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Inledning 
När man hör ordet auktion idag förknippar man det troligtvis med en plats där någon sorts 

lyxvaror säljs, kanske ett dyrt konstverk eller en möbel, eller kanske nätauktioner som blivit 

populära. Men självklart har auktioner inte alltid sett ut så, under de flera hundra år som 

auktioner har hållits i Sverige så har utbudet och personerna kring försäljningen självklart 

förändrats. Vi vet nu att auktionerna spelade en viktig roll för människors ekonomi under 

1700- och 1800-talet. Här såldes allt man kunde tänka sig och här kunde varor omvandlas till 

kapital. Auktioner spelade allra störst roll som marknad under 1700 och 1800-talen då alla 

samhällsgrupper besökte dem, men blev sedan alltmer en fattigmarknad.1 Något som idag 

troligtvis inte skulle inbringa särskilt mycket pengar på en auktion, men som var en 

återkommande varukategori under 1700-1900 talen var livsmedel. Detta är en vara som har 

värderats mycket olika beroende på vilken tidsperiod man undersöker, i tider av svält och 

ekonomiska svårigheter bör priset varit högt och under tider då mat inte var något problem för 

befolkningen bör efterfrågan inte varit särskilt stor. Livsmedelspriser bör också ha påverkats 

av hur stor tillgång som funnits hos invånare i en stad i allmänhet. I den stad som skall 

undersökas i denna uppsats, Enköping, med relativt god tillgång till grödor, bör inte 

livsmedelsvaror inhandlats av mer välbeställda personer på en andrahandsmarknad som 

auktioner utan av personer med mindre välbetalda yrken. 

Livsmedelshandeln var viktig, i Stockholm till exempel var livsmedel den handelsvara som 

störst andel av detaljhandlarna sysselsatte sig med under 1700-talet. Den varugrupp som flest 

arbetade med var krydd-, kaffe- och teförsäljning2, något som troligtvis inte var fallet i 

Enköping då handeln med exotiska varor inte lär ha varit särskilt stor där.  

 

De frågeställningar som uppsatsen skall svara på är följande: 

- Hur ofta förekom livsmedelförsäljning på auktion? 

- Vilka livsmedelsvaror har auktionerats ut i Enköping under åren 1820-1821, 1860-

1861, 1877-1878? 

– Vilken samhällsklass tillhörde köparna respektive säljarna av livsmedelsvaror? 

 

1 Ulväng, Murhem & Lilja manus 2012. s.1 kap 1 
2 Staden på vattnet, Lars Nilsson m.fl. 2002 s. 213 
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Bakgrund 
Auktioner 

Under 1800-talet hade auktioner en mycket större roll i samhället än idag. De flesta 

samhällsklasser besökte dem och väl där kunde man buda på allt möjligt, från markarrende 

och möbler till en tunna potatis.3 Under stora delar av 1800-talet var det ovanligt att man 

betalade med kontanter, särskilt på landsbygden och i mindre städer och på auktioner var det 

nästan uteslutande kreditbetalning som användes. Det var även vanligt att sälja av ägodelar på 

auktioner för att exempelvis betala fordringar.4 Auktioner fungerade även som en social 

samlingspunkt, de skedde under en viss begränsad tid på en viss plats och gav medborgare 

chansen att göra fynd, i form av billigare varor. Nedan följer en beskrivning av personer som 

föddes i slutet av 1800-talet och fick frågor om auktioner på 1940-talet av Nordiska Museet, 

som används av Ulväng m.fl; 

 

Dagen inleddes alltid med att auktionisten bjöd på mat och dryck. 

Under tiden kom besökarna och började granska varorna,(---) Så satte 

auktionen igång. Auktionisten själv satt vanligen inomhus och förde 

protokoll över vad som såldes, och ibland fanns där speciella budbärare 

som sprang emellan och meddelade varans namn, pris och köpare. 

Utroparen var viktig. Han stod ofta på ett bord, en stol, ett upp- och 

nedvänt kar eller en trappa för att synas och se buden, och han var 

alltid rolig och slagkraftig. Försäljningen började alltid utomhus med 

redskapen, de minst värdefulla först.(---) Sedan drog man sig inåt till 

bostadshuset och gick från rum till rum.5 

 

Även om dessa beskrivningar gäller slutet av 1800-talet så bör tillvägagångssättet varit 

liknande under hela 1800-talet, t.ex. så stämmer den ordning i vilken man säljer varorna med 

de protokoll jag gått igenom. 

