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Förord 

Detta "lilla stycke" har tillkommit inom projektet "Arbetare och kapital
ägare i samhällets omvandling". Projektet har finansierat av Riksban
kens Jubileumsfond, som också bekostat tryckningen av denna skrift. 
Syftet var att göra en analys av den sociala utvecklingen inom ett antal 
svenska städer under framförallt 1700-talet. Som du kommer att märka 
blev det inte så. RJ må förlåta att det inte bidde den kostym jag lovat, inte 
heller en väst, nej inte ens en liten fingertutt. Det bidde nånting helt 
annat, det bidde en sjömansklänning. Klänning??! Ja, just det. Med det 
vill jag uttrycka att jag här försökt skriva på ett personligare, och därmed 
också kvinnligare sätt. Om detta påverkar skriftens läsbarhet får du själv 
avgöra. Denna bok avviker alltså på flera sätt från de ursprungliga pro
jektplanerna. Icke desto mindre handlar skriften om såväl arbetare och 
kapitalägare som samhällets omvandling. 

De till förord hörande tacken skall här riktas till den vise Stellan Dahl
gren och till Anders Florén, vilka läst mitt manus och kommit med 
många givande synpunkter, till Marie C Nelson, som översatt summaryn 
och sist men inte minst alla kolleger på "Forskarvinden" vid Historiska 
insitutionen i Uppsala, vilka, vare sig ni vill det och vet det eller inte, 
givit många bidrag till denna "Opusculas" utformning. 

Boken tillägnas minnet av min mormor, Göta Edblad, som levde sitt 
liv först som sjömanshustru, därefter som sjökaptenshustru och sedan 
länge, länge som änka. 

Uppsala den 3 mars anno 1993 

Kekke Stadin 
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Mårten och Lars Olof - två skeppare 

I april 1671 avseglade skeppare Mårten Thomasson med årets första 
stångjärnslast från Arboga till Stockholm. Hans skuta var en präktig 
öppen råseglare på 440 skeppund, som han köpt av de finska skutbyg-
garna för 1 000 daler kopparmynt. Skutan hade nummer 15 bland Arbo
gas 26 privilegierade nummerskutor och som femtonde man hade han 
därför fått lasta sin skuta vid järnvågen efter islossningen i Arbogaån. 
Som hjälp på skutan hade Mårten en båtsman. För andra året i rad har 
han valt Lars Hansson, en nykter och beskedlig karl. Denne var liksom 
Mårten själv borgare i Arboga och seglade med på skutan för att lära sig 
seglationen ordentligt innan han kunde skaffa sig en egen skuta. 

Hemma i Arboga hade skeppare Thomasson en stuga i kvarteret 
Sunnan ån, där han bodde tillsammans med sin hustru, och det yngsta av 
de tre överlevande barnen. Det skulle dröja minst en månad innan han 
skulle komma hem till dem igen, kanske två. I Stockholm fick de först 
vänta vid Långholmstullen för hamnklarering och sedan ofta upp emot 
en vecka vid hamnen "västantill" på att få lossa lasten. Särskilt på våren 
när allt vinteijärn skulle seglas till huvudstaden för vidaretransport till 
utlandet var trängseln vid Slussgraven, eller Järngraven som den också 
kallades, stor. Väntan på en returlast, säd och andra matvaror till bruks
folket i Bergslagen, kunde bli ännu längre. Men, eftersom ämbetsbrö
derna i Arboga skeppargille höll ihop hade de trevligt under väntetiden i 
Stockholm. Hemresan tog också sin tid. Farleden var svår och i synner
het den starka motströmmen i den smala och steniga Arbogaån var svår
forcerad. Ofta fick de vänta på förlig vind för att kunna komma upp. 
Men, väl hemma igen kunde han stanna hos familjen en tid före nästa 
resa. 

Våren 1848 påbörjade den då 53-årige skepparen, Lars Olof Damberg 
samma resa som Mårten Thomasson hade gjort 177 år tidigare. Lasten 
var stångjärn. Han seglade Kronsvan, en smäcker jakt på 30 läster. 
Jakten ägdes av Arboga ångfartygs- och rederibolag, där Lars Olof var 
anställd. Matrosen, Per Eric Åkerblom, var 20 år och helt nyanställd. 
Den förre lättingen hade slutat under vintern för att arbeta på en 
"fabrique" norröver. Lars Olof hade bråttom att komma iväg, blev han 
försenad fick han böta till både redare och befraktare. Sedan gällde det 
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att snabbt få tag på en hemfrakt. Med lite tur skulle stadens stolthet, ång
fartyget Wikingen, redan finnas på plats när han kommer tillbaks till 
Kungsör. Då behöver han inte vänta på bogseringen den sista svåra 
sträckan fram till Stenlöpet, stadens lastplats. 

Lars Olof var nu gift för andra gången. Han hade skilt sig från sin förra 
hustru, Stina Lisa, redan 1832 då de inte kunnat hålla sams. För nio år 
sedan hade han äktat den unga Johanna Sophia Carlsdotter och de hade 
nu begåvats med fem barn; fyra flickor och en gosse. Familjen bodde i en 
lägenhet i målare Molins gård i västra kvarteret. Några av de andra äldre 
skepparna hade skaffat sig egna gårdar, men det hade aldrig varit möjligt 
för Lars Olof och Johanna. För att kunna minska familjens dryga mat
kostnader hade de hade nyligen sökt en ledig stadsåkerslott, där de 
tänkte odla lite potatis. Lars Olof hade varit burskapsägande borgare i 
många år, så de hade goda förhoppningar att det var deras tur att fa en 
lott i år. Problemet var bara att några förmögna herrar försökte utesluta 
skepparna ur borgerskapet. Skulle det genomdrivas får de aldrig någon 
åkerlott. 

För att klara uppehället under vinteruppehållet hade Lars Damberg 
tillsammans med skeppare Holm entrepenad på snöröjningen på Bratt
bergsvägen. Hustru Johanna bidrog till försörjningen genom att ibland 
hjälpa Holms hustru, Catharina Lindquist, med utskänkningen på hennes 
krog i norra delen av stan.1 

1 Uppgifterna om de båda skepparfamiljerna är hämtade från AKA: AI:20 Husforhörsläng-
der 1846-55, C: 1 Ministerialböcker 1670-1720 ULA, ASA: AIV:l-3 Msp 1848-1850, 
GI:1 Mantalslängd 1670, GI:4 Räkenskaper, Mantalslängd 1850, GIV:9 Taxeringslängd 
överbevillningen 1850 ULA 
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Förutsättningarna och frågorna 

Arbogaskepparna och samhällets omvandling 

Mårten och Lars Olof hade båda samma yrke, de var skeppare. Båda 
fraktade de stångjärn och andra bergslagsprodukter från Arboga till 
Stockholm. Trots många likheter var deras liv så olika. Varför fanns det 
så många grundläggande skillnader i Mårtens och Lars liv? En central 
arbetshypotes for denna studie är, att det handlar om grundläggande 
samhälleliga forändringar. I denna bok söker jag därför besvara denna 
fråga genom att studera samhällsutvecklingen i den miljö de båda skep
parna levde i. 

Skådeplatsen är således Arboga under perioden 1640-1870 och 
huvudpersonerna är sjöfartens intressenter i staden: redare, skeppare och 
sjömän, samt i viss mån även befraktarna, det vill säga Bergslagens 
brukspatroner. Arbogas sjöfolk och det som hände inom denna lilla 
inlandsstads sjöfart kan synas ointressant och historiskt betydelselöst. Så 
är det emellertid inte alls. Tvärtom. Det är i det lilla, i den konkreta verk
ligheten, de stora samhälleliga processerna och strukturerna görs tydliga. 
Här får de abstrakta begreppen kontur och mening, vilket är en fördel när 
vi skall besvara de "stora" frågorna. Det är också här, i de vanliga män
niskornas vardag, historien får liv. 

Utgångspunkten för undersökningen är ett av världshistoriens mest 
fascinerande dramer, nämligen övergången från feodalism till kapita
lism. Denna omdaning, i alla dess dimensioner, har också tilldragit sig 
ett mycket stort intresse inom internationell historisk forskning. Bland de 
frågor som väckt en livlig internationell debatt märks de olika produk
tionssättens karaktär, frågan om "the prime mover", det vill säga vad 
som ytterst driver samhällsomvandlingen, förändringar i relationen sam
hälle - stat och övergångsprocessens olika faser.1 Under senare år har 
även övergångsprocessens konkreta uttryck och konsekvenser för en
skilda näringar, samhällsgrupper och människor uppmärksammats allt
mer, även i Sverige. Det handlar exempelvis om kapitalbildning och 
skuldsättning, sociala relationer, maktrelationer och social discipline-

1 Se ex Dobb 1981, "From feudalism to capitalism" 1979, Hindess & Hirst 1975, Anderson 
1978, Kriedte 1983 
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ring, äktenskapsbildning och hushållsstruktur, mentalitet och klassmed
vetande.2 I denna tradition hör även denna undersökning hemma. 

Den process som studeras är således inte endast långt utdragen i tiden, 
den är också mycket mångfacetterad. I syfte att söka fånga dynamiken i 
denna process och i synnerhet dynamiken mellan dess olika moment har 
jag valt att presentera mina resultat som en i huvudsak kronologisk 
framställning. I slutet av boken försöker jag dra samman och diskutera 
några av de röda trådar som löper genom framställningen i ett mer pro-
blemorienterat kapitel. 

Min metod är såväl kvantitativ som kvalitativ, med en övervikt för den 
senare. För den som vill fördjupa sig i mina kvantitativa uppgifter och 
för den som fascineras av siffror och tabeller finns en bilagesamling i 
slutet av boken. 

