 
hemgift, pag. 460. Justitierevisionen, revisionsakter, 1825, februari, 8 (II). (RA) 
Anm: Kolumnen ”Återstående ränta att betala 1821” avser ställningen den 4 april när 
Ulla Willebrand ansökte om boskillnad och cession. Ernst von Willebrand och Ulla 
Björkman gifte sig år 1811. 

 
95 395 riksdaler banko. Alla dessa avser inteckningar i fastigheter till helt 
andra belopp än dem Björkman uppger. Uppgifterna är dock inte alls speci-
ficerade eller daterade i Willebrands skrivelse.52 Det kan vara så att utläggen 
till Willebrand var högre än dem Björkman själv upptar i sin bevaknings-
skrivelse som kan ha friserats med hänsyn till familj och social konvenans.  

Omfattande affärer 
En person försatt i konkurs yrkade som framkommit vanligen på avträdes-
förmån vare sig han var formellt behörig till det eller inte. Att uppnå avträ-
desförmån var en viktig strategi för gäldenären i en konkurs. Avträdesför-
mån kunde beviljas om den som försatts i konkurs kunde visa att hans 
obestånd berodde på eldsvådor, skeppsbrott eller andra yttre händelser.  

Willebrands enda argument för avträdesförmån avvisades i domslutet 
den 12 december 1823. Han hade bevisligen hamnat på obestånd utan att 
drabbas av de olyckor som lagen krävde för att avträdesförmån skulle be-
                                           
52 RA, skrivelse till Svea Hovrätt från Ernst von Willebrand den 3 april 1821. Justitie-
revisionen, revisionsakter, 1825, februari, 8 (II), pag. 58 recto – 59 recto.  
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viljas. Istället hade Willebrand genom vingleri sökt dölja detsamma. Ulla 
von Willebrand sökte freda sin egendom från fordringsägarna genom att 
åberopa giftermålsbalken men saknade som nämnts äktenskapsförord. 
Ingen av makarna medgavs avträdesförmån i domen den av den 12 decem-
ber 1823. 

Konkurshandlingarnas omfattning belyser omfattningen av Willebrands 
affärer. Underlaget på nära tusen sidor bevakade räkningar är ett virrvarr av 
förteckningar, reverser och inteckningar som tillmäts olika prioritet i do-
men. De viktigaste nominella tillgångarna var makarnas tidigare nämnda 
fastigheter som dock var intecknade till stora delar; huset i Stockholm vär-
derades till 60 000 riksdaler banko, Näsby säteri till 115 000 riksdaler. 
Sammantaget värderades tillgångarna i boet till knappt 200 000 riksdaler 
banko. Skulderna uppgick, enligt Willebrand själv i den tidigare nämnda 
kalkylen i Ystad, till 388 000 riksdaler banko. Största fordringsägaren var 
Bengt Magnus Björkman med drygt 95 000, ca 25 procent av hela skulden. 
Enligt Willebrand var Näsby intecknat för 100 000 och huset på Drottning-
gatan för 26 000. Flera av dessa inteckningar hade dock gjorts i samråd 
med hustrun. På en inteckning belastad med ett lån på 30 000 riksdaler 
banko i makarnas hus i Stockholm sommaren 1819 intygar Ulla Willebrand 
exempelvis att denna även skall ha hennes fasta egendom som säkerhet, 
”att denna inteckning även må gälla för min andel i ovanbeskrivne fasta 
egendom vare härmedelst samtyckt och försäkrat.”53 Utdelningen i konkur-
sen uppgick som nämnts endast till åtta procent av skulderna. 

Ulla Willebrands strategi blev nu att åstadkomma en förlikning med 
borgenärerna för att i framtiden vara fri från deras betalningsanspråk. Bor-
genärernas strategi var att söka få ytterligare betalning via Ullas andel i 
arvskiftet efter Bengt Magnus Björkman som avlidit i april 1824. 

Den 8 februari 1825 bekräftades hovrättens dom i Högsta domstolen. 
Ulla hade yrkat boskillnad men inte kunnat styrka att boets skulder enbart 
berodde på mannens förvållande. Likaså lydde hon vid domslutet under 
giftorätt då hon saknade äktenskapsförord. Hon kunde därför inte beviljas 
avträdesförmån av Högsta domstolen men i domen formulerades ett tillägg: 
i den mån ytterligare tillgångar skulle komma henne till del genom arv-
skiftet skulle hon inte behöva gottgöra fordringsägarna med mer än sin 
egen andel av makarnas gemensamma egendom och lösöre.54 

                                           
53 RA, Justitierevisionen, revisionsakter, 1825, februari, 8 (II). Vol. I pag. 35–41, 58–59, 
407.  
54 Transumt av Högsta Domstolens konkursdom 8/2 1825. 
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Kramhandel i Stockholm under 1800-talets första hälft. Stockholms stadsmuseum. 
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Förlikningsförslaget 
Ullas advokat L. Theorell utarbetade nu ett förlikningsförslag som är daterat 
till den 30 juli 1825. Han föreslog en förlikning om 20 000 riksdaler banko 
på villkor att samtliga borgenärer avsade sig alla framtida anspråk på 
hennes tillgångar. Sterbhuset var självt största fordringsägaren i konkursen.55 

Theorells förlikningsförslag ifrågasattes bl.a. av advokatfiskal Theodor 
Hasselquist som bevakade en fordran på 8 000 riksdaler banko för kronans 
räkning.56 Han menade att det borde gå att få ytterligare 75 000 riksdaler 
banko ur boet (varav 10 000 var att betrakta som osäkra). Han kunde dock 
tänka sig att tillstyrka en förlikning enligt Theorells förslag om alla ford-
ringsägare skulle acceptera en sådan.57  

Advokatfiskal Hasselquist inlaga exemplifierar hur de offentliga äm-
betsmännen hade en drivande roll för att försvara finansmarknadens regel-
verk långt utöver vad som avsåg den specifika fordran de var satta att be-
vaka, de drev sina mål med fordringsägarkollektivet som helhet för ögonen. 