 

Det fanns också en särskild procedur som skulle följas när auktion skulle hållas, anslag sattes 

upp i staden och i med tidningarnas intåg användes även dessa till viss del för notiser om 

auktioner. Samma dag som auktionen skulle hållas ringdes det även i en klocka för att 

3 Ulväng, Murhem & Lilja manus 2012 s.1 kap 1 
4 Ibid. s.12-13 kap 1 
5 Ibid. s.16 kap 4 
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påminna invånarna om auktionen.6 I Enköping användes också kyrkan som spridningsväg, då 

prästen meddelade att auktion skulle hållas.7 Men i och med industrialisering, med dess nya 

billiga varor och mer slit-och-släng-tänk, så förlorade auktioner mer och mer sin betydelse.8 

 

Enköping 

Enköping är en småstad belägen i sydvästra Uppland och har under stora delar av Sveriges 

historia varit en viktig handelsplats bland annat eftersom man hade nära tillgång till Mälaren 

och därmed sjöhandeln. Enköping har alltid varit starkt präglat av jordbruk som 

försörjningsmedel för största delen av befolkningen.9  

 

Under första halvan av 1800-talet, som den första delen av min undersökning berör, befann 

sig Enköping i stort sett i en period av stagnation. Industrialiseringen hade ännu inte nått 

staden och befolkningen ökade visserligen men i en mindre skala än Sveriges befolkning i 

stort.10 Eftersom staden också drabbats av en förödande brand 1799 befann sig staden i ett 

återuppbyggnadsarbete som säkert påverkade exempelvis handel. 11 Vad gäller sociala 

grupper finns det olika besked gällande hur stor del av Enköpings invånare som kunde räknas 

till borgarklassen. Enligt Dahlgren och Johansson har den tidigare siffran (ca 70 % under 

1700 talet) kraftigt överdrivits och de menar att man 1850 får siffran 16 %, alltså en kraftig 

minskning av borgerskapet i Enköping.12 Detta tas upp av både Carlsson och Dahlgren som 

menar att minskningen av borgerskapet i svenska städer under första hälften av 1800-talet 

troligtvis stämmer, samtidigt som de påpekar att frågan inte utretts.13 Detta är alltså ett 

fenomen som måste undersökas vidare, men jag väljer att i denna uppsats anta att dessa 

uppgifter stämmer, i likhet med vad Carlsson och Dahlgren gjort.  

 

Detta kan säkert stämma, då befolkningsökningen i Sverige 1750-1850 ledde till att antalet 

obesuttna i Sverige ökade med 400 % samtidigt som antalet bönder bara ökade med 10 %.14 

Detta visar sig också i taxeringslängden för Enköping år 1810, där uppges att hela 72 % av 

6 Ulväng, Murhem & Lilja manus 2012 s 2 kap4  
7 Ibid. s.9 kap4 
8 Ibid. s.15 kap 1 
9 Ibid. s.7 kap 3 
10 Enköpings stads historia, Stellan Dahlgren mfl 1979 s.161-162 
11 Ibid. s.174 
12 Ibid. s.187-188 
13 Enköping under frihetstiden, Carlsson s. 14 Enköpings stads historia, Stellan Dahlgren mfl 1979 s.188 
14 Ulväng, Murhem & Lilja manus 2012 s.4 kap 1 
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hushållen var fattiga eller utfattiga.15 Utvecklingen verkar dock ha vänt, för redan 1855 

uppges att 94 % av hushållen i Enköping var förmögna eller behållna. Handeln med 

jordbruksprodukter med Stockholm bör ha varit en starkt pådrivande orsak till detta.16 

Enköping var viktig som marknadsstad, bland annat hölls Tjugondedagsmarknad fram till 

1865, en marknad som besöktes av människor från hela landet.17 

 

Bland annat har yrkestillhörigheten hos den självförsörjande delen av Enköpings invånare 

undersökts under åren 1810 och 1850, och där kan man se en viss skillnad. Bland annat har 

andelen gårdsägare minskat något, medan andelen arbetare ökat, vilket Dahlgren menar visar 

på en tillbakagång för jordbruket som huvudnäring.18 Samtidigt minskade som sagt 

borgerskapets antal i Enköping, vilket Dahlberg menar beror på att burskap, rätten att ta del av 

stadsprivilegierna t.ex. att bedriva handel, slutade delas ut till jordbrukare, något som hade 

stor effekt i ett så jordbrukartätt samhälle som Enköping.19 Mot slutet av 1800-talet kom 

industrialiseringen till Enköping, med framväxten av ett antal industrier och inte minst 

tillgången till järnväg vilket lär ha underlättat handeln stort.20 

Tidigare forskning 
Eftersom auktionsprotokoll är ett helt nytt forskningsområde finns det ännu ingen tidigare 

forskning att tillgå, förutom den ännu inte publicerade av Ulväng, Murhem och Lilja. Den 

tidigare forskningen kommer därför att vara inriktad mer på handel i allmänhet och då främst i 

Stockholm. Detta då denna forskning går att koppla till auktionshandeln och dess utveckling. 

Stockholm bör fungera bra som komplement, främst eftersom den används i Murhems m.fl. 

manus och även eftersom den geografiska närheten mellan städerna bör ge en mer korrekt 

bild. 

 

En anledning till att auktioner inte är ett tidigare utforskat ämne är troligtvis eftersom det 

sällan finns källmaterial.21 Enligt Murhem m.fl. verkar auktionsprotokoll, som jag använder 

mig av i denna uppsats, bara att finnas bevarade i Sverige, Norge och Finland22, detta gör 

självklart forskning på området svårare, men samtidigt väldigt intressant. Murhem m.fl. 