Arbetet bygger i stor utsträckning på det källmaterial, som finns sam
lat i Arbogas skepparämbetes arkiv. Här finns inte endast räkenskaper 
och skeppsrullor, utan även protokoll och brev av central betydelse. 
Detta har för perioden efter 1800 kompletterats med handlingar rörande 
Arboga Ångbåts- och rederiaktiebolag, vilka förvaras vid Arboga muse
um. Därutöver har rådstuguprotokoll och annat material i Arbogas stads
arkiv utnyttjats.3 

Feodalstaten och korporationerna 

Feodalismens sociala organisation karaktäriseras av vertikala, sociala 
beroendeband av herravälde och underordning. Den klassiska bilden av 
länsherrar och vasaller var endast ett av många uttryck för detta. Sam
tidigt byggde samhällsstrukturen i stor utsträckning på olika former av 
horisontella sammanslutningar och korporationer. Det rörde sig om 
exempelvis stånd, skrån, gillen, och bygemenskaper. Tillhörigheten till 
dessa korporationer bestämde vars och ens plats och funktion i samhäl
let, men även de enskilda människornas rättsliga och sociala status. 
Medlemskapet i de olika korporationer var grundade på en social nöd
vändighet och således inte frivilligt.4 

I den sena feodalismen kompletterades det korporativa systemet med 
en stark centralmakt. Denna, den absoluta staten, har analyserats ur en 

2 Se ex Göransson 1988, Göransson 1990, Edgren 1987, T Ericsson 1982, L Magnusson 
1983, Florén 1987, 1987B, Ågren 1988, 1992 Skarin-Frykman 1987, T Magnusson 1989, 
Winberg 1989, Åberg 1991 
3 För en närmare presentation av källmaterialet, se bilaga 1. 
4 Gurevitj 1979 s. 194 ff., Lindström 1991 s. 13-24 ff. 
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rad olika utgångspunkter. Många forskare ser absolutismen som ett led i 
samhällets utveckling från feodalism till kapitalism. Nicos Poulantzas 
exmpelvis menar att brytningen mellan den feodala staten och den kapi
talistiska sker i och med den absoluta statens framträdande.5 Andra, med 
författare som Perry Anderson och författarparet Hindess & Hirst i spet
sen, understryker däremot absolutismens feodala karaktär. Men, som de 
också framhåller, genom absolutismen omorganiserades och rationalise
rades feodalismen på ett sätt som var nödvändigt for övergången från 
feodalism till kapitalism.6 Av central betydelse i detta sammanhang är, 
som bland andra Peter Kriedte påpekar, statens ekonomiska funktioner. 
Det gäller exempelvis omvandlingen av feodala skyldigheter till pen
ningränta, uppbyggnaden av en enhetlig inre marknad och stöd till ut
rikeshandel, men även nödvändiga förändringar i rättsstrukturen.7 Det 
gäller, med andra ord, en organiserad feodal stat.8 

Absolutismens ekonomiska doktrin var merkantilismen. Den mer-
kantilistiska politiken syftade till att upprätta en nationalstatlig ekonomi. 
De statsreglerade skråna i Frankrike och de oktrojerade kompanierna i 
en rad europeiska länder har beskrivits som typiska uttryck för denna 
merkantilistiska politik.9 

Även i Sverige innebar den absoluta statens merkantilistiska politik en 
fast kontroll av näringslivet. Det kom till uttryck bl.a. i att vissa näringar 
erhöll ett starkt statligt stöd, exempelvis manufakturen och varvs
näringen. För sågverksnäringen och andra näringar innebar kontrollen 
däremot begränsade expansionsmöjligheter.10 Den absoluta statens eko
nomiska politik berörde emellertid inte endast näringslivets inriktning, 
också dess sociala organisation var föremål för statligt engagemang. Dag 
Lindström har visat hur centralmakten alltifrån 1500-talet främjade skrå
väsendet för att därefter använda det som ett instrument för kronans 
intressen. Samtidigt blev skrånas ställning stärkt, inte sällan genom en 
mer markerad exklusivitet. Utifrån detta synsätt innebar absolutismen att 
det upprättades nya relationer mellan staten och de olika gemenskaper 
och korporationer som fanns i samhället.11 

Den organiserade feodalismen innebar inte endast att näringslivet och 

5 Poulantzas 1970 s. 172 
6 Andersson 1978 s. 15 ff., Hindess & Hirst 1975 s. 299 f. 
7 Kriedte 1980 s. 27 
8 Dahlgren & Stadin 1990 s. 5 f., Lindkvist 1988 s. 17, För en fördjupad diskussion av 
begreppet "organiserad feodalism" se Dahlgren-Lindkvist-Stadin 1993 
9 Andersson 1978 s. 37 
10 Dahlgren & Stadin 1990 s. 36 f. 
11 Lindström 1991 s. 93 f„ 237 ff. 
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de samhälleliga korporationerna reglerades av staten. Den statliga admi
nistrationens starka tillväxt och under 1500- och 1600-talet kan likaså 
ses som ett uttryck for detta, krigsmaktens organisering en annan.12 

Gustav Vasas reformering av skattesystemet är ytterligare ett av många 
exempel på hur staten sökte organisera och reglera hela samhället i 
minsta detalj.13 

Det var emellertid inte endast samhällets institutionella struktur som 
förändrades, även undersåtarna berördes. De måste anpassas till det nya 
organiserade samhället. Gerhard Oestreich ser just disciplinerings-
strävandena inom det sociala livet som ett centralt uttryck för detta sam
hälle och statens roll i detta.14 I uppsatsen Nya roller, nya krav visar 
Anders Florén hur dessa disciplineringssträvanden kom till uttryck i 
olika delar av det svenska samhället under 1600-talet.15 

Städernas situation påverkades givetvis också av den absoluta statens 
centraliseringssträvanden. I Frankrike, Danmark, Italien och på andra 
håll ökade statsmaktens kontroll över städerna, vilka samtidigt fick en 
minskad självständighet under 1500- och 1600-talen.16 Fernand Braudel 
har i sin livligt diskuterade typologisering av städer velat se utvecklingen 
som framväxten av en ny typ av städer, som ersatte den "slutna staden", 
medeltidens oavhängiga och samtidigt medelst murar och försvarsverk 
välavgränsade stad. Den nya typ av städer som blev vanlig under den 
tidigmoderna perioden kallar Braudel för "den underkuvade staden". Det 
var en stad som dominerades av fursten och statsmaktens kontroll.17 

Robert Sandberg har i anslutning till denna typologi framhållit att 
Stockholm under vasatiden övergick från ha varit "en sluten stad" till att 
bli "en underkuvad stad". Den relativa självständighet, som staden tidi
gare åtnjutit gick genom kronans ökade inflytande och kontroll förlorad. 
Denna utveckling synes dock vara tämligen unik for svenska förhållan
den, vilket Sandberg också påpekar. Få svenska medeltidsstäder hade 
den yttre avgränsning och den oavhängighet, som karaktäriserar "den 
slutna staden". Det är därför tveksamt om Braudels klassificering är 
tillämpbar på de svenska städerna i allmänhet.18 Däremot torde det stå 
utom allt tvivel att statsmakten stärkte sin kontroll över städerna under 

12 Nilsson 1984 s. 35, Florén 1987b s. 508,518 f., Gaunt 1975, Runeby 1979 
13 Nilsson 1982 s. 31 ff., Lindegren 1984 s. 123 f., Lindkvist 1987 s. 64 
14 Oestreich 1968 
15 Florén 1987b, Jfr även Ericsson 1993 fc, som visar hur dessa disciplineringssträvanden 
även gällde sådant till synes trivialt som undersåtarnas frisyr. 

Sandberg 1991 s. 24 f. 
17 Braudel 1982 s. 465 ff. 
18 Sandberg 1991 s. 26 f., 371 ff., Jfr även Lindström 1992 s. 1 f. 
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denna period. Det gäller inte minst städernas politiska organ. Olika stu
dier har visat att kronan i stor utsträckning lyckades omvandla städernas 
magistrater till ett organ för sina intressen.19 För Arbogas del har Carl 
Fredrik Corin visat hur kronan från och med 1642 fick en allt starkare 
kontroll över borgmästartillsättningarna och hur rådmanstillsättningarna 
alltifrån 1660-talet stod under starkt inflytande av Kungl. Maj:ts befall-
ningshavande i länet.20 Om Arboga inte var en underkuvad stad i Brau-
dels bemärkelse, så var det en kontrollerad och reglerad stad. 

När var och en sin syssla sköter... 

Den sociala organisationen av detta samhälle hade således en fast ideo
logisk motivering. Ett välorganiserat 1600-talssamhälle skulle vara upp
byggt enligt en strikt hierarkisk ordning. Detta gällde inte minst mellan 
olika stånd och samhällsgrupper. Peter Englund har framhållit att läran 
om samhällets olika stånd och deras speciella uppgift på många sätt 
genomsyrade samhället. Enligt denna ståndsideologi sågs samhället som 
en enhet, en kropp, bestående av fyra olika stånd. Stånden hade inte 
endast bestämda funktioner, utan var även inordnade i en hierarki, som 
höll samhället samman. Samhällets fortbestånd förutsatte att alla visste 
sin plats och inte inkräktade på någon annans område.21 

Adeln var det förnämsta ståndet. Adelsmännens uppgift var att såsom 
militärer och ämbetsmän hjälpa kungen att styra landet, prästernas plikt 
var att predika, undervisa och vaka över undersåtarnas liv och leverne. 
Böndernas bestämda uppgift var att bruka åkern och förse kronan med 
raska soldater. Borgerskapets funktion var, enligt denna samhällssyn att 
bedriva handel och hantverk. Dessa kallades också för "borgarenäring
ar", vilket definitionsmässigt utestängde andra grupper från dessa syss
lor.22 Till de borgerliga näringarna räknades även sjöfarten. Axel Oxen
stierna, en av de främsta förespråkarna för arbetsdelningen, fastslog vid 
upprepade tillfallen att endast städernas borgare skulle bedriva segla-
tion.23 