I februari 1926 hade de kvarvarande fordringsägarna tagit ställning till 
Ulla Willebrands förslag om förlikning. 44 personer med fordringar om 
sammantaget 100 100 riksdaler banko accepterade förslaget medan 45 med 
fordringar på sammantaget 75 465 riksdaler banko motsatte sig förlikning.  

Fordringsägarnas respons på förlikningsförslaget är ett tydligt exempel 
på hur olika slags grupptillhörighet – professionellt, socialt, etniskt och ge-
nealogiskt – inverkade på aktörernas ekonomiska beteende. Med Wille-
brand själv utom räckhåll utomlands måste förslaget om förlikning ha be-
traktats som ett skambud. Ulla Willebrand sökte uppnå avträdesförmån 
genom att återbetala 20 000 riksdaler banko. Som framkom skulle hon en-
ligt Högsta Domstolen betala sin andel enligt giftorätten, d.v.s. 88 000 av 
totalt 175 000 i skulder exklusive Björkmanska sterbhusets fordringar. 
Ernst von Willebrands andel måste redan i dåtiden ha tett sig ohjälpligt 
förlorad. Endast genom att motsätta sig att Ulla Willebrand beviljades av-

                                           
55 RA, Advokat Theorells förlikningsförslag den 30 juli 1825 på grundval av boutred-
ning efter Bengt Magnus Björkman. 
56 RA, Saken gällde huruvida kronan borde ingå ett förlikningsförslag med friherrinnan 
von Willebrand, vilket tillstyrktes. Kronans fordran härrörde från ”förvaltningen av de 
till Svenska Armén donerade pommerska domäner” bland vilka fanns ett gods som till-
hörde Ernst von Willebrand. Eftersom han inte kunde förete originalköpebrevet för 
detta gods, fick han interimsvis kvittera ut 8 000 riksdaler banko med villkor att vid 
anfordran återbetala beloppet till kronan, och denna återbetalning aktualiserades i Wille-
brands konkurs. Statskontorets underdåniga skrivelser till Kungl. Maj:t den 31 augusti 
1825. 
57 RA, Kammaradvokatfiskalämbetets memorial den 23 augusti 1825. 
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trädesförmån kunde fordringsägarna ha en möjlighet att få ytterligare kom-
pensation för sina förluster ur det Björkmanska sterbhuset. 

Trots dessa realiteter accepterade hälften av fordringsägarna förslaget 
om förlikning. De gjorde dock en mycket olikartad bedömning. Adliga mi-
litärer efterskänkte nästan undantagslöst sina skulder trots att de hade de 
största beloppen att inkassera. Också gruppen högre tjänstemän efterskänkte 
betydande belopp. Gross- och minuthandlare (handel & sjöfart) avvisade 
däremot förslaget medan gruppen hantverkare i högre grad var benägna att 
acceptera. Icke militär adel ville inte efterskänka sina fordringar. 

Även om Ulla Willebrand var huvudperson i målet var hon inte en själv-
ständig aktör; det var olika grupper av män som förhandlade om hennes 
ekonomiska tillgångar och skulder. Ullas första förmyndare Bengt Magnus 
Björkman hade försummat att skydda hennes kapital med ett äktenskaps-
förord. Därigenom försattes hon i en än svår situation när hennes make 
tillika hennes andre förmyndare snabbt förbrukade hennes hemgift i sina 
finansiella spekulationer. Vid tiden för förlikningsförslaget hade hennes 
myndiga bröder, hennes tredje förmyndare, att söka åstadkomma en uppgö-
relse med fordringsägarna. Det gällde att garantera systern en fortsatt 
ståndsmässig försörjning med utsikt om ett eventuellt framtida giftermål, 
men också att undvika att hon blev ett slags pauvre honteux för vilken de 
själva skulle komma att få ett livslångt försörjningsansvar. 

De militära borgenärernas bredvillighet att avskriva sina fordringar kan 
ha flera förklaringar. Willebrand var själv militär och hörde så att säga till 
kåren. Med tanke på hans finländska bakgrund, finns möjligheten att finsk-
ättade militärer är framträdande bland fordringsägarna. I ett sådant socialt 
sammanhang måste Björkmans näst äldste son redan vid den här tiden ha 
tett sig som en betydande person med sin bakgrund som officer i den ryska 
kejserliga armén. Han kan med sin svensk-finska och ryska anknytning ha 
varit en viktig förbindelselänk i den nya roll som Finland gick till mötes 
som rysk provins där han kom att tillhöra sin tids sociala elit. Hovets, de 
högre ämbetsmännens och släktingarnas eftergifter kan möjligen förklaras 
av sociala hänsyn och konvenans. 