15 Ulväng, Murhem & Lilja manus 2012 s.8 kap3 
16 Ibid. s.9 kap3 
17 En bok om Enköping s.36-37 
18 Enköpings stads historia, Stellan Dahlgren mfl 1979 s.188-189 
19 Ibid. s.188 
20 Ulväng, Murhem & Lilja manus 2012 s.9 kap3 
21 Ibid. s.14 kap 1 
22 Ibid. s.1 kap 1 
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manus är som sagt den forskning som går att koppla direkt till mitt uppsatsämne, detta trots att 

den ännu inte är helt klar.  

 

Auktionerna hade en stor roll som marknad för invånarna i Enköping, under 1800-talet köptes 

3-5 föremål per invånare varje år i Enköping enligt Ulväng, Murhem & Liljas beräkningar.23 

De har undersökt auktionsprotokoll för åren 1781, 1810, 1840, 1870 i Stockholm och 1760, 

1810, 1870, 1900 i Enköping, med komplettering i form av några omkringliggande år.24 

Syftet med deras bok är att visa på auktionernas roll som en viktig, men något bortglömd 

marknad i Sverige.25 

 

I Enköpings stads historia beskrivs Enköpings historia från 1700-1900 talen. Boken fokuserar 

främst på hur staden har styrts under de olika epokerna, men också andra områden som t.ex. 

social differentiering behandlas.26 Här har bland annat mantals- och taxeringslängder använts 

för att få en bild av Enköpings invånares ekonomiska förutsättningar, något som visar sig 

svårt och osäkert att få något riktigt svar på.27 Även samhällsklassers förändringar tas upp och 

det konstateras att någon förändring knappast är att tala om i Enköping under 1800-talet, man 

går långsamt från jordbruks- till industrisamhälle.28 Men utvecklingen är trög och eventuella 

effekter på min undersökning små. 

 

Livsmedelhandelns historia har behandlats i Detaljhandelns bok: Livsmedel. Där beskrivs 

bland annat hur beroende bönderna som sålde spannmål var av handelsmännens prissättning 

och att bönderna ofta var skuldsatta hos handelsmännen vilket såklart gjorde bönderna 

sårbara.29 Även två typer av marknader tas upp, allmänna marknader och enskilda marknader. 

Allmänna marknader var öppna för de flesta, både allmoge och köpmän från andra städer och 

länder, medan enskilda marknader bara var öppna för ortens egna borgare.30  Något annat som 

tas upp är problem som kunde uppkomma med de dåtida måttsystemen. Då avgörande 

regleringar för hur måttsystemen skulle se ut kom först år 1858,31 alltså en bit in på min 

undersökningsperiod, gör detta att de mått som anges är opålitliga och detta märks även i 

23 Ulväng, Murhem & Lilja manus 2012 s.26 kap 4 
24 Ibid. s.12 kap 3 
25 Ibid.  s. 1 kap 1 
26 Enköpings stads historia, Stellan Dahlgren mfl 1979 s. 12 
27 Ibid. 1979 s. 189-190 
28 Ibid. s. 237-239 
29 Detaljhandelns bok s.268 
30 Ibid. s.269 
31 Ibid.  s.276 
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materialet som jag undersökt. Sedan tas reglerna som infördes gällande marknader och hur 

handel skulle bedrivas där, upp. Främst behandlas lagstiftning från 1635, då det bland annat 

bestämdes att utbildning skulle krävas hos handelsmän. Mer specialiserade handelsgrenar och 

de tidigare nämnda burskapens nödvändighet fastställdes.32 Auktioner tas inte upp men man 

kan anta att liknande regler gällde även på dessa eftersom marknaden inte skulle vara effektiv 

utan regler. 

 

Gunnar Carlsson har i Enköping under frihetstiden främst behandlat den lokala politiken och 

dess genomförande, men han kommer också in på samhällsgrupper och då främst borgare och 

diskuterar antalet borgare i Enköping.33 Att han behandlar främst 1700-talet gör det något 

osäkrare att använda hans uppgifter, men som tidigare nämnts lär stagneringen i Enköping 

under början av 1800-talet gjort att liknande förhållanden rådde även då. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av livsmedelförsäljning på auktioner 

under åren 1820-1821, 1860-1861, 1877-1878 i Enköping. Att undersöka vilken samhällsklass 

som köparna respektive säljarna hade, samt att se vilka typer av livsmedelsvaror som 

förekom. 

 

Avgränsning, metod, material 
Jag har valt att undersöka just Enköping eftersom det, ovanligt nog, finns ett rikt källmaterial 

bevarat därifrån, något som enligt Ulväng, Murhem & Lilja gäller flera städer i Sverige då 

auktionerna var monopolstyrda och protokollen skulle sparas.34 Jag har valt att undersöka 

åren 1820-1821, 1860-1861, 1877-1878 utifrån de resultat som Murhem m.fl. kommit fram 

till i sitt manus. Åren valdes delvis eftersom de är väl utspridda över 1800-talet för att få en så 

bra bild av försäljningsutvecklingen som möjligt, men också för att dessa år inte är undersökta 

av Murhem m.fl.  