En liknande funktionell uppdelning fanns emellertid också mellan 
olika yrken inom ett stånd eller en näringsgren. Skomakaren skulle hålla 
sig till sin läst och skräddaren fick inte "kladda" i hattmakarens eller 

19 Corin 1958, Ericsson 1988, Jfr även Riis 1981 
20 Corin 1978 s. 227-252 
21 Englund 1989 s. 25-48 
22 PSS: Stadga om städernas administration 1619 § 20 
23 SRP 20 december 1647, Englund 1989 s. 67 not 96 
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köpmannens yrke.24 Detta synsätt kommer fram i exempelvis ett för-
budsplakat utfärdat år 1636, där det klagades över att bergsmän böljat 
smida stångjärn. "De hava icke lärt det ämbetet, utan deras ämbete är att 
vara bergsmän", fastslogs det utan pardon.25 

Den strikta uppdelningen av sysslor och befogenheter mellan olika 
samhälleliga korporationer framträder också tydligt i lagstiftningen rö
rande stad och land. De som bodde på landet skulle "bruka åkern" och 
inte inkräkta på borgarnas revir. Ett uttryck för detta är exempelvis de 
återkommande förordningarna om förbud mot landköp. Denna strävan 
att organisera, fördela och specialisera arbetet mellan land och stad kom 
också till uttryck i grundandet av en rad nya städer. Denna strävan till 
specialisering och ökat utbyte mellan bland annat land och stad är, fram
håller Anders Florén också en strävan att luckra upp självhushållning
en.26 

Samtidigt syftade den förda politiken till att göra en uppdelning och 
specialisering av städerna. I den handels- och seglationsordning, som 
utfärdades 1614, tilldelades olika städer olika förutbestämda roller i lan
dets näringsliv. Utrikeshandel och -sjöfart anförtroddes borgerskapet i 
ett mindra antal städer, de 13 så kallade stapelstäderna. Hit var även alla 
utländska fartyg hänvisade. Ytterligare några städer, huvudsakligen norr 
om Stockholm, tilläts att segla ut med varor, men inte mottaga utländska 
fartyg. Smör, fisk och andra livsmedel var de dock förpliktigade att 
endast leverera till Stockholm. Borgarna i de övriga städerna, uppstä
derna, var hänvisade till inrikes handel och seglation samt fiske. Dess
utom hade de givetvis rätt att bedriva hantverk.27 Genom 1636 års han
delsordning fråntogs de norra städerna all stapelrätt. 

Nya tider - nya tankar 

Den förändringsprocess som här studeras innebar, att den organiserade 
feodalismen i Sverige ersattes av det kapitalistiska samhällets första fas. 
I detta nya samhälle hade staten ett strikt definierat verksamhetsfält. 
Staten skulle, enligt den nya ideologin, agera i den "allmänna" sfären, 
men inte i den "enskilda". Till den förra räknades exempelvis samhällets 

24 PSS: Stadga om städernas administration 1619 § 34 
25 Heckscher 1936 s. 477 
26 Florén 1991 s. 13, Jfr Florén 1987b s. 522 
27 Stiernman 1750 s. 691 ff; Handels- och Seglationsordning och Stadga 10 februari 1614, 
Jfr även Sandberg 1991 s. 142 ff., där även den nya ordningens kyliga mottagande presen
teras. 
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infrastruktur. Den "enskilda" sfären omfattade, förutom familj och en
skilda personers privata angelägenheter, även näringar och regioner. 
Enligt resultat, som presenterats av Svenbjörn Kilander, räknades även 
kommunerna till den enskilda sfären. Här skulle staten inte "interve
nera". Det innebar inte endast att staten skulle avhålla sig från inbland
ning i kommunala angelägenheter som elementär undervisning och 
fattigvård, utan även förhålla sig neutral till näringslivetslivets utveck
ling.28 Borta var tankarna på privilegier och monopol, den strikta uppdel
ningen mellan olika gruppers funktioner i näringslivet likaså. Ett sådant 
liberalkapitalistiskt samhälle karaktäriseras av en ekonomi, som förlitar 
sig på marknadskrafterna.29 Fri konkurrens var tidens honnörsord. Kon
kret innebar det bl. a. en växande näringsfrihet, som fick sitt tydligaste 
uttryck i näringsfrihetsförordningarna från 1846 och 1864. Skråsystemet 
upplöstes och hantverk och andra näringar öppnades för var och en som 
hade ekonomiska resurser att starta en verksamhet. Statens stöd till olika 
näringar upphörde, liksom monopolrättigheter och andra privilegier. 
Aktiebolag och hantverksföreningar var den nya tidens sammanslutning
ar inom näringslivet. Det som varit "gammalt och fornt" sopades bort av 
liberalismens idéer. 

Det kapitalistiska produktionssättets framväxt och slutliga dominans 
innebar en genomgripande förändring av hela samhället och inte minst 
av formerna den sociala gemenskapen. I det tidigaste kapitalistiska sam
hället i Sverige, det liberalkapitalistiska, hade den korporativa samhälls
organisationen ersatts av en individcentrerad dito. Torkel Jansson har 
visat hur denna kring individen uppbyggda "personlighetsprincip" blev 
vägledande inom de mest skiftande samhällsområden. Det tydligaste 
exemplet är kanske ständersystemets avlösning av individrepresentation. 
När de enskilda personerna i detta samhälle slöt sig samman i associa
tioner skulle det ske på frivillighetens grund.30 

Förändringarna och frågorna 

Den process som här studeras präglas av en påtaglig social polarisering. 
En omfattande forskning har analyserat den sociala differentiering och 
polarisering som skedde på den svenska landsbygden under framförallt 
1700- och 1800-talen, men även polariseringen inom städernas befolk-

28 Kilander 1991 s. 44 ff., 214, Jfr Jansson 1985 s. 47 ff. 
29 Torstendahl 1989 s. 86 f., Dahlgren & Stadin 1990 s. 9 f. 
30 Jansson 1987 s. 12 ff. 
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ning.31 Nära sammankopplad med denna sociala polarisering var sam
hällets förändrade sociala organisation. 

Den ideologiska strömkantringen kan kopplas till förändrade relatio
ner mellan olika grupper inom produktionen. Anders Florén har beskrivit 
förändringen som en övergång från "kollektiv patriarkalism" till "indivi
duell patriarkalism". Den förra hör hemma i de feodala produktionsför
hållandena och den korporativa samhällsorganisation, som hör samman 
med dessa. Bindningen sågs då som ett kollektivt förhållande mellan 
olika samhälleliga korporationer. Den individuella patriarkalismen avser 
den kapitalistiska maktteknologin. Målet blev att underlätta en repro
duktion av exploateringsförhållandena genom att exempelvis förhindra 
kollektiv organisering i fackföreningar. Denna söndra-och-härska-taktik 
gör att relationen ses som personlig och individuell.32 

Frågan blir således om denna utveckling enbart hörde hemma i de 
varuproducerande delarna av samhällsekonomin eller om det gällde mer 
generellt och således även omfattade sjöfarten? Fanns det några andra 
förändringar av de sociala relationerna? Vad innebar det konkret för de 
olika yrkesgrupperna? 

Förändrade sociala relationer har, historiskt sett, ofta visat sig leda till 
konflikter 33 Grupper, som uppfattar förändringen som en försämring av 
deras sociala och/eller ekonomiska status, kämpar för att behålla sin 
position, medan nya grupper strävar efter ett socialt erkännande. Före
kom sådana konflikter även i lilla Arboga? Vilka grupper var i så fall 
inblandade och hur manifesterades de? 

Anders Florén har analyserat motståndet mot förändringar i arbetets 
sociala organisation i arbetskonflikter inom manufakturindustrin under 
1600- och 1700-talen. Han skiljer här på två olika typer av konflikter och 
motstånd: 

1. Vardagligt och oorganiserat motstånd, vilket har en kollektiv men 
inte samtidig form. 

2. Organiserad, artikulerad och samtidig kollektiv kamp.34 

Det är emellertid inte endast konflikternas form, som kan variera, även 
vad gäller innehållet finns det en viktig distinktion. Florén skiljer här 
mellan struktur- och fördelningskonflikter. Medan en strukturkonflikt 
gäller grunderna för den sociala organisationen rör fördelningskonflikter 

31 Herlitz 1974, Winberg 1975, Isacsson 1979, Ågren 1992 m.fl. 
32 Floren 1987 s. 60 f. 
33 Se ex Rudé 1964, Rudé 1980, Hobsbawm & Rudé 1969, Thompson 1975 
34 Florén 1987 s. 62 f. 

11 



en upplevd orättvisa inom ramen för den givna sociala organisationen.35 

Lars Ekdahl har studerat arbetskonflikter inom tryckeriindustrin under 
1700-talet och det tidiga 1800-talet. Han har därvid visat på sedvanerät
tens stora betydelse för de interna förhållandena inom tryckerinäringen. I 
den kulturella tradition, som delvis kodifierats i sedvanerätten, fann 
typograferna sin styrka och sina argument. I denna motkultur mot kapi
talägarnas synsätt var den sociala hedern, inte vinningslystnaden, grun
den för produktionen.36 Detta knyter även an till Edward P Thompsons 
diskussion om en under 1700-talet utbredd "rebellisk, traditonell kultur". 
Det var en kultur, som i de gamla goda sedernas namn bjöd motstånd 
mot de ekonomiska innovationer och rationaliseringar, som härskarna 
eller företagarna ville driva igenom.37 Det var ett motstånd mot de olika 
uttrycken för en framväxande kapitalism. 