Att gross- och minuthandeln som grupp ställde sig avvisande till försla-
get om förlikning trots att troligen mycket lite fanns att få genom fortsatta 
processer behöver inte bara ha rent affärsmässiga bevekelsegrunder. De 
sociala motsättningarna mellan adel och högre borgerskap genomsyrade 
denna tid och börden ifrågasattes på bred front samtidigt som många i det 
högre borgerskapet själva drömde om att uppnå en hög social position.  

Det var dock borgenärer med en övervägande andel av skulderna som 
accepterat förslaget. Den 18 april 1826 antogs förlikningsförslaget enligt en 
notering av Kungl. Maj:t.  
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Epilog 
Ulla von Willebrand och Anna Brita Cosva var två kvinnor – som trots att 
de befann sig i varsin ände av den sociala skalan inom grosshandlarkollek-
tivet – i unga år blev hårt drabbade när deras män kom på obestånd i den 
ekonomiska stagnationens Stockholm. Med hjälp av bröder och fäder sökte 
de med lagens hjälp skydda sin egendom som de inte hade rätt att själva 
disponera. Deras hemgifter var en del av det kapital som överfördes mellan 
män, belånades och investerades av män i de finansiella nätverk som kon-
stituerade den dåtida kreditmarknaden. 

Det som återstod av Ullas ekonomiska tillgångar utmejslades i det stora 
arvskiftet efter Bengt Magnus Björkman död i april 1824. Först 12 år senare 
– år 1836 – var all egendom slutligt fördelad mellan de återstående sys-
konen. 

Ulla instiftade tillsammans med sonen Ernst Fredrik de så kallade Wil-
lebrandska understödsfonderna i Stockholm vilkas räntor utdelades till hu-
vudstadens fattiga och sjuka. Hon avled i Stockholm år 1860 ungefär sam-
tidigt som sin son som dött året före.58 

Makarna Cosvas fortsatta tillvaro efter domslutet 1774 utvecklades till 
en tragedi. Under processen sökte Anna Brita tillstånd att hålla spiskvarter 
men traktörssocieteten sade nej. Istället blev makens burskap som gross-
handlare överflyttat till kaffeskänkssocieteten den 11 augusti 1773, mindre 
än ett år före tidpunkten för domen i Cosvas konkursmål. Från påsken 1775 
hyrde Cosva några rum ovanpå Norra Viktualievågen på Skeppsbron, ne-
danför Nygränd. Redan 1776 blev han dock uppsagd då han inte kunde 
betala hyran och ingen ville gå i borgen för honom. Vid mantalsskrivningen 
1780 är Cosva skriven med hustru, två barn och en piga i kopparslagar-
åldermannen Dandanells hus vid ett område som numera upptas av en 
trappförbindelse upp till Mosebacke torg. Han titulerades nu kontorsskrivare 
vid Lotskontoret. Den blygsamma skatten på 1,5 riksdaler (rdr sp.) ”balan-
seras” och i april år 1780 avled Jan Jansson Cosva, 39 år gammal. Boupp-
teckningen visar ett ytterst torftigt bo med skulder som är fem gånger så 
stora som tillgångarna. Anna Brita måste nu begära sig i urarva konkurs.59 

 

                                           
58 Björkenheim 1961, s. 31; Svenska Millionärer 1900, s. 158–162. 
59 SSA, konkursdom 2/5 1774, pag 231 ff; Handelskollegiets protokoll 1772, AI:127, 
7/5 1772, pag. 401 samt 11/8 1772, pag. 731; Handelskollegiet A:132 pag. 491; man-
talslängd Katarina norra 1780, pag. 31, Överståthållarämbetets arkiv; bouppteckning 
1781-2-487, Justitiekollegii & förmyndarkammarens arkiv. 
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Klas Nyberg 

 

 

Kommentar till Anna Brismark, Sven Olofsson 
och Pia Lundqvist 

De här aktuella uppsatserna av Anna Brismark, Sven Olofsson och Pia 
Lundqvist, knyter an till en lång tradition av forskning och debatt om 
framväxten av svensk proto-industrialisering resp. en förändrad konsum-
tionsnivå under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Genom att 
betona vikten av landsbygdens bondehandel och dess institutionella särdrag 
som en viktig komponent i äldre handelshistoria knyter de an till tidigare 
forskning i Sverige och övriga Skandinavien; med sin inriktning på sociala 
och finansiella nätverk mellan olika aktörer samt betonandet av den svenska 
stapelstads- och inrikeshandeln som en del av den internationella arbets-
delningen förnyar de samma forskning. 

 
* 

 
Handelns och distributionsledets roll i den ekonomiska utvecklingen resp. 
handelns organisatoriska förändring och utveckling har länge spelat en 
viktig roll i teoretiska ansatser som behandlar övergången till modern tid 
och den industriella revolutionens problematik, men har inte systematiskt 
jämförts och diskuterats i ett skandinaviskt sammanhang. 