 

För att svara på mina frågeställningar har jag använt mig av protokoll från Auctions 

Kammaren i Enköping under åren 1820-1821, 1860-1861, 1877-1878. Auktionsprotokollen 

från Enköping sträcker sig över åren 1728-1910, enligt Murhem m.fl. med vissa luckor och då 

32 Detaljhandelns bok s.277-279 
33 Enköping under frihetstiden, Carlsson s.15-17 
34 Ulväng, Murhem & Lilja manus 2012 s.19 kap 1 
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främst under 1700-talet.35 Auktionsprotokollen är skrivna i en sorts tabellform där varan (med 

antal eller mått), namn på köparen (eventuellt med yrke) och pris(i riksdaler och shilling, 

respektive kronor och ören efter år 1873) anges. Vidare anges även platsen där auktionen ägt 

rum, vem säljaren är, när betalningen för inropade varor skall vara inne samt de tillfällen då 

någon annan än köparen står för betalningen. Materialet ger således en hel del information 

som kan användas i en undersökning. För denna uppsats gör valet av en ganska kort 

tidsperiod att jag kan använda de flesta uppgifter som materialet erbjuder för att svara på mina 

frågeställningar. Sammanlagt används 16 auktioner i min undersökning, dessa finns med i 

bilagan till uppsatsen för att ge en överblick. 

 

Vad gäller samhällsklass tar Gunnar Carlsson upp de personer som inte benämns med yrken 

utan bara ”borgare”, som han funnit i sitt källmaterial och menar att detta berodde på en 

föreställning om att städer var blomstrande och de flesta invånare välmående borgare och att 

”borgare” skrevs dit som en sorts uppmaning för den utveckling man ville ha.36 Detta har 

även jag funnit i mitt källmaterial, då ett flertal av de undersökta livsmedelsposternas köpare 

bara benämns ”borgare” i protokollen. Jag kommer i min undersökning att räkna dessa 

personer som borgare även om deras riktiga klasstillhörighet kan ifrågasättas, mer om detta i 

undersökningsdelen.  

 

För att svara på mina frågeställningar har jag använt mig både av kvalitativ och kvantitativ 

metod beroende på frågeställningen. När jag undersöker förekomsten av livsmedelsauktioner 

använder jag kvantitativ metod då detta ger tydligast svar på frågan. När livsmedelssorter och 

samhällsgrupp undersöks går jag mer in på enskilda uppgifter och använder mig av dessa. 

Definitioner 
Livsmedel 

Med livsmedel menas i denna uppsats matvaror, både oförädlade och förädlade. Med 

oförädlade menas exempelvis råg, potatis, morötter och andra basvaror som inte omvandlats 

till förädlade matvaror ännu, men som troligtvis var tänkta att bli det. Med förädlade matvaror 

menas exempelvis vetemjöl, rågmjöl och ost. Att skilja på dessa olika sorters livsmedel ger en 

tydligare bild av om vilken sorts varor som dominerade försäljningen. 

 

35Ulväng, Murhem & Lilja manus 2012. s.10 kap 1 
36 Enköping under frihetstiden, Carlsson s.15-16 
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Klasser 

I denna uppsats ska samhällsklasser undersökas och det är därför viktigt att definiera de 

klasser som jag använder mig av. Jag har använt mig av samma socialgruppsindelning som 

Murhem. m.fl. Efter definitionen står de yrken som förekommit i det undersökta materialet. 

Tjänstemän = personer med lägre tjänster inom förvaltning och i städer, ofta med borgerlig 

bakgrund. En post under titeln ingenjör. 

 

Borgare = personer verksamma i städerna i egna företag inom handel och hantverk, samt 

personer som äger tomter i städerna, s.k. Gårdsägare. Här finns poster under titlarna: 

hovslagare, skomakare, gårdsägare, slaktare, linnevävare, skräddare, snickare, garvare, 

borgare, skeppare, hattmakare, konditor, svarvare, sadelmakare, mjölnare, karduansmakare, 

guldsmed, rådman, traktör, stenhuggare, smed, kopparslagare. Även en post under titeln ”son” 

räknas till borgare, eftersom denna son verkar vara son till en rådman. 

 

Bönder =personer som äger eller arrenderar jord på landsbygden och som inte tillhör 

ståndspersonernas eller tjänstemännens skikt. Poster under titlarna: bonde, rusthållare. Även 

en post under titeln ”fru” räknas hit, detta då personen i fråga som gift troligtvis hade det 

bättre ekonomiskt än obesuttna. 

 

Obesuttna =personer som inte är jordägande och tjänstgör i andras hushåll eller arbetar som 

hantverkare på landsbygden eller i fabriker i städerna. Poster under titlarna: dragon, 

brandvakt, soldat, vaktmästare, arbetskvinna, dräng, torpare37 

  

Teori 
Eftersom Enköping var en så jordbruksbaserad stad bör tillgången till mat varit säkrad när det 

inte var missväxt. Därför bör efterfrågan varit mindre från de övre skikten i samhället att köpa 

enklare livsmedel på en andrahandsmarknad som auktioner. Handeln med livsmedel på 

auktioner i Enköping bör därför ha dominerats av lägre samhällsklasser. 