En faktor av grundläggande betydelse för den sociala organisationen 
är ägandeförhållandena. Under 1600-, 1700- och 1800-talen skedde i 
Sverige en genomgripande förändring av ägandet. Såväl ägandets fördel
ning som ägoformerna fick under denna tid en ny karaktär. Maria Ågren 
har visat att det i södra Dalarna ägde rum en ägokoncentration av jorden 
under perioden 1750-1850. Detta skedde dels genom att vissa enskilda 
ägare ökade sitt jordinnehav och dels genom att dessa minskade andra 
intressenters rättsanspråk på jorden, vilket innebar en kvalitativ ökning 
av möjligheten att oinskränkt förfoga över densamma. Ägokoncentra
tionen medförde en begynnande social polarisering i området. Samtidigt, 
visar Ågren, fanns en stark koppling mellan omfördelningen av ägandet, 
skuldsättning och de förändringar av kreditlagstiftningen som skedde 
alltifrån slutet av 1600-talet.38 

Ägoförhållandena inom sjöfarten byggde på helt andra forutsättning
ar. Förlisningar, kapningar och andra olyckor gjorde risktagandet till 
såväl liv som egendom mycket högt. Inom den europeiska sjöfarten hade 
ett system med partrederier utvecklats för att sprida det ekonomiska 
risktagandet. Partrederiet innebar att fartygen var uppdelade på flera 
ägare samtidigt som köpmannaredarna hade andelar i olika fartyg.39 I 
Sverige förekom andelar ner till 1/32, av vilka även skepparna hade 
någon andel. På 1690-talet hade Stockholms störste redare, Klas Witt-

35 Florén 1987 s. 64 
36 Ekdahl 1986 
37 Thompson 1983 s. 169 
38 Ågren 1992 s. 21 f., 263 
39 Barbour 1976 (1959) s. 141 f„ de Vries 1976 s. 118 
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mark, andelar i inte mindre än 47 olika fartyg.40 Inom den ekonomiskt 
mindre krävande och samtidigt mindre riskfyllda inrikessjöfarten var 
partrederiet också vanligt, men synes inte ha haft samma starka ställning 
som inom utrikessjöfarten. Ensamägande av båtar var också vanligt, men 
de lokala variationerna var påtagliga.41 Inom Roslagens kustsjöfart inne
bar partrederiet, som där började vinna insteg från och med 1670-talet, 
att två eller flera delägare gjorde var och en sin insats för byggande eller 
inköp till en viss andel. Lottägaren svarade också för underhåll och 
kostnader samt fick motsvarande andel i vinsten. Från andra hälften av 
1700-talet var partrederiet den dominerande ägoformen i Roslagen, vil
ket delvis kan kopplas till båtarnas kraftigt ökade dräktighet.42 

Av den inledande presentationen av de båda arbogaskepparna kan vi 
utläsa att det skett vissa förändringar i ägoförhållandena inom Arbogas 
sjöfart. Mårten Thomasson ägde själv sin skuta, medan ett rederiaktie
bolag stod som ägare till det fartyg som Lars Olof Damberg seglade. 
Frågan blir alltså hur omfattande denna ägoöverföring var och hur den 
gick till inom sjöfarten. Fanns det, liksom inom jordägandet, olika rätts
anspråk på båtar och annan egendom? Var skuldsättning även här en 
viktig faktor? Vilken roll spelade partrederiet? 

Omfördelning och koncentration av de ekonomiska tillgångarna kan 
sammanfattas i begreppet "ursprunglig ackumulation". En viktig förut
sättning är då att koncentrationen sker till en grupp i samhället, som 
investerar avkastningen från dessa tillgångar på ett sätt som ytterligare 
ökar tillgångarna. Detta, som också innebar en förändring av samhällets 
sociala struktur, är en grundläggande förutsättning för kapitalismens 
framväxt.43 Är "ursprunglig ackumulation" ett relevant begrepp for 
utvecklingen i Arboga eller är det andra processer vi ser här? 

40 Heckscher 1936 s. 590 f. 
41 Berg 1984 s. 312 ff., Moberg 1971 s. 21 f. 
42 Berg 1984 s. 313 ff. 
43 Dobb 1981 (1946) kap. 5, jfr Marx 1974 (1867) s. 629, där den ursprungliga kapital-
accumulationen beskrivs som "en skilsmässoprocess mellan producenten och produktions
medlen". 
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Arboga och seglationen 

Arboga på 1600-talet - en järnstad 

Järnhanteringen var under 1600-talet landets ojämförligt mest expansiva 
näring.1 Statsmakten hade också ett mycket stort intresse för den nya 
näringen, bland annat därför att det var det främsta medlet som stod till 
buds för att omvandla landets interna resurser till bytesvärden.2 Genom 
privilegier och andra typer av understöd främjades, i merkantilistisk 
anda, järnhanteringen. En stor organisation byggdes upp för att bryta, 
bearbeta, förädla och frakta järnet samt att försälja det utomlands. Resul
tatet blev att stångjärn blev landets främsta exportvara.3 Men även 
svensk järnmanufaktur, såsom exempelvis fartygskanoner blev en efter
frågad vara på den europeiska marknaden.4 

I den organisation som skapats inom järnhanteringen hade de olika 
leden anförtrotts olika grupper i samhället. Bergsmännen svarade för 
brytning och viss bearbetning medan brukspatronerna och deras anställ
da hade ansvaret för järnets bearbetning till stångjärn. Uppstadsborgar
nas särskilda uppgift var att förmedla och frakta järnet fram till en sta
pelstad. Försäljning och frakt till utlandet slutligen var enbart stapel
stadsborgarnas sak.5 

Borgarna i mälarstäderna fick i Handels- och seglationsordningen 
1614 i uppgift att fungera som en förmedlande länk mellan Bergslagens 
producenter och exportörerna i Stockholm.6 Så småningom fick även 
städerna vid Vänern och andra sjöuppstäder i anslutning till järnprodu-
cerande områden liknande uppgifter. Genom privilegier och monopol, 
ibland kopplade till mycket bestämda villkor, ordnades dessa städer in i 
den nya stora exportnäringens organisation. För en handfull av landets 
städer utgjorde denna transitohandel och transport av bergslagsprodukter 
näringslivets grundstomme under 1600- och 1700-talen. Hjälmare 

1 Heckscher 1936 s. 462 
2 Lindegren 1984 s. 105 ff., 111,118 
3 Heckscher 1936 s. 462 ff. 
4 Cipolla 1965 s. 52 ff. 
5 Därtill kommer bergslagsallmogens kolning och körslor och andra grupper, som mer indi
rekt deltog i stångjärnsproduktionen och -export. Angående järnhanteringens organisation 
se ex Karlsson 1990 
6 Stiernman 1750 s. 691 ff; Handels- och Seglationsordning och Stadga 10 februari 1614 
§ 6  
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kanals färdigställande år 1639 kan ses som ett uttryck för samma strävan 
att främja järnhandeln. 

Arboga var en av dessa stångjärnsförmedlande sjöuppstäder. Placerad 
i Mälarens västligaste del var det en lämplig utförselhamn för järnet från 
en stor del av Bergslagen. Staden låg då liksom nu omkring en halvmil 
från Mälaren, med vilken den var förbunden genom Arbogaån. År 1716 
beskrevs ån som "en för ganska stora fartyg segelbar å".7 

Under förra hälften av 1600-talet anlade och köpte arbogaköpmän 
hammarsmedjor i Bergslagen och då framförallt i Fellingsbro socken.8 

Stadens betydelse inom järnhanteringen markerades ytterligare av att att 
det alltsedan 1500-talet fanns ett statligt vapenfaktori på Jäders holmar 
strax utanför staden.9 Bland de burskapsägande borgarna inne i staden 
fanns dessutom ett stort privilegieförsett harneskmakarämbete (plåtsla-
gare), med tillverkning bl.a. för kronans behov. Det fanns även många 
andra smeder med olika specialiteter, vilket ytterligare betonar järnets 
centrala roll i stadens näringsliv.10 

I och med järnhanteringens starka expansion blev Arbogas roll som 
omlastningsplats för järnet allt mer markerad. Under 1600-talets första 
hälft fyrdubblades det anländande tonnaget till Stockholm från de tre 
västmanländska hamnstäderna, Arboga, Köping och Västerås. Perioden 
1643-1650 svarade dessa för 17 procent av det totala registrerade inrikes 
tonnaget i Stockholm.11 

Vid 1600-talets mitt var Arboga en livlig handelsstad, med en efter då
tidens svenska förhållanden jämförelsevis stor befolkning. År 1680 till
hörde staden landets femton största städer, om hänsyn tas till den man
talsskrivna delen av befolkningen. I den rangordning av rikets städer, 
som skedde i samband med vaije riksdag tilldelades Arboga samma år 
25 :e plats bland Sverige-Finlands städer.12 Järnförmedlingen gav Arbo
ga en viktig plats bland landets städer. Kronans syn på Arboga och dess 
borgare illustreras av Kongl. Maj:ts resolution på stadens besvär 1668, 
där Arboga likställs med "andre store städer där store Capitalister 
finnes".13 

7 De la Motraye 1988 (1912) s. 107 
8 Corin 1967 s. 27 ff. 
9 Angående Jäders bruk se Florén 1987,1992, Meyerson 1939 
10 Stadin 1979 s. 47,97 f., 178 
11 Sandström 1990 s. 156 ff. 
12 Stadin 1979 s. 20,175 
13 ASA: Eli: 1 Tomböcker: Kongl. Maj:ts Nådige Resolution och förklaring öfwer Arboga 
Stads underdånigst insinuerade desiderier och Beswärspuncter, Gifwen i Stockholm d 29 
Octobris Ao 1668 § 1 ULA 
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Den stagnerande staden 