Forskningen om handeln som en viktig del av industrialiseringens långa 
förhistoria dominerades länge av de stora handelshusens aktiviteter, d.v.s. 
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 systema-
tiskt intraregionalt ekonomiskt utbyte kunde uppstå i den förindustriella 
världen. Med grosshandeln knöts lokala och regionala ekonomier till var-
andra och grunden lades till arbetsdelning och specialisering mellan länder 
och världsdelar. Redan 1200-talets avancerade textilindustri i de flandriska 
städerna baserades på importerad ull och man bedrev där tillverkning i stor 
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skala med hela den dåtida världsmarknadens mässor och varubörser som 
tänkta avnämnare.1 

För en äldre generation forskare – med namn som Fernand Braudel, 
Herman Kellenbenz, Paul Sweezy och senare även Jürgen Schlumbohm 
som i en inflytelserik antologi från 1970-talet utvecklade en marxistisk sta-
diemodell 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 varia-
tioner därav: kauf-system resp. verlag-system, drevs i regi av köpmän som 
organiserade råvaruinköp, tillverkning, tygernas beredning, besiktning och 
försäljning. Trots den generalistiska ansatsen var hela denna grupp – de s.k. 
”Göttingen-three”: Peter Kriedte, Hans Medick och Jürgen Schlumbohm – 
i sin modell starkt bundna till Franklin Mendels och Herbert Kisch’s empi-
riska iakttagelser av ett ganska begränsat geografiskt område, Flandern 
resp. utvecklingen i Rhenlandet. Deras ansats fick ett stort genomslag i 
forskningen när deras bok översattes från tyska till engelska och gavs ut på 
Cambridge University Press år 1981.2 

Den omfattande empiriska forskning och debatt som inspirerats – kanske 
främst ur Mendels och Göttingenforskarnas utvecklade teoribildning om 
proto-industrialisering men även ur den konsumtionshistoriska forskning som 
inleddes med Neal McKendricks m.fl. bok The Birth of a Consumer Society 
från 1982 – har visat på en betydande regional mångfald och komplexitet 

                                           
1 Se Bracker et al. (hrsg), Die Hanse – Lebenswirklichkeit und Mythos. Textband zur 
Hamburger Hanse-Ausstellung von 1989, Lübeck 1999; Peter Spufford, Pengar och 
makt. Medeltidens handelsmän i Europa, Stockholm 2003; Immanuel Wallerstein, The 
Capitalist World-Economy, Cambridge 1979.  
2 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, 
Fernand Braudel, Kapitalismens dynamik, Stockholm 1985; Mendels artikel ”Proto-
industrialization: The First Phase of the Industrialization Process”, publicerad i Journal 
of Economic History, vol. XXXI, 1972, följdes av Peter Kriedte, Hans Medick & Jürgen 
Schlumbohm, Industrialization before Industrialization. Rural Industry in the Genesis 
of Capitalism, (with contributions from Herbert Kisch and Franklin F. Mendels), Cam-
bridge 1981; Herbert Kisch, From Domestic Manufacture to Industrial Revolution. The 
Case of the Rhineland Textile Districts, New York, Oxford 1989; se även Richard Tilly, 
”Prologue: Herbert Kisch, the Man and His Work”, s. 3–38 i denna volym som förk-
larar sammanhanget. Därur föddes sedan de fördjupade studier som utgavs i början 
1990-talet: Peter Kriedte, Eine Stadt am seidenen faden. Haushalt, Hausindustrie und 
soziale Bewegung in Krefeld in der Mitte des. 19. jahrhunderts, Göttingen 1991; Hans 
Medick, Weben und ûberleben in Laichingen 1650–1900. Lokalgeschichte als allge-
meine Geschichte, Göttingen 1996 och Jürgen Schlumbohm, Lebensleufe, Familien, 
Höfe. die Bauern und Heuerleute des Osnabrückischen Kirchspiels Belm in proto–in-
dustrieller Zeit, 1650–1850, Göttingen 1994. 
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rörande de förindustriella samhällenas handelsformer. Viktigt är att många 
empiriska studier kom att visa på en tidigare okänd aktivitetetsnivå på de in-
hemska marknaderna som ofta var knutna till andra handelsformer än gross-
handlare och storköpmän.3 Brismarks, Olofssons och Lundqvists uppsatser är 
skrivna i denna forskningstradition. 

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 sprid-
da över hela världen i s.k. merchant communities – förmedlade större han-
delshus, och gav, omsättningskrediter.4 Denna nätverksansats framstår tyd-
ligt i exempelvis aktuell tysk handelsforskning: sådana tyska textildistrikt 
som spelade en viktig roll i Kriedtes, Medicks och Schlumbohms senare för-
djupade proto-industriella primärarbeten används numera för att påvisa hur 
dessa områden – via de globala handelsnätverken – var integrerade i världs-
handeln och kolonialismen, senast i Margrit Schulte Beerbühls prisbelönta 
bok Deutsche Kaufleute in London.5  