 

37 Auktionsboken, socialgruppsindelning (bilaga till Manus) 
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Undersökning 
I likhet med Murhem m.fl. resultat,38 verkar de flesta auktioner i Enköping ha hållits i 

säljarnas hem. Av de totalt 16 auktioner som ingår i min undersökning var det bara två som 

hölls i rådhuset, resten har hållits på gårdar runt om Enköping. De två auktioner som hölls på 

rådhuset hölls också under 1820-talet, när staden höll på att återhämta sig efter branden. Vad 

gäller antalet auktioner under de undersökta åren så stämmer antalet ganska bra överens med 

de resultat som Murhem m.fl. kommit fram till. Under 1800-talet får de fram genomsnittet 30-

35 auktioner om året.39 Nedan redovisas resultaten för denna undersökning i tabell 1: 

 
Tabell 1: Förekomsten av auktioner och auktionsposter under åren 1760-1900 

År 
Antal 
auktioner 

Antal 
livsmedelsposter per 
år 

Antal poster totalt per 
år(beräknat och avrundat 
av Ulväng, Murhem & 
Lilja) 

Antal 
auktioner 
med 
livsmedel 
per år 

1760 15 141 1220 4 
1810 32 32 4150 8 

1820-
1821 59 102   5 
1860-
1861 66 48   5 

1870 30 11 3900 3 
1877-
1878 48 38   6 

1900 34 23 6120 6 
Källa: Enköping Auktionskammare Auctions Protokoller 
 
Här är uppgifterna i de gråmarkerade cellerna tagna från Ulväng, Murhem & Liljas manus 

antal livsmedelsposter och antal auktioner med livsmedel är räknade av mig med hjälp av 

deras material. Mina undersökningsår är här hopslagna för att få en mer samlad bild av 

resultaten, det är också så att jag i min undersökning inte räknat det totala antalet poster per 

auktion utan här endast har uppgifter från Ulväng, Murhem & Liljas manus.  

 

Siffrorna stämmer som sagt väl med den tidigare undersökningen. Man kan se hur pass 

ovanligt det var med livsmedelsförsäljning under undersökningsperioden och det är heller 

inga större skillnader mellan de olika åren utan försäljningen håller sig mellan 3-8 tillfällen de 

undersökta åren. Detta visar alltså att livsmedelsförsäljning var relativt ovanligt på auktioner i 

Enköping under de undersökta åren. Anledningarna till detta kan vara flera, som tidigare 

nämnts var jordbruk en stor del av Enköpings inkomstkälla, tillgången på livsmedel kan alltså 

ha varit avgörande. Det kan även bero på att priserna var så låga att det var olönsamt. Det kan 

38 Ulväng, Murhem & Lilja manus 2012 s.10 kap 4 
39 Ibid. s.11 kap 4 
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också vara så att det är det statistiska urvalet som påverkar, de år som inte undersökts under 

1800-talet kan innehålla fler livsmedelsauktioner. Risken för att det sistnämnda skulle vara 

fallet är dock liten då jag med hjälp av Ulväng, Murhem & Liljas material kunnat täcka in en 

stor del av 1800-talet. 

 

Vad man däremot kan se ganska stor skillnad på är antalet livsmedelsposter per år, en 

livsmedelspost innehåller alltså ett visst antal av en vara som sålts till en specifik köpare, 

nedan finns ett exempel från min excerpering:  

Exempel på excerperad livsmedelspost: 

Datum 
Antal 
varor/mått 

Typ av 
vara 

Yrke 
Köpare 

Socialgrupp 
köpare Namn köpare 

Pris 
Riksdaler Skilling 

1820-03-
22 I tunna  korn Hofslagare Borgare L Svedin 12  
Källa: Enköping Auktionskammare Auctions Protokoller A: I No 4 

Uppgifter finns alltså om innehållet i posterna, men jag har här valt att räkna varje post som 

en, så en post kan till exempel innehålla 5 tunnor potatis. Här är det år 1760 och 1820-1821 

som särskilt sticker ut med 141 respektive 102 poster. Vad gäller 1760 kan man också se att 

livsmedlen utgör ca en tiondel av det totala antalet poster det året, andelen livsmedelsposter 

av det totala antalet minskar sen kraftigt 1810, 1870 och 1900. För att lättare se förändringar 

har jag lagt in uppgifterna i ett diagram:  

Diagram 1 

 
Källa: Enköping Auktionskammare Auctions Protokoller 
 
Här kan man se ett tydligt samband mellan antalet auktioner och antalet livsmedelposter per 

år, med undantag för extremåren 1760 och 1820-21. Man kan också se en uppgång av antalet 

auktioner under mitten av 1800-talet, och sedan en minskning mot 1900-talet. Vad gäller 
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antalet auktioner med livsmedel så är siffran väldigt låg i förhållande till antalet auktioner och 

över hela den undersöta perioden håller sig dessa siffror lågt. Man kan anta att minskningen 

mot slutet av 1800-talet har att göra med industrialiseringens ankomst till Enköping,40 Då 

produktionen av livsmedel därmed effektiviserades och att varorna blev mer tillängliga, 

samtidigt som den tidigare nämnda slit-och-släng mentaliteten spred sig och 

andrahandsmarknader förlorade i betydelse.41 Siffrorna ger självklart inte en hel bild av 1800-

talet, men dessa slutsatser känns ganska relevanta att ange. 