Under slutet av 1600-talet och 1700-talets böljan avstannade stadens 
befolkningsmässiga expansion. Mellan 1679 och 1715 var antalet man
talsskrivna i stort sett oförändrat. Efter 1720 skedde en viss befolknings
ökning varvid den mantalsskrivna delen av befolkningen fram till 1800-
talets böljan utgjordes av omkring 820 personer. År 1850 var 1353 per
soner mantalsskrivna i Arboga.14 Jämfört med utvecklingen i landets 
övriga städer var detta en mycket försiktig befolkningsökning. Vid 
mitten av 1700-talet befanns Arboga befolkningsmässigt på 24-25:e 
plats bland Sverige-Finlands städer enligt såväl Daniel Almqvists som 
Yngve Fritzells beräkningar av städernas totalbefolkning vid denna tid.15 

Ytterligare hundra år senare var Arboga Sveriges 34:e stad med sina 
totalt 2 233 invånare.16 

Dessa siffror speglar en stagnerande stad.17 "Stadens förfall" var en 
fråga som allvarligt bekymrade borgmästare och råd, särskilt under 
1700-talet.18 Hur skall denna relativa tillbakagång förklaras? Lars Nils
son har i Sverige introducerat en teori om ojämn urbanutveckling. Enligt 
denna finns det ett nära samband mellan samhällets kapitalackumulation 
och städernas utveckling. Den ekonomiska utvecklingen eller kapital
ackumulationen går i vågor. I vaije skede av kapitalackumulationen går 
vissa branscher i bräschen för utvecklingen. Dessa näringsgrenar är inte 
jämt fördelade över landet utan är koncentrerade till vissa städer eller 
regioner, som då expanderar. Under nästa fas är det andra sektorer inom 
näringslivet som blir ledande. Det medför att det delvis blir nya orter 
som expanderar medan vissa stagnerar.19 

Denna teori har huvudsakligen använts för att analysera urbanisering
en i det kapitalistiska samhället. Utifrån ett liknande synsätt kan emel
lertid också Arbogas utveckling och stagnation förklaras. Vad hade då 
hänt inom Arbogas näringsliv fram till 1800-talets mitt? Inte mycket. 
Järntransporterna till Stockholm var fortfarande stadens huvudnäring 
och Jäders bruk fanns kvar. En mindre kardfabrik hade etablerats under 
1820-talet, samtidigt som det omfattande kringelbageriet upphört, men i 
övrigt var det mesta sig likt. Det betyder att Arboga inte berörts särskilt 

14 Se bilaga 2 
15 Fritzell 1980, Almqvist 1949 s. 372 f. 
16 Historisk statistik II, tab 12 
17 Se bilaga 2 
18 Lohman 1737 kap. VII § 3 och § 4, VLäA, kontoret: GXa:l Räkenskaper: Berättelse om 
Arboga stads tillstånd och omständigheter 1764,1769 ULA 
19 Nilsson 1984 s. 62 f. 
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mycket av den intensiva industrialisering som inletts. I täten för indu
strialiseringen fanns trävaruindustrin, som också kom att bli landets mest 
expansiva exportnäring. När järnhanteringen förlorade sin ställning som 
landets mest expansiva näringsgren minskade den tidigare starka tillväx
ten av de ekonomiska tillgångarna i Arboga och de andra gamla bergs
lagsstäderna. Därmed upphörde också, i enlighet med teorin, dessa stä
ders expansion.20 Stagnationen var således inte specifik för Arboga, utan 
kännetecknade alla transitstäder längs Mälarens norra och västra kust. 
Sven Lilja har kopplat samman denna utveckling med Göteborgs expan
sion och att järnhanteringens ekonomiskt mest dynamiska centra däri
genom flyttades västerut mot västerbergslagerna.21 

Stadens avstannade tillväxt kan således tolkas som en del av en lång
siktig nationell strukturomvandling. Samtidigt kan stagnationen ses som 
en del av ett större, europeiskt mönster. Under framförallt andra hälften 
av 1600-talet minskade, enligt bl. a. Jan de Vries, Europas urbana befolk
ning, totalt sett.22 Krig, pest och en ökad ekonomisk konkurrens var, en
ligt Lynn Hollen Lees och Paul Hohenberg orsakerna till denna kräft-
gång.23 

"Förfallet" kan således förklaras utifrån både nationella och inter
nationella förklaringsgrunder, vilka givetvis inte behöver motsäga va
randra. För samtiden var Arbogas stagnation svår att förstå. Såväl magis
tratspersoner som präster och andra sökte emellertid febrilt efter orsaken 
till tillbakagången. De sökte förklara stadens belägenhet utifrån enskilda 
händelser eller näraliggande förändringar. Det gällde exempelvis den 
förlorade rätten till utrikeshandel och konkurrensen från alltför många 
grannstäder och då inte minst att Nora och Linde nyligen vunnit stads
rättigheter.24 Arbogaborgarnas minskade delägande i bruk och hyttor 
utpekades likaså som en orsak till kräftgången, liksom, inte minst, till
komsten av Hjälmare kanal.25 Den stod färdig redan 1639, men bristande 

20 Järnhanteringens industrialisering innebar däremot att många bruksorter expanderade 
och att nya städer, som exempelvis Avesta, Karlskoga, Borlänge, växte fram. 
21 Lilja 1992 s. 6 ff. 
22 Vries 1984 s. 66 f., 72, de Vries utgår dock endast från städer med minst 5 000 invånar, 
jfr även Hohenberg & Hollen Lees 1985 s. 101 
23 Hohenberg & Hollen Lees 1985 s. 101 f. Samtidigt fick städerna i och med den absoluta, 
centraliserade statens framväxt en ny funktion och definition. Ett av uttrycken for detta var, 
menar de, att den statliga administrationen utövades genom städerna i ett centralorts-sy
stem. Rörande pestens verkningar i Arboga se Stadin 1979 s. 24 f. och där angiven litteratur. 
24 Lohman 1737 s. 220 ff. Angående striden med Nora och Linde se Corin 1978 s. 359-368 
25 Rörande förlusten av utrikeshandelsrättigheter och den starka reaktion den skapade i 
mälarstäderna se Sandberg 1991, Ännu en fråga som diskuterades var landsköpet i och 
kring bruken, Lohman 1737 s. 220 ff. 
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underhåll och andra problem gjorde att kanalen inte blev den viktiga tra
fikled mellan de västra delarna av Bergslagen och Stockholm, som 
avsikten var. Detta åstadkoms först sedan en ny kanal öppnats 1829. Vad 
kanalen och örebroarnas därigenom förbättrade möjligheter till järnfrak
ter innebar för Arbogas utveckling är inte klarlagt. Här fordras mer 
forskning. Så mycket vet vi emellertid att när kanalen efter en grundlig 
reparation under 1690-talet blev livligt utnyttjad under några decennier 
började arbogaborgarna känna sin ställning hotad av att den lukrativa 
handeln gick staden förbi.26 

Vid mitten av 1800-talet var inte Arboga längre den betydande stad 
den hade varit.27 Det hade blivit en pittoresk "rödmålad småstugustad". 

Järnets väg 

Från Bergslagens stångjärnsbruk och övriga producenter forslades stång
järn, järnmanufaktur, krut och andra varor med häst och vagn av åkare 
eller formän till Arboga. Många av dessa var knutna till bruken medan 
andra var bosatta i staden. År 1750 exempelvis bodde inte mindre än 19 
åkare i Arboga.28 Varorna lastades av vid järnvågen där man reste stång
järnet i "poster" mot väggarna, för att kunna skilja på olika säljares 
järn.29 När det var dags för utskeppning vägdes och vräktes, kvalitets-
kontrollerades, järnet. I samband med detta erlades också järntullen. Den 
skulle köparen, som avsåg att föra ut järnet, betala.30 Verksamheten vid 
vågen skedde under överinseende av stadens vågmästare. Bland våg
mästarna, vilka tillhörde stadens högsta samhällsskikt, märks Gustaf 
Borg, som innehade tjänsten vid mitten av 1700-talet och J W Lundborg 
hundra år senare. Det var inte ovanligt att vågmästarna hade burskap i 
staden och själva deltog i transitohandeln med järn.31 

Från våghuset, som låg vid hamnen i Arbogaån, fördes de tunga 
varorna ner till kajen av stadens sex å tio järndragare.32 Stångjärnet och 
26 Lohman 1737 s. 221 f. 
27 Se bilaga 2. 
28 Några av stadens åkare hade burskap, andra inte. Fyra åkare hade även andra sysslor, 
såsom timmerkarl, järndragare eller brandvakt. ASA: Rsp 20 juni 1750 ULA, Jfr 
Edskörslorna vid Vänersborg, som skapade slitningar och osämja mellan forbönderna och 
stadens burskapsägande formän. Corin 1944 s. 189 ff. 
29 Löf & Ernvik 1959 s. 99, Se även Erixon 1988 s. 53 f. fig 33 och 34 
30 Stiernman 1750 s. 33 Placat om Järntullens erläggande i Bergslagen af kiöparen, 12 junii 
1635 
31 ASA: Räkenskaper: Taxeringslängder for bevillning och andra skatter 1750 och 1850 
ULA 
32 Länsräkenskaper: Mantalslängder, Västmanland: Mantalslängder for Arboga 1679, 
1750, RA. VLäA: Mantalslängd 1715 ULA, ASA: GI:4 Räkenskaper, Mantalslängder 
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de övriga produkterna lastades sedan på mälarskutorna for vidare frakt 
till Stockholm. En viss transport till Södertälje och Nyköping förekom 
också. Men eftersom dessa resor inte ansågs ge så god förtjänst var de 
sällsynta.33 

Det sjunkande vattenståndet i Arbogaån medförde att man från 1680-
talet anlitade mindre lossbåtar, på vilka halva lasten forslades fram till 
Kungsör.34 Så småningom blev Arbogaån ännu grundare och muddring-
arna räckte inte längre till. Då lastades och lossades fartygen nere vid 
Stenlöpet, varifrån och till varorna fraktades på pråmar.351 huvudstaden 
stuvades järnet om till större fartyg destinerade till utlandet. 