                                           
3 Exempel på lite mer syntetiska efterföljare med kontextualiseringar för undervisning 
och med fylliga bibliografier bifogade är bl.a. Peter Kriedte, Peasants, Landlords and 
Merchant Capitalists. Europe and the World Economy 1500–1800, Oxford, München 
1983, och följande upplagor; Maths Isacson och Lars Magnusson, Proto-industrialisa-
tion in Scandinavia. Craft Skills in the Industrial Revolution. Hamburg, New York 
1987; Sheilagh C. Ogilvie och Marcus Cerman (eds.), European proto-industrializa-
tion. Cambridge 1996. 
4 Alexander Schunka, ”Glaubensflucht als Migrationsoption. Konfessionell motivierte 
Migrationen in der Frühen Neuzeit”, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. Zeit-
schrift des Verbandes der Geschichtslehrer Deutchlands, Jahrg. 56, Heft 10, 2005; Clé 
Lesger & Leo Noordegraaf (eds.), Entrepreneurs and Entrepreneurship in Early Mod-
ern Times. Merchants and Industrialists within the Orbit of the Dutch Staple Market, 
(Hollandse Historische Reeks XXIV) Den Haag 1995; The World of the Indian Ocean 
Merchant 1500–1800. Collected Essays of Ashin Das Gupta, (compiled by Uma Das 
Gupta and introduced by Sanjay Subrahmanyam), Oxford, New Dehli 2001; Claude 
Markovits, The Global World of Indian Merchants 1750–1947. Traders of Sind from 
Bukhara to Panama, Cambridge 2000, s. 20ff.; Sushil Chaudhury & Michel Morineau 
(eds.), Merchants, Companies and Trade. Europe and Asia in the Early Modern Era, 
Cambridge 1999; Kate Fleet, European and Islamic trade in the Early Ottoman State. 
The Merchants of Genoa and Turkey, Cambridge 1999; Rudolph P. Matthee, The Poli-
tics 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, 
(American University Studies, X: 145), New York 1995; Jari Ojala, ”Approaching 
Europe: The merchant networks between Finland and Europe during the eighteenth and 
nineteenth centuries” European Review of Economic History, 1997:1, s. 323–352. 
5 Margrit Schulte Beerbühl, Deutsche Kaufleute in London. Welthandel und Einbürgerung 
(1600–1818), München 2007. 
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Också det sena 1800-talets skandinaviska exportframgångar för Norge, 
Sverige och Finland var obestridligen en följd av internationellt verk-
samma aktörer. Grosshandlare var de enda som hade förmågan att koppla 
samman kunskap om vad Europas marknader efterfrågade med vad norra 
Skandinavien hade förutsättningar att exportera. Huvuddragen i denna ut-
veckling 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 im-
plementerades in 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 multiplikator-
effekter som ledde till att dessa vinster implementerades i ekonomin så att 
industrialiseringen blev en självgående process. På ungefär hundra år – 
mellan 1840-talet och 1940-talet – förvandlades de nordiska länderna från 
att ha hört till Europas fattigaste länder till att bli de rikaste mätt i BNP per 
capita. Därmed kom forskarna alltmer att intressera sig för hemmamarkna-
dens utveckling och många förespråkade ett längre historiskt perspektiv i 
analysen. 6 

Teoretiska diskussioner kring begrepp som köp- och förlagssystem, 
”proto-industrialisering” och kapitalism, sätter alltså de stora handelshusen i 
centrum i teoribildningar som avser att förklara ekonomisk och social föränd-
ring i feodalismens slutskede samt övergången till kapitalism. Men den 
forskning som följde på detta betonande komplicerade alltså bilden. 

Den empiriska forskning som inspirerats av de nämnda ansatserna har pe-
kat på en variation och komplexitet både bakåt och framåt i tiden. Man vet 
idag att hemmamarknaderna i många västeuropeiska länder tycks ha uppstått 
ur en aktiv och socialt komplex process långt före den industriella revolutio-
nens uppkomst. Sådana ansatser – exempelvis utvecklade med utgångspunkt 
i Jan de Vries teori om att den industriella revolutionen föregicks av ”the in-
dustrious revolution” – och aktuell teoribildning om konsumtionssamhällets 
utveckling under 1800-talet, leder över till frågor om teorier som försöker 
förstå och förklara framväxten av olika sätt att organisera handel före ex-
portindustrialiseringens tid.7 

Forskningen om olika slags organisationssformer betonar inte bara fram-
växten av alltfler handelsformer per se – exempelvis ”retail systems” med 
                                           
6 Se nr 1 av Scandinavian Economic History Review år 1982 som ägnades frågan om 
proto-industrialisering i Norden. För svensk del har flera av de medverkande som pro-
fessorer senare bidragit till att arbeta in denna ansats i det allmänna medvetandet, se 
Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia. Stockholm 1996, resp. Lennart Schön, 
En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel, Stock-
holm 2000. 
7 Jan de Vries, ”The Industrial Revolution and the Industrious Revolution”. Journal of 
Economic History, vol. 54, nr 2, s. 249–270.  
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John Bensons och Gareth Shaws terminologi - utan fäster även vikt vid an-
satser som alternativt understryker betydelsen av relationerna mellan olika 
former av handel som en viktig del av utvecklingen. Exempelvis var den rör-
liga handeln i 1700-talets och 1800-talets Europa var lika mycket en ingre-
diens 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 former av 
handel: butiker, marknader och andrahandsmarknader, var relaterade till 
rörliga handlare; d.v.s. den fasta och den rörliga handeln knöts samman av 
sociala och ekonomiska nätverk 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 konfession och att de knöts till 
varandra via genealogiska, sociala och finansiella nätverk. Brismarks, 
Olofssons och Lundstedts forskning tyder på att också svenska bönder, 
gårdfari- och bondehandlare ofta ingick i sådana olika slags nätverk. Frågan 
är om Skandinavien – med dess glesa kluster av städer och köpingar där 
jämförelsevis små befolkningar var spridda på stora avstånd – skilde sig 
från mönstren i västeuropeiska huvudländerna.8 

Anna Brismarks och Pia Lundqvists kanske viktigaste bidrag i denna 
kontext är att de visar att också de olika former av bondehandel som växer 
fram under perioden - linneproducerande hälsingebönder, sörkörare och 
västsvenska gårdfarihandlare – inte vinner på att enbart analyseras som ju-
ridiskt åtskilda handelsformer, separerade från uppstädernas och stapel-
städernas detaljister och grossister. Sådana dikotomier mellan stad och 
landsbygd är vanliga i en äldre forskningstradition, men som framgått var 
handlande bönder, landsortens stadshandlare och detaljhandlare i Stock-
holm intimt sammanflätade med varandra i långfristiga sociala och finansi-
ella nätverk. Dessa relationers ömsom horisontella, ömsom hierarkiska ka-
raktär skiljer sig även från de strikta motsatsförhållanden som oftast 
betonas i handelsforskning med marxistiska rötter. De teoretiska implika-
tioner som följer av dessa aktuella iakttagelser blir en viktig utmaning för 
en ny generation av forskare. 