 

Ett av målen med uppsatsen var att ta reda på vilka sorters livsmedel som sålts på auktionerna. 

De oförädlade livsmedel som förekommit är: korn, råg, potatis, bland.(troligtvis potatis 

blandat med något annat), morötter, vete, ärtor, vicker(en ärtsort), blandsäd., ärtblandning, 

rotsaker, havre och gröna ärtor. De förädlade livsmedel som förekommit är: rågmjöl, 

vetemjöl, ost, och kanske bräd/bröd potatis. Antalet sorter oförädlade livsmedel är alltså större 

än antalet förädlade, vilket inte är särskilt förvånande då man troligtvis lagrade oförädlade 

livsmedel i större utsträckning, vilket sedan syns då det hålls auktioner av avlidna personer 

eller konkursbon.  

 

Vi har nu kunnat konstatera att livsmedelsförsäljning på auktioner i 1800-talets Enköping var 

ovanlig. En tänkbar anledning till detta skulle kunna bero på prisutveckling. Detta skulle vara 

intressant att undersöka men låter sig inte göras, då det som tidigare konstaterats, finns så få 

livsmedelsposter och då även få prisuppgifter. Det blir även svårt i och med att valutan ändras 

och att olika mått används för samma varor. Det är också så att måttet ”en tunna” t.ex. potatis, 

på en och samma auktion kan ha två olika priser, vilket troligtvis beror på att mängden eller 

kvaliteten är olika. Man skulle alltså behöva räkna om priser och även varumått för att få en 

trovärdig bild av det lilla material som finns, då detta skulle ta för lång tid kan inte 

prisutvecklingen bestämmas.  

 

Betalningen på auktionerna har genomgående varit på kredit med några få undantag, men 

nästan alla köpare har ansvarat för sin egen betalning, förutom 10 köpare under 1820-talet då 

andra auktionsbesökare stod som ansvariga. Kredit var även enligt Ulväng, Murhem & Liljas 

undersökning det vanligaste betalningssättet, vilket underlättades av att man hade långa 

40 Ulväng, Murhem & Lilja manus 2012 s.9 kap 3 
41 Ibid. s.15 kap 1 
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kredittider innan betalningen skulle vara inne.42 Min undersökning stämmer därmed in på de 

resultat som Ulväng, Murhem & Lilja fått fram. 

 

För att undersöka vilken samhällsklass köparna av livsmedel tillhörde, har jag undersökt deras 

yrken. Här har jag bara använt mig av mitt eget material då Ulväng, Murhem & Lilja har 

fastställt samhällsklass på vissa personer där yrken inte skrivs med, något jag inte gjort och 

deras resultat lämnas därför utanför denna del av undersökningen.  

 

Yrken på köparna är inte alltid ditskrivna, vilket försvårar undersökningen. Av de 188 

livsmedelsposterna står yrken eller samhällsstatus på 121 stycken. Tyvärr faller alltså 67 

poster bort i denna undersökning då jag inte kan avgöra samhällsstatus på dessa. För att 

avgöra samhällsstatus har jag alltså enbart utgått från vilket yrke personerna hade. Ett annat 

sätt som kanske skulle gett ett annat resultat skulle vara att undersöka inkomster för 

personerna, detta finns dock inte utrymme för i denna uppsats. Oftast står yrket utskrivet, 

ibland står bara social klass ex. borgare, bonde. Detta leder till en del frågetecken som 

förhoppningsvis rätas ut nedan. 

 

Vad gäller bonde ser jag det som ett yrke och ser inget problem med att det inte vidare 

preciseras. Men fallen där det står borgare kan diskuteras mer. Gunnar Carlsson har i sin bok 

försökt verifiera teorin om att de personer som benämndes som borgare i hans källor, som 

främst gäller 1700-talets Enköping, egentligen ägnade sig åt jordbruk. Han undersöker 

jordbesittningar, boskapsinnehav och hur stadens jord var fördelad på borgerskapet och 

kommer fram till att de flesta personer som enbart benämns borgare troligtvis var jordbrukare, 

men menar samtidigt att dessa jordbrukare skilde sig åt från bönderna eftersom borgarnas 

jordbruk gav större vinst.43 Liknande omskrivning bör ha gällt även under 1800-talet då jag 

som sagt funnit denna benämning i min undersökning. Man kan därför anta att titeln borgare 

skrevs dit för att skilja de olika bönderna åt gällande inkomst, och eftersom det är inkomsten 

som till stor del bestämde personers sociala status kommer jag att räkna dessa ”borgare” som 

just borgare i min undersökning.  