Enligt den franske diplomaten Aubry de La Motraye fördes årligen 
omkring 20 000 skeppund stångjärn genom Arbogas våg för frakt till 
Stockholm under 1710-talet.36 Stadens komminister, Jacob Lohman, 
uppskattade år 1737 att det rörde sig om mellan 40 och 50 000 skeppund 
per år 37 Det synes dock tveksamt att utskeppningen skulle ha mer än 
fördubblats på de tjugu åren, varför dessa siffror måste beaktas med 
största försiktighet. Uppgifter i 1726 års rulla över skutorna gör det möj
ligt att beräkna den ordinarie fraktens omfattning. Detta år fraktades 
28 400 skeppund på stadens nummerfartyg.38 Därtill kommer extrasku-
tornas frakter. 

Arbogas fraktskutor var enbart avsedda för mälarfart. Deras storlek 
varierade, men vanligen hade de en dräktighet på omkring 500 skepp
pund. I juli 1664 köpte Jesper Schay en ny skuta för 1 000 dr kmt. Hälf
ten av priset skulle betalas genast och hälften vid ett senare tillfälle.39 

Utskeppningssäsongen var beroende av vädret och isförhållandena i 
Mälaren. Vanligen började segelsäsongen i månadsskiftet mars-april, 
men det förekom stora variationer. Så till exempel kunde man bölja 
segla redan i en bit in i februari år 1796 medan man åren 1669,1731 och 
1795 var tvungna att vänta ända till omkring Valborgsmäss innan innan 
fartygen kunde lämna Arbogas hamn. I december brukade isen lägga sig 
och förhindra fortsatt sjöfart. Vissa år, såsom exempelvis 1734 och 
1776, var emellertid Mälaren och Arbogaån segelbar ända in i mitten av 

1800,1850 ULA, JfrErixson 1988 s. 48 ff. 
33 ASA: AI:21 Rsp 28 juli 1715,30 juli 1715 ULA 
34 Corin 1978 s. 444 
35 ASA: AI: 114 Rsp 19 maj 1828 ULA 
36 De la Motraye 1988 (1912) s. 107 
37 Lohman 1737 s. 49 
38 ASÄ: A:1 Rulla på skutorne innevarande åhr, 14 april 1726 ULA 
39 ASÄ: A:1 Protokkoll 17 juli 1664 ULA 
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januari.40 Åke Sandström har beräknat det i Stockholm anländande 
tonnaget från Arboga, Västerås och Köping 1648 och 1650. Enligt hans 
beräkningar kom varorna från dessa städer uteslutande under perioden 
april-december. I maj månad anlände det klart största tonnaget, men 
även i juli och oktober var besöksfrekvensen mycket hög.41 

Arbogas skeppare hade således ungefär nio månader på sig att frakta 
det järn som under vintern kommit till staden vidare till Stockholm. 
Under denna tid hann de vanligen göra tre å fyra ordinarie resor var.42 

Vid mitten av 1600-talet anlöpte skutor från Arboga Stockholms hamn i 
genomsnitt 75 gånger årligen.43 Uppgifter om de enskilda skutornas 
resor från 1720 visar att resefrekvensen då var densamma.44 När allt det 
järn som samlats i hamnen under vintern, vinterjärnet, lämnat Arbogas 
våg fanns det möjlighet för skepparna att göra ytterligare någon eller 
några resor och då även med andra varor i lasten. 

Fyra resor på en säsong kan tyckas lite, men torde vara normalt för 
tidens transportväsen. Fraktresor skedde i tidigmodern tid med var Fer-
nand Braudel kallar "löjligt låga hastigheter". Beräkningar har visat att 
den maximala transporthastigheten vid gynnsamma förhållanden, oav
sett om det gällde hästar, vagnar eller båtar, var 100 kilometer per 
dygn.45 Som jämförelse med svenska förhållanden kan nämnas att 
Umeås skeppare vanligen hann med två stockholmsresor per år, medan 
båtägarna i Enköping på 1750-talet årligen gjorde i genomsnitt sju resor 
var till huvudstaden 46 Förutom själva resan tog även såväl lastning som 
lossning tid, och i synnerhet väntan på returlast från huvudstaden kunde 
bli mycket lång. Lastnings- och lossningstiderna i Stockholms hamn har 
diskuterats av Sigurd Erixon, som har framhållit att en seglare kunde 
ligga kvar lika många veckor i hamnen som en ångare i timmar 47 Under 
denna väntan kunde arbogaskepparna och deras sjömän göra smärre för
säljningsuppdrag samt utföra mindre reparationer på båtarna, men i 
övrigt synes det varit en arbetsfri väntan. Under 1700-talets senare del 
tillbringade i synnerhet sjömännen en stor del av tiden på Stockholms 
många krogar 48 

40 ASÄ: A:1 Protokoll 1654-1817 ULA 
41 Sandström 1990 s. 161 figur 14 
42 ASÄ: A:1 Rulla på skutorna 1725,1726,1734,1735, Protokoll 1 april 1727 ULA 
43 Sandström 1990 s. 156 
44 ASÄ: A:1 Rulla på skutorna 1725,1726 ULA 
45 Braudel 1982 s. 380 f. 
46 Steckzén 1981 105, Carlsson 1977 s. 173 
47 ASÄ: A: 1-2 Protokoll ULA, Corin 1978 s. 442, Erixon 1988 s. 26 
48 ASÄ: A:2 Protokoll 23 december 1796 § 5 ULA 
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Sjöfolket 

Ett bångstyrigt folk? 

Skepparna har av Fernand Braudel beskrivts som ett självständigt, 
bångstyrigt folk, som staten överallt försökte att disciplinera.1 Som 
exempel på dessa inte alltid helt lyckade disciplineringssträvanden näm
ner han den franska statens ansträngningar att organisera sjöfarten på 
Frankrikes floder och kanaler.2 I den svenska näringspolitiken fanns 
likaså, som tidigare nämnts, en strävan att strikt organisera sjöfarten och 
skepparna. Den svenska kronans politik innebar att seglationen skulle 
ombesörjas av städernas burskapsägande skeppare och inga andra. När 
det gäller utrikesfarten lyckades man också i huvudsak genomdriva 
denna intension. Ser vi till inrikessjöfarten såg dock verkligheten något 
annorlunda ut. Bönder och skärkarlar, särskilt på båda sidor av botten-
havet och bottenviken, hade av tradition fört en livlig seglation. Denna 
hade kronan sökt styra över till de många nya städer, som grundades runt 
kusten under senare delen av 1500-talet och 1600-talets första decennier, 
dock utan att lyckas till fullo.3 

I Mälaren synes den goda tillgången på äldre städer och den konse
kventa monopolpolitik, som fördes för delar av mälarsjöfarten från mit
ten av 1600-talet, ha medfört att strävan att koncentrera sjöfarten till 
städerna lyckades bättre. Från och med senare delen av 1600-talet var 
mälarsjöfarten så gott som helt knuten till städerna. Det gäller även de 
adligt ägda fartygen. 

Men, bland städernas skeppare fanns likväl sådana, som inte ingick i 
det burskapsägande borgerskapet. Det kunde vara skeppare i adlig tjänst 
eller andra som av någon annan anledning befann sig utanför den ordi
narie sjöfartsorganisationen.4 I vissa stapelstäder var det också så att 
endast de, som deltog i utrikesfarten hade burskap och rätt att kallas 
skeppare. De, som fraktade varor längs den svenska kusten benämndes 
båtkarlar eller jaktkarlar och ingick inte i det burskapsägande borgerska-

1 Braudel 1990 del Ils. 333 
2 Ibid 
3 Steckzén 1933 s. 107 f., Börman 1978 s. 1 f., Braudel 1990 del II s. 336, Sandström 1990 
s. 180 ff., 233,264 ff. 
4 Se nedan s. 36 f., 49 f. 
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pet.5 Kronans strävan att knyta all sjöfart till borgarståndets medlemmar 
var således endast delvis framgångsrik. 

Skepparna skulle tillhöra städernas borgerskap. De var därmed inlem
made i städernas borgerliga gemenskap och de hade samma rättigheter 
och skyldigheter som andra borgare. Skepparnas långa bortovaro från 
hemstaden gjorde emellertid att deras situation delvis skilde sig från 
andra grupper inom det burskapsägande borgerskapet. Skeppare utsågs 
exempelvis sällan eller aldrig till rådmän.6 Även inom städernas äldste-
församling var skepparnas representation mycket svag. Här utgjorde de 
inte en särskild avdelning vid sidan om huvudavdelningarna hantverkare 
och handlande, utan de räknades då in i hantverksklassen där de fick 
konkurrera med hantverkarna om de hedervärda platserna bland de allt 
mäktigare 24 äldste. Endast i Gävle och Norrköping hade skepparna för
värvat en egen representation.7 

Skepparna i städerna tillhörde borgerskapet men de stod ändå i vissa 
avseenden utanför den borgerliga gemenskapen. Delvis var de, med Fer-
nand Braudels ord, "en mänsklighet vid sidan om".8 

Sjömän och skeppare 

Enligt Arbogas skepparämbetes protokoll fanns det 14 skeppare i staden 
år 1654.9 År 1668 hade antalet skeppare inskrivna i Arbogas skeppar-
ämbete stigit till 28 personer.10 Det hade således skett en fördubbling 
sedan 1654. Dessa uppgifter måste dock ses som minimisiffror, då det 
kan ha funnits skeppare som inte var inskrivna i skrået. Om vi därtill 
lägger de gamla skeppare, vilka inte längre var yrkesverksamma, samt 
skepparänkorna blir antalet skepparhushåll ytterligare något större. 