Den västsvenska gårdfarihandelns distribution av vävnader liksom han-
deln med både fint och enklare linne i distrikten från södra Norrland för 
den inhemska marknaden var beroende av vissa institutionella arrange-
mang för sin rätt att bedriva handel (se s. 47–52). Vare sig handeln organi-
serades av gårdfarihandlare, vanliga bönder eller stadshandlare som Dahl-

                                           
8 John Benson & Gareth Shaw, (eds.), The Evolution of Retail Systems, c. 1800–1914, 
Leicester, London & New York 1992; Beverley Lemire, Dress, Culture and Commerce. 
The English Clothing Trade before the Factory, 1660–1800, London, New York 1997; 
Laurence Fontaine, History of Pedlars in Europe, Oxford 1996. 
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bomska handelshuset i Hudiksvall saknas dock alla de mer invecklade 
institutionella arrangemang och den mer avancerade arbetsdelning som 
kännetecknar ledande europeiska textila miljöer, exempelvis i Yorkshire-
området. Dessa regionala centra masstillverkade dels för de nyss nämnda 
diversifierade marknaderna i länder som England och Frankrike, dels för 
de växande koloniala marknaderna i Amerika, Västindien och Indien. När 
exempelvis de saxiska linnedistrikten klädde hela den koloniala västindiska 
övärlden var proportionerna så omfattande att utskeppningen via Hamburg 
lade grund för särskilda köpmannakolonier i främmande städer – bara i 
London fanns en tysk köpmannakoloni om ca 500 köpmän. Effekten blev 
omfattande – priset på västeuropeiskt linne var redan i slutet av 1700-talet 
bara hälften av 1500-talets i förhållande till priset på bröd.9 

Kring de ledande ylle- och linnedistrikten i norra England och Skottland 
inrättades en rad institutionella arrangemang kring distribution av halvbe-
redda och färdiga vävnader. Inrättningar som ”Company Mills” och hallar 
för försäljning och kvalitetskontroll syftade även till att bestrida småprodu-
centers kostnader för krediter. Detta minskade risken.10 

Det Dahlbomska handelshuset i Hudiksvall baserade förmodligen väsent-
liga delar av sin avsättning av linne på långvariga förtroendefulla nätverks-
relationer med specialiserade detaljister i Stockholm. På samma sätt kunde 
förmodligen bönderna i Hälsingland även själva upprätta fler geografiskt 
kontakter med avlägsna marknader.11 Det kan jämföras med det omfattande 
statliga stöd för att bestrida kostnader för kreditgivning i försäljningsledet 
som kom textil-, järn-, verkstads-, glas- och pappersindustrin till del. Via 
den s.k. Manufakturdiskontfonden – en statlig industrifinansierande bank 
med ett årligt kreditiv från Riksbanken – kunde manufakturister diskontera 
varureverser i fonden till subventionerad ränta för upp till en tredjedel av 
sin försäljning från år 1756 och framåt. Sådana arrangemang saknas för 
linnehandeln, förutom det premiesystem som skapades kring produktion 
och försäljning av fint linne, s.k. premielärft. Detta avsåg dock stödja fint 
linne från Ångermanland och alltså inte Hälsinglands generellt sett grövre 
kvalitéer.12  
                                           
9 Johan Söderberg, Vår världs ekonomiska historia. Del I. Den förindustriella tiden, 
Stockholm 2007, s. 331. 
10 Pat Hudson, ”Capital and credit in the West Riding wool textile industry, c. 1750–1850”, 
Pat Hudson (ed.) Regions and Industries. A Perspective on the Industrial Revolution in 
Britain. Cambridge 1989, s. 69–99. 
11 Inger Jonsson, Lindodlare, väverskor och köpmän. Linne som handelsvara och försörj-
ningsmöjlighet i det tidiga 1800-talets Hälsingland, Uppsala 1994, kap. 2.  
12 Se not 46, s. 76 ovan. Mest aktuellt i Klas Nyberg, Kommersiell kompetens och 
industrialisering. Norrköpings ylleindustriella tillväxt på Stockholms bekostnad. 1780–
1846, Uppsala 1999, kap. 4. 
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Olofssons studie tyder på att kreditrelationerna sträckte sig bortom själva 
varuutbytet, att de genomsyrade hela det besuttna agrarsamhället och ut-
gjorde en mix av handel, kapitalackumulation och överföring av egendom 
samt t.o.m. ren bankirverksamhet. Sannolikt börjar vi nu se förändrade 
proportioner i relationen mellan traditionell stadshandel och bondehandel i 
vid mening. Regionala studier, som de här presenterade, torde efterhand 
komma att visa att åtminstone, Sjuhäradsbygden, norra Hälsingland och 
delar av Jämtland, inrymde en bondehandel med olika slags varor av bety-
dande mått. För skandinavisk del finns det anledning att utvidga och för-
stärka denna aspekt av analysen om den inhemska handeln och hemma-
marknadens bidrag till industrialismens och konsumtionsrevolutionens 
framväxt. 
 