 

När änkor köpt varor står de oftast under sina avlidna makars namn. Jag har valt att räkna med 

även dessa änkor som då inte syns i statistiken utan står under makens yrke. Eftersom änkorna 

42 Ulväng, Murhem & Lilja manus 2012 s.17 kap 4 
43 Enköping under frihetstiden, Carlsson s.23-33 
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bara är ett fåtal så bör inte detta ha stor effekt på resultatet trots att deras ekonomiska situation 

kan sett annorlunda ut när de ensamma stod för hushållet. 

 

Efter att ha bestämt samhällsklass hos livsmedelsköparna enligt tidigare beskrivna kriterier får 

jag följande resultat: 

Tabell 2: Antal livsmedelsposter på de undersökta auktionerna 1820-21, 1860-61 och 

1877-78 uppdelat efter samhällsklass 
Antal poster/ 
socialgrupp 
Tjänstemän 1 
Borgare 98 
Bönder 9 
Obesuttna 13 
Totalt 121 
 
Källa: Enköping Auktionskammare Auctions Protokoller 

 

Dessa resultat verkar spegla Enköpings befolkning på ett ganska bra sätt, som tidigare skrivits 

uppgavs 1855 att 94 % av Enköpings hushåll var förmögna eller behållna.44 

Auktionsbesökarna på de undersökta auktionerna stämmer alltså ganska bra överrens med 

denna uppgift, vilket ger bilden av en andrahandshandel av livsmedel som lockade alla i 

Enköping, och inte bara en samhällsklass. Dock kan man här ana att bönderna är något 

underrepresenterade med tanke på Enköpings roll som jordbruksstad. Även om många 

jordbrukare som tidigare nämnts finns i yrkesgruppen gårdsägare under borgare så är antalet 

bönder förvånansvärt lågt. Diskussion om dessa resultat följer efter presentationen om 

säljarna nedan. 

 

Vad gäller säljarna av livsmedel på auktioner i Enköping så har yrket skrivits ut på de flesta 

av de 16 auktionerna vilket gör att jag kan säkerställa samhällsklass på de flesta säljarna. Fyra 

säljare har ingen titel och faller därför bort, en säljare är ”brandstadskommiten” och faller 

också bort eftersom det inte är en enskild person utan en institution. Kvar återstår 11 säljare, 

nio av dessa är borgare och två obesuttna. Även i Ulväng, Murhem & Liljas material ser det ut 

så här bland säljarna, majoriteten är borgare och en mindre del obesuttna. Totalt finns i deras 

material 19 säljare av livsmedel, av dessa är 15 borgare, två obesuttna, en är stadsmissionen 

alltså en institution och det finns även en tjänsteman med,45 men bönder förekommer inte som 

44 Ulväng, Murhem & Lilja manus 2012 s.9 kap 3 
45 Excelfil Auktionsprojektet LivsmedelPåAuktionEnköping1730-1900 
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säljare av livsmedel i något av det undersökta materialet. Här kan man alltså se att en för 

Enköping så viktig samhällsgrupp som bönder, knappt finns med i auktionsmarknaden. Detta 

skulle kunna betyda att bönder, som ju levde på att sälja livsmedel, valde andra marknader för 

livsmedelsförsäljning för att t.ex. klara sig ur ekonomiska knipor. Kanske för att 

auktionsmarknaden inte var så lönsam för livsmedelsförsäljning, detta är dock något som 

behöver undersökas mer. Man kan också tänka sig, som tidigare nämnts, att gårdsägarna var 

en stor yrkesgrupp i Enköping. Enligt något osäkra beräkningar av Dahlgren ligger andelen 

gårdsägare i Enköping på 16.2 % 1810 och 12.9 % 1850, detta av andelen självförsörjande 

befolkning.46 Gruppen verkar alltså inte varit särskilt stor man slår ut det på hela befolkningen 

vilket gör böndernas frånvaro på livsmedelsauktioner mer anmärkningsvärd. 

 

Man kan alltså se att borgare var den klart största gruppen av säljare av livsmedel på 

auktioner i Enköping, således är både säljarna och köparna till största del borgare, en mindre 

grupp obesuttna och några få tjänstemän och bönder. Här tycker jag att det är 

anmärkningsvärt att så få bönder varit delaktiga i auktionerna. Som tidigare nämnts var 

Enköping en stad som försörjde sig på jordbruk under 1800-talet, att då så få bönder syns på 

en marknad är anmärkningsvärt. Även om ett flertal finns under kategorin gårdsägare i 

borgarklassen är representationen från bönder oväntat liten.  

 

Slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka livsmedelsförsäljningen på auktioner i 

Enköping under 1800-talet. Ett antal frågor har besvarats; hur vanligt det var med auktioner, 

vilka typer av varor som såldes, vilken samhällsklass tillhörde köparna och säljarna av 

varorna. 

 

Undersökningen har kunnat visa att det inte var vanligt förekommande med 

livsmedelsförsäljning under den undersökta perioden, i jämförelsen mellan antalet auktioner 

och antalet auktioner där livsmedel förekom visas tydligt hur sällan livsmedel förekom. 