5 Stadin 1979 s. 58, JfrHerlitz 1924 s. 116 
6 Stadin 1979 s. 126 f. Jfr Lindberg 1933 s. 232 f., Hedlund 1980 s. 57 
7 I Stockholm och Karlskrona var antalet äldste 50 respektive 48. Rörande städernas äldste 
se Herlitz 1924 s. 375 ff., Jfr dock Carlsson 1977 s. 65 där det framgår att de båtägande 
jordbrukarna hade en mycket stark representation vid mitten av 1700-talet. 
8Braudel 1990 del Ils. 333 
9 ASÄ: A:1 Protokoll 1654 ULA 
10 ASÄ: A:1 Protokoll 1668 ULA 
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Mantalsskrivna skepparhushåll i Arboga 1679-1850, valda år 

År yrkesv f.d. änkor Summa 

1679 30 
1715 28 
1750 31 
1800 29 
1850 18* 

2 
4 
4 
3 
0 

4 
3 
1 

10 
11 

36 
35 
36 
42 
29 

Källor: Länsräkenskaper: Mantalslängder, Västmanlands län, Arboga stad 
1679, 1750 RA, VLäA: Mantalslängder, Arboga 1715 ULA, ASA: GI 
Räkenskaper, Mantalslängder 1800, 1850 ULA 

* varav en ångbåtsbefälhavare 

Från 1680 och in på 1800-talet fanns det omkring 35^10 skepparhushåll i 
Arboga. Det betyder att skepparhushållen under 1700-talet och vid 1800-
talets böljan utgjorde mellan 12 och 16 procent av stadens alla hushåll.11 

Vid mitten av 1800-talet hade skepparhushållens andel sjunkit till sex 
procent.12 Ser vi till antalet yrkesverksamma fanns det länge omkring 30 
yrkesverksamma skeppare, men vid mitten av 1800-talet hade antalet 
sjunkit till 18. Uppgifterna om antalet yrkesaktiva skeppare ger således 
vid handen att Arbogas sjöfart expanderade kraftigt under 1650 och 
1660-talen och möjligen också 1670-talet. Därefter följde en lång period 
med obetydliga förändringar, medan vi vid 1800-talets mitt kan se en 
nedgång för stadens sjöfart. 

En jämförelse med uppgifter om antalet fartyg i stadens flotta styrker 
denna bild av utvecklingen. Värt att notera är dock att antalet yrkesverk
samma skeppare verkar ha varit något högre än antalet registrerade 
fartyg. Detta skulle dels kunna förklaras av att enstaka skeppare, vilka 
slutat som yrkesaktiva skeppare till en böljan inte betecknades som 
"f.d." och/eller att det fanns några fartyg, som inte finns registrerade i 
källmaterialet. 

11 Länsräkenskaper: Mantalslängder, Västmanlands län, Arboga stad 1679, 1750 RA, 
VLäA: Mantalslängder, Arboga 1715 ULA, ASA: Räkenskaper, Mantalslängder 1800 ULA 
12 ASA: Räkenskaper, Mantalslängder 1850 ULA 
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Antal kända fartyg i Arbogas flotta 1654-1875, valda år 

År Nummerfartyg Bifartyg Tonnage 

1654 
1671 
1684 
1691 
1723 
1747 
1755 
1825 
1850 
1875 

14 
26 
24 
24 
24 
22 
22 
17 
15 
7 

2 
2 
2 
7 

>10 000 skpp 
12 000 skpp 

600 läster 

525 läster 

Källor: AS A: A: 1-2 Protokoll och utskeppningsrullor, E:1 Transumt af 
Transumt af Borgmästare och Råds utslag uppå Rådmannen Herr Eric 
Westéns wid skepparämbetets sidsta sammanwarelse ingifhe Memorial 
u.å. (1755) ULA, ASA: GII:g Räkenskaper Taxeringslängd över bevill-
ningen...uti Arboga stad for år 1850 ULA, Bidrag till Sveriges officiella 
statistik. Inrikes handel och sjöfart, 1858, 1875, Almqvist 1949, Corin 
1978 s. 445 f. 

På vaije skuta fanns förutom skepparen även en sjöman.13 En stor del av 
dessa var unga skepparsöner och andra ynglingar, vilka var mantals
skrivna hos skepparen. Under 1600-talet var emellertid många av sjö
männen burskapsägande borgare och räknades därför som egna hushåll. 
Det är dock tveksamt om dessa unga borgare var gifta.14 Under 1700-
talet däremot var en växande andel av stadens sjömän gifta. År 1750 var 
exempelvis åtta av stadens mantalsskrivna sjömän gifta, femtio år senare 
hade 13 av matroserna inträtt i det äkta ståndet.15 

13 ASÄ: A:1 Protokoll 1654-1817 ULA, Jfr Almqvist 1949 tabell 3 s. 380. Endast en 
bråkdel av båtsmännen och skutgossarna finns emellertid registrerade som sådana i mantals-
längdern. Det beror bl.a. på att de sjömän, som hade burskap vanligen titulerades "borgare", 
medan andra finns uppförda som drängar eller lärgossar och i ett registrerat fall som 
"gesäll". Skepparsöner fanns ibland uppförda som vuxna söner i sina ursprungshushåll även 
de år då de seglade med någon annan än sina fäder. ULA: Räkenskaper G I, Mantalslängder 
1680-1850 ULA 
14 Mycket talar för att dessa tillhörde den grupp, som i vissa städer kallades borgare rätt och 
slätt, köpsvenner eller något annat. Bland dessa var många nyantagna borgare vilka ännu 
inte bildat familj. Jfr Stadin 1979 s. 60 f. 
15 ASÄ: A:1 Protokoll 11 december 1730, A:2 protokoll 23 april 1799 § 16, E:1 Sjömän
nens inlaga till Herr Borgmästare., u å ULA, ASA: G:II Räkenskaper, Bevillningslängd 
1800, Mantalslängd 1800 ULA, VLäA. Kontoret, Mantalslängd för Arboga 1750 ULA, 
Länsräkenskaper: Mantalslängder: Västmanlands län 1748 RA, Städers akter: Arboga: 
Borgmestare och råds Rulla medh gemene borgerskapet uti Arboga u å (omkring 1683) RA 
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Gesällers och motsvarande gruppers giftermål under 1700- och 1800-
talen har inte endast studerats i den moderna historieforskningen, det var 
också en fråga som diskuterades av samtiden sedan de genom 1720 års 
allmänna skråordning beviljats rätten att gifta sig. Å ena sidan ansågs 
gifta gesäller främja disciplineringen. Gifta män med ansvar för hustru 
och barn ansågs inte vara lika benägna att rymma och flytta eller att supa 
och ta ut frimåndagar. Å andra sidan menade många mästare och andra 
att de hade svårare att ta ansvar för arbetskraften när de inte bodde i hus
hållet. Dessutom krävdes betydligt högre löner om de bildade familj.16 

Inom forskningen har gesällers och liknande gruppers ökade benä
genhet att gifta sig ofta kopplats samman med en proletarisering av 
gruppen.17 Lars Edgren exempelvis knyter samman den ökade gifter
målsfrekvensen med frågor rörande framväxten av lönearbete och upp
komsten av ett medvetande om det gemensamma som förenar lönearbe
tare, dvs. ett klassmedvetande.18 Skall då också den ökade andelen gifta 
sjömän i Arboga tolkas som en förändring av sjömännens sociala status 
och/eller framväxten av ett klassmedvetande inom gruppen? Innebar den 
ökade familjebildningen att matroserna fick svårare att försöija sig 
och/eller att deras lönekrav ökade? Det är ytterligare en fråga, som kom
mer att studeras närmare i denna undersökning. 

Männens inkomstmöjligheter - och kvinnornas 

Skepparnas främsta inkomst utgjordes av den s.k. frakten. Det var den 
avgift som befraktarna, vanligen bergslagens brukspatroner, betalade för 
frakten av varorna. Fraktens storlek var enhetligt bestämd och beslutades 
av magistraten på redarnas inrådan. Den fixerade fraktsatsen gällde 
emellertid endast för de resor som företogs inom ramen för de privile
gierade skutornas ordinarie resor. Från Mickelsmäss i slutet av septem
ber, senare Pärsmäss i månadsskifter juli/augusti gavs redare och skep
pare rätt att även göra resor vid sidan om den ordinarie touren. Då fick 
skepparna fritt förhandla om taxan med befraktarna.19 De hade då också 
rätt att lasta andra varor än bergslagsprodukter på fartygen. Dessförinnan 
kunde de endast i mån av plats lasta något smärre styckegods, företrä
desvis i kajutan. 

De skeppare som själva ägde sina skutor fick hela frakten, med avdrag 
16 Söderlund 1949 s. 387 ff., Florén 1991 s. 50 
17 Söderlund 1949 s. 388 f., Hörseli 1983 s. 178 f. Jfr även Lindkvist 1983 som påpekar att 
begrepper "proletarisering" kan var problematisk. 
18 Edgren 1987 s. 164 ff., 196 ff., 227 ff., 294 ff. 
19 Corin 1978 s.455f. 
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för sjömannens hyra samt slussavgifter och andra kostnader, för egen 
del. När skeppare och redare inte var samma person delades frakten upp 
mellan dessa. Detta skedde, åtminstone från och med 1680-talet till 
redarnas förmån.20 Så till exempel beslutades 1729 att av de 16 öre som 
erhölls i frakt för vart skeppund järn skulle redaren få tio och skepparen 
sex öre.21 Detta kan jämföras med förhållandena i grannstaden Köping, 
där skepparna tillförsäkrats en tredjedel av frakten.22 

Sjöfolket var, som tidigare noterats, till sjöss ungefär nio månader 
vaije säsong. Resten av året tillbringade de hemma i Arboga. För sjö
männen, men även för somliga skeppare, var det nödvändigt att hitta en 
kompletterande försöijning under vintermånaderna. Matrosernas för-
söijning över vintern vet vi inte mycket om. Vi kan tänka oss att de för-
söijde sig som daglönare. För att entydigt kunna uttala sig om detta krävs 
betydligt mer forskning. Skepparna kunde komplettera sjöfarten med 
någon liten krogrörelse, vilken dock torde ha föreståtts av hustrun under 
större delen av året. Snöröjning i staden och på tillfartsvägarna var en 
annan bisyssla, som skepparna ägnade sig åt under åtminstone den 
senare delen av den studerade perioden.23 