 
 
 
 

 

Lejas omtalade handelsbod på Norrbro i Stockholm. Stockholms stadsmuseum. 
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Handelsbod på Drottninggatan i 1840-talets Stockholm. Stockholms stadsmuseum. 
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Ylva Hasselberg 

Kommentar till Klas Nyberg 
Det empiriska ämnet för Klas Nybergs uppsats är konkurser i Stockholm 
under perioden 1750−1850, deras förlopp och vilka konsekvenser de får för 
de historiska aktörerna. I analysen av konkurserna tar författaren hjälp av 
flera perspektiv och forskningslägen. Han refererar flitigt till forskningen 
om nätverk och dessas betydelse för historiska aktörer, och då särskilt till 
forskningen om handelsmäns nätverk. Det är ur denna forskning han hämtar 
inspiration till sin formulering av uppsatsens huvudsyfte: ”Det bakomlig-
gande syftet med analysen är att visa att begrepp som exempelvis kredit, 
säkerhet och hemgifter i dåtiden inte bara sågs som strikt ekonomiska stor-
heter. Finansiella relationer med reverser, assignationer, växlar etcetera 
mellan företag på marknaden var inbäddade i olika slags nätverk mellan 
människor som konstituerades exempelvis av sociala och professionella re-
lationer, släktskap, kön, etnicitet och konfession.” (s. 60) Ett annat perspek-
tiv som tas upp i uppsatsen, fastän mindre explicit, är det institutionella 
perspektivet. Fastän författaren inte alls gjort något sådant påstående, tror 
jag att han skulle hålla med mig om påståendet att personliga nätverk och 
deras funktionssätt, d.v.s. det tysta regelverk som styr aktörernas använd-
ning av sina nätverk, är att betrakta som en av de viktigaste informella in-
stitutionerna i det förindustriella samhället. Parallellt med denna informella 
institution förekommer i texten många hänvisningar till formella institu-
tioner som reglerar konkursförfarandet: arvslagstiftning, konkurslagstift-
ning, institutionen äktenskapet, etc. Ett tredje perspektiv eller forsknings-
läge som skymtar bakom texten är det genusteoretiska perspektivet, eller 
den aspekt av genusforskningen som sysselsatt sig med frågor om mäns 
och kvinnors egendom och ägande. De två viktigaste fallen författaren 
analyserar avser två hustrur: Ulla von Willebrand, gift med majoren Ernst 
von Willebrand och Anna Brita Palin, gift med Jan Jansson Cosva. I båda 
dessa fall uppträder två kvinnor som aktörer, två kvinnor som står på 
randen till ekonomisk ruin inte på grund av egen förskyllan utan på grund 
av sina äkta mäns försumlighet. En viktig fråga här är naturligtvis vilka 
möjligheter en gift kvinna i praktiken hade att freda sin hemgift eller egen-
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dom och en annan lika viktig fråga är hur man såg på kvinnors och mäns 
ekonomiska förpliktelser gentemot varandra i äktenskapet. 

Alla dessa tre perspektiv, med tillhörande forskningslägen och veten-
skapliga frågor, förefaller mig vara lika giltiga och av stort vetenskapligt 
intresse. Min fortsatta argumentation kommer att utgå från uppfattningen 
att den text som är skriven och den forskning inom vilken den är 
tillkommen skulle vinna på att något av dem renodlades och utvecklades, 
eller kanske (om orken räcker) att alla tre perspektiven utvecklades, men i 
olika texter och sammanhang. Det ligger ett stort värde i att låta olika 
frågor befrukta varandra, och förhållandet mellan nätverk, genus och 
formella institutioner är ett otroligt spännande område som dessutom enligt 
min mening befinner sig nära den s.k. forskningsfronten. Innan man skriver 
synteser måste man emellertid grundligt ha gått till botten med de delar 
man vill ska ingå i syntesen. Min förhoppning är att författaren ska ägna tid 
åt att utveckla sin forskning på området och så småningom i ett större verk 
ska återkomma till denna spännande treenighet! 

Om jag fick välja vilken fråga man först skulle ta itu med så skulle jag 
välja att fördjupa mig i det frågekomplex som rör förhållandet mellan for-
mella och informella institutioner. Även genusproblematiken är förstås 
spännande och på detta område har det gjorts mycket svensk historisk 
forskning som borde kunna ligga till grund för mer utvecklade hypoteser.1 
Den fråga jag egentligen tycker är minst spännande och nydanande är frå-
gan om hur aktörernas nätverk fungerar. Denna uppfattning grundar sig på 
min egen erfarenhet som historiker och nätverksforskare under det senaste 
decenniet. När jag började formulera mina tankar om personliga nätverk 
som viktiga resurser och om nätverk som en förklaringsmodell som tillva-
ratog denna insikt, fanns det egentligen ingen historisk forskning som ex-
plicit diskuterade nätverk som drivkraft i historien. I dag, ett decennium 
senare, finns det en ganska stor och livaktig forskning på det här området. 
Det innebär att många av de frågor som jag och andra arbetat med nu måste 
anses ha genererat ett antal ganska hållfasta påståenden. Jag tror att jag kan 
påstå att vi nu ”vet” hur viktiga kreditnätverken var för näringsidkare i det 
förindustriella samhället. Jag tror också att man kan anse det belagt att så-
dana nätverk inte skiljer på det som är offentligt/professionellt/företags-
orienterat och det som är privat/personligt/familjeorienterat. De grundläg-