Antalet livsmedelsposter visar sedan hur antalet kunde variera starkt mellan olika auktioner 

och den jämförelse som görs mellan totala antalet poster och livsmedelsposter visar även den 

på hur liten andel livsmedelsposterna utgör. 

 

46 Enköpings stads historia, Stellan Dahlgren mfl 1979 s.189 
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Vad gäller vilken typ av varor som såldes har de undersökta åren gett en bild av att basvaror 

av olika slag var vanligast, både förädlade och oförädlade. Det har inte varit särskilt stor 

variation på varorna jag funnit utan samma varusort återkommer ofta under åren. Vanligast 

har dock de oförädlade livsmedelsvarorna varit, som tidigare nämnts beror säkerligen detta på 

att det var denna typ av varor som man lagrade längre perioder och det var då dessa som fanns 

att tillgå vid försäljning av dödsbon och vid konkurser. 

 

Även samhällsklassen hos köparna och säljarna har undersökts och resultatet visar att en stor 

majoritet av båda kategorierna utgjordes av borgare, något som speglar Enköpings befolkning 

vid den undersökta perioden ganska väl, då en stor del av invånarna tillhörde borgarståndet 

enligt olika beräkningar. Något som dock är överraskande är att antalet bönder på både säljar- 

och köparsidan är mycket lågt. Att borgarsidan är starkt representerad på auktioner är ingen 

överraskning då det var en högreståndsmarknad. Men att det på auktioner i en stad som var så 

beroende av jordbruk som Enköping var, syns så få deltagande bönder i just 

livsmedelsförsäljning är förvånande.  

 

Vad böndernas frånvaro beror på går bara att spekulera om men det skulle vara intressant att 

se om resultatet blir det samma om andra städer eller tidsperioder undersöks. Det skulle också 

vara intressant att vidare undersöka förekomsten av livsmedelsförsäljning under andra år än 

de här undersökta och på så sett få ett bredare underlag för slutsatser.
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Bilaga 
Undersökta protokoll 
 

Enköping Auktionskammare A:I no 4 1819-1824 Auctions Protokoller 1820 

År 1820: 32 st auktioner 

Den 22 mars frivillig auktion hos enkefru M: S: Åkerlund 

Insatt av herr ingenieuren Edling följande 

 

Den 13 april auktion efter avlidne gördelmakaren Eric Gustaf Skoglind 

 

Den 13 maj hölls på rådhuset auktion vid vilken rådmannen herr Daniel Östman lät insätta 

följande 

 

Den 13 september Auktion efter den avledne Hofslagaren Lars Svedin 

 

Samma bok: Auctions Protokoller 1821 

År 1821: 27 st auktioner 

Den 10 januari hölls auktion å Rådhuset uppå följande af Rådman Östman ??? persedlar hos 

Gårdsägaren Jan. Renström 

Insatt af herr Rådman Lagerquist för Gårdsägare Pettersons räkning 

 

Enköping Auktionskammaren A:I No 6 Auktionsprotokoll 1859-1861 

År 1860: 33 st auktioner 

Protokoll hållet vid auktion hos Anders Andersson i Gånsta äg. Den 16 mars 

Insatt af jordeg. Frogds Enka 

 

Protokoll hållet vid auktion hos Gårdeg. Fredr Ericson den 25 mars 1860 

Insatt af jordeg. Frogds Enka 

 

Protokoll hållet vid auktion afl Gårdegaren J.A Andersson den 1 maj 1860 

Insatt af  En. Enlund Gånsta 

Insatt af Skrädd. J. Ericsson 
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År 1861 samma bok: 

År 1861: 33 st auktioner 

Protokoll hållet vid auktion A. P Letterström i G den 26 mars 1861) 

 

Protokoll hållet vid auktion hos snickaren A. B. Lundström den 11 april 1861 

Insatt av A. P Zetterström?? 

 

Enköping Auktionskammaren A:I No 7 Auktionsprotokoll 1861-1862  

År 1861 

Inga livsmedel funna. 

 

Enköping Auktionskammaren A:I  No 15Auktionskammarens protokoller 1874-1877  

År 1877: 25 st auktioner 

Protokoll hållit vid auktion i afl. Sadelmakare B.A Eklund konkursbo den 12 januari 1877 

 

Protokoll hållet vid auktion i Sakben?? Nilssons konkursbo den 16 februari 1877 

Insatt av brandstadskommiten 

 

Protokoll hållet vid auktion hos Gårdsegaren Carl Michel Carlsson den 28 mars 1877 

 

Protokoll hållet vid auktion hos ??? den 18 maj 1877 

 

Enköping Auktionskammaren A:I No 16 Auktionskammarens protokoller Från den 12 

september 1877-79 

År 1877  

Inga livsmedel funna. 

 

Enköping Auktionskammaren A:I No 16 Auktionskammarens protokoller Från den 12 

september 1877-79 

År 1878: 23 st auktioner 

Protokoll hållit vid auktion efter aflidna Skomakare C. Lindholms Enka den 7 maj 1878 

 

Protokoll hållet vid auktion efter afl. Enkan Lybung  å Carlsberg Enköping egor den 5 

november 1878 
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