Jordbruk var en mycket vanlig bisyssla i äldre tiders städer 24 Arbogas 
donationsjord, den så kallade Herråkern, var uppdelad i lotter, som för
delades bland de burskapsägande mot avrad. Dessutom fanns jordar, 
som ägdes av de enskilda borgarna, s.k. egen åker. Skepparna tillhörde 
de stora jordinnehavarna i Arboga under senare delen av 1600-talet. Men 
hur kunde skeppare, som var borta större delen av året, och i synnerhet 
på sommaren, bedriva jordbruk? Svaret är enkelt: det var kvinnorna, 
skepparhustrurna, som hade huvudansvaret för denna viktiga bisyssla.25 

Detta var på intet sätt unikt i det förindustriella samhället. Tvärtom. När 
jordbruket var en bisyssla var det ofta kvinnornas ansvarsområde.26 Så 
har bl.a. Göran Rydén funnit att i smedshushållen i Gästrikland var det 
ännu under förra hälften av 1800-talet vanligt att jordbruket huvudsak
ligen sköttes av kvinnorna.27 

20 Corin 1978 s. 456 
21 ASÄ: A:1 Protokoll 29 december 1729 ULA 
22 Björnänger 1980 s. 368 
23 ASA: AIV:3 Magistratsprotokoll 30 maj 1850 ULA 
24 Stadin 1979 s. 61 och där anförd litteratur 
25 Angående kvinnomas roll i hushållens fordsöijning i inom järnhanteringen se Rydén 
1990 s. 36 ff., Florén 1991. Det skall noteras att skepparfamiljemas tillgång till tjänstefolk 
var mycket begränsad. I de fall det förekom var det företrädesvis änklingar eller andra 
ensamstående skeppare, vilka hade en piga. Stadin 1979 s. 85 
26 Medick 1977 s. 102 
27 Rydén 1990 s. 252 ff. Jfr även Florén 1992 s. 34 
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Det har i ett annat sammanhang också konstaterats att skepparnas 
andel av stadsjordarna ökade kraftigt mellan 1680 och 1715. Det senare 
året innehade skepparhushållen inte mindre än 28 procent av stadens 
jordar.28 Hur skall denna utveckling tolkas? Var det ett uttryck for skep
parnas högre status och/eller förbättrade ekonomiska villkor, eller var 
den ökade satsningen på jordbruk en följd av försämrade villkor inom 
sjöfarten? Det återstår att undersöka. 

Skepparänkorna var relativt få under 1600-talet och 1700-talets första 
hälft. Det rörde sig sällan om mer än två-tre personer. Under 1800-talet 
däremot var skepparänkorna en relativt stor grupp. År 1800 exempelvis 
uppges det ha funnits 10 skepparänkor samt två sjömansänkor i staden.29 

Eftersom dessa sällan eller aldrig hade möjlighet att som så många andra 
kvinnor i städerna överta mannens yrkesverksamhet var försörjnings
situationen besvärlig.30 Redan vid sekelskiftet 1700 hade emellertid ett 
antal kvinnor, med skeppare Petter Petterssons änka i spetsen, startat en 
verksamhet, som de kunde försöija sig på: kringelbageri. År 1715 omfat
tade bageriet fyra bagerskor med vardera två anställda.31 Verksamheten 
växte och vid mitten av 1700-talet hade nio bagerskor tillsammans 32 
anställda, vilka kallades bibagare. Av samtliga 41 bagare var 13 skep
parhustrur eller -änkor, minst två var sjömanshustrur medan åtta var 
änkor eller hustrur till stadens åkare. Drygt hälften av bagarna hörde 
således hemma i familjer knutna till järntransporterna. Därtill kom de 
sjömanshustrur och andra kvinnor, vilka anställdes för att gå runt i 
staden och sälja kringlor. Bland kringelbagarna återfanns exempelvis 
skepparåldermannen Anders Åhmans hustru och bröderna Olof och 
Petter Steens hustrur.32 

Kringlorna fraktades av skepparna till huvudstaden där de försåldes 
och i vissa fall fördes vidare till andra orter. "Arboga sudne kringlor" 
blev tillika med södertäljekringlorna snart mycket välkända och beställ
ningar kom från bl.a. hovet. Ännu på 1810-talet var kringlorna en spe
cialitet, god nog att uppvakta drottning Hedvig Charlotta med vid hennes 
besök i staden.33 Bageriets framgångar var så stora att Stockholms 
sockerbagare krävde begränsningar. Detta lyckades de emellertid inte 

28 Stadin 1979 s. 79 f. 
29 ASA: Gli: 1 Räkenskaper: Mantalslängd for Arboga stad år 1800 ULA 
30 När stadens köpmän under 1700-talet övertagit fartygen och blivit redare var å andra 
sidan rederirörelsen något som köpmansänkorna ofta och med framgång behöll. 
31 Stadin 1980 s. 306 
32 ASA: AI:39 Rsp 27 juni 1750 ULA, Länsräkenskaper: Mantalslängder, Västmanlands 
län: Mantalslängd för Arboga 1750 RA 
33 Brattström 1963 s. 29 f. 
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genomdriva, utan arbogaborgarna (dvs. skepparna) försäkrades först 
1734 och sedan åter 1754 rätten att i Stockholm försälja kringlor i parti.34 

Kringelbageriet var således nära knutet till stadens sjöfart och skeppar-
skrået. Kvinnorna svarade för bakningen och utminuteringen medan 
männen ombesöijde frakt och försäljning en grosse i Stockholm. På detta 
sätt blev kringelbageriet ett viktigt bidrag till försörjningen för många 
skepparhushåll samtidigt som det gav änkorna en möjlighet att klara 
uppehället. 

"Binäringarna äro inga sedan den förr av den arbetande klassens kvinnfolk 
begagnade bakning av sudna kringlor, till större delen alldeles upphört..." 

Så skrev landshövding Ridderstolpe, i sin femårsberättelse år 1828 
angående förhållandena i Arboga.35 Orsaken till att de slutat med denna 
verksamhet var helt enkelt att den hade förbjudits. Genom en kungörelse 
utfärdad sommaren 1826 fastslog magistraten att den inte skulle tillåta 
någon kringelbakning för avsalu inom staden. I rådstuguprotokollet 
anges som motivering den stora brandrisken denna torra sommar, men 
beslutet kom att stå kvar även sedan sommaren övergått i höst och där
efter. Därmed var det slut på stadens kommersiella kringelbakning.36 

Den för arbogakvinnorna och skepparskrået så värdefulla inkomstkällan 
hade därmed gått förlorad. 

34 Brorsson 1969 s. 52 f. 
35 Kongl. Maj:ts befallningshafvandes uti Westmanlands län...femårsberättelse 1823-28 
s. 84 (Min kursiv) 
36 ASA: AI: 112 Rsp 30 juli 1826 ULA. Fem kvinnor som trotsat förbudet och fortsatt baka 
dömdes till böter, AI:112 Saköreslängd för 1826 ULA 
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Sjöfartens feodala organisation 

Monopolprivilegier 

De många hyttorna och järnbruken som växte upp i Bergslagen under 
1600-talets förra hälft ägdes delvis av adelspersoner. Till skillnad från 
borgarna och andra ofrälse slapp adeln att erlägga järntull vid utförseln. 
Den största utförseln av tullfritt järn över Arboga vid 1600-talets första 
decennier hade Amalia von Hartzfeld på Kägleholm och senare hennes 
dotter Ebba Leijonhufvud. Dessa båda ädla damer liksom några andra 
adelspersoner hade egna båtar, på vilka de fraktade sitt järn.1 

De adliga bruksägarnas järnhandel och sjöfart uppskattades föga av 
Arbogas borgerskap, som såg denna verksamhet som ett intrång på deras 
område. Det fanns också ett stort missnöje med de utrikeshandlande 
köpmän från Stockholm, vilka handlade direkt med Bergslagen utan 
mellanhänder och som fraktade sitt och ibland även andras stångjärn på 
egna skutor.2 År 1641 drevs frågan till sin spets när arbogaborgarna kla
gade hos hovkanslern över denna verksamhet. Det gällde då stock
holmsborgaren, tillika ägaren till Ekebyhammar i Fellingsbro, Lucas 
Hedding. Denne bytte varor, som han själv importerat från Holland, mot 
järn i Bergslagen på förmånliga villkor för bergslagsborna.3 Arbogabor
garna vann denna gång gehör för sin sak. I Kongl. Maj:ts resolution på 
Arbogas besvär heter det: 

"Åtskillige i Bergslagen boende, såsom enkannligen Lucas Hedding och 
andre flera, have sine egne skutor i strömmen, förandes däruppå icke 
allenast sitt eget, utan jämväl andras järn och varor, borgerskapet uti deres 
näring till avgång, befinner hennes Kongl. Maj:t vara oskäligt, haver for 
den skull givit landshövdingen ordre, samma deras skutor till att avskaffa 
och den näringen låta bliva hos borgerskapet i staden".4 

Denna resolution är mycket viktig, då den gav arbogaborgarna monopol 

1 Corin 1978 s. 123 ff., 342 
2 Corin 1978 s. 440,450 
3 Corin 1967 s. 29,31 
4 ASA: E 11:4 Tomböcker: Hennes Kungl. Maj:ts Nådiga Svar och resolution uppå de 
Puncter som Arboga Stads ...25 februari 1642 § 8 ULA Den omnämnde Lucas Hedding 
överklagade till Kungl. Maj.t, varvid svaret blev att han kunde skeppa ut järn på sin boijert 
endast om han hade någon som "Participera med honom i Arboga, eller någon som förer 
skutan