                                           
1 Se exempelvis Gudrun Andersson och Maria Ågren, ”Kvinnor och egendom under 
tidigmodern tid: forskningsläge och strategier” i Scandia 1996, vol. 62, s. 25−53; Maria 
Sjöberg, Kvinnors jord, manlig rätt: äktenskap, egendom och makt i äldre tid, Hede-
mora 2001; Maria Ågren (red.), Hans och hennes, Uppsala 2003; Maria Ågren och 
Amy Louise Ericson (red.), The Marital Economy in Scandinavia and Britain, 
1400-1900, Aldershot 2005. 
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gande funktionerna hos ett sådant nätverk är ganska väl utredda, liksom 
delvis också vilka konsekvenserna av dessa funktioner blir för den 
historiska individen.2  

Däremot är det inte lika väl utrett hur förhållandet mellan formella in-
stitutioner och den informella storheten nätverket ser ut i det förindustriella 
samhället. Detta är en mycket central fråga om man vill förstå övergången 
från ett förmodernt till ett modernt samhälle. Det är också en mycket cen-
tral fråga om man vill förstå den globala fördelningen av makt och resurser 
och hur vi kan påverka denna. Länder med låg korruption karaktäriseras av 
att medborgarna kan lita på att beslut fattas i enlighet med gällande regel-
verk. Länder med en mindre väl fungerande offentlig sektor och hög kor-
ruption karaktäriseras ofta av att de i stället styrs av familjelojaliteter och 
patron-klientliknande relationer. Korruptionsforskaren Arnold Heidenheimer 
beskriver dessa två samhällstyper som idealtyper som befinner sig i mot-
satsförhållande. Korruption och ej regelmässigt beslutsfattande är ett symp-
tom på att individuella tjänstemän agerar i enlighet med interaktionssättet 
nätverk och inte i enlighet med interaktionssättet hierarki.3 Det spännings-
förhållande som här uppstår mellan nätverkets lojalitet och formella regel-
verk problematiserar på ett mycket intressant sätt många av de påstående 
som görs i Robert Putnams omskrivna och ofta citerade Bowling Alone.4 Är 
det verkligen samma sak att gå och rösta i ett allmänt val som att äta 
middag med sina vänner? Är inte det ena ett uttryck för tillit och enga-
gemang i det politiska systemet medan det andra är ett uttryck för person-
ligt förtroende och lojalitet med familj och vänner? Om middagsätandet 
minskar samtidigt som deltagandet i allmänna val minskar, vad säger då 
detta egentligen? Är det inte två helt motsatta trender? 

För att återknyta till Nybergs text vill jag därmed också säga att sådana 
frågor med fördel också kan ställas till ett historiskt material. I de konkurs-
ärenden författaren skriver om finns det flera regelverk som de historiska 

                                           
2 Verk som kan ha sägas ha bidragit till en kunskapsbas avseende näringsidkares nät-
verk är exempelvis Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Fu-
rudals bruk 1804−1856, Uppsala 1998; Leos Müller, The Merchant Houses of Stockholm, 
c. 1640−1900. A Comparative Study of Early-Modern Entrepreneurial Behaviour, 
Uppsala 1998; Niklas Stenlås, Den inre kretsen. Den svenska ekonomiska elitens infly-
tande över partipolitik och opinionsbildning 1940−1949, Uppsala 1998; Tomas Nilson, 
Framgång och vår Herre: industriellt företagande, social struktur och karriärmönster i 
två svenska städer: Borås och Örebro 1890–1920, Göteborg 2004; Terese Nordlund, Att 
leda storföretag. En studie av social kompetens och entreprenörskap i näringslivet med 
fokus på Axel Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström, 1900−1950, Stockholm 2005. 
3 Arnold Heidenheimer, Political Corruption: a Handbook, New Brunswick 1989. 
4 Robert Putnam, Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, 
New York 2000. 
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aktörerna måste förhålla sig till. Här ligger pudelns kärna: det krävs alltid 
en tolkning av formella institutioner. Lagar och regler måste vara skrivna 
så att de rör sig på ett generellt plan: annars blir de alltför ohanterliga. I 
varje enskilt fall måste de generella skrivningarna uttolkas och tolkning-
arna göras legitima och acceptabla för de som berörs av dem. Många av de 
som ”tolkar” konkurserna agerar inom ramen för en tjänstemannaroll: de 
representerar något mer än sig själva. Frågan är då hur denna tolkning ser 
ut och om tolkningen i det enskilda fallet styrs av någon slags tjänsteman-
naidentitet, ett slags försök att personifiera lagens bokstav, eller om tolk-
ningen styrs av andra hänsyn: av ett osynligt genuskontrakt eller kanske av 
vilket nätverk man tillhör och vem man är lojal med? En annan fråga är om 
aktörerna använder sig av det formella regelverket strategiskt i en argu-
mentation, eller om detsamma faktiskt styr deras handlande? Sådana frågor 
anser jag med fördel kan skjutas fram och diskuteras, eftersom svaren på 
dem har stor möjlighet att belysa framväxten av system trust5 och visa när 
och hur den i det förindustriella samhället alldenstund närvarande nät-
verkslogiken får konkurrens av något annat, något som överflyglar den in-
dividuella lojaliteterna. 

 
 

 
Marknadsscen från 1800-talets förra hälft. Stockholms stadsmuseum. 

                                           
5 Beträffande system trust, se Niklas, Luhmann, Förtroende. En mekanism för reduktion 
av social komplexitet, Göteborg 2005. 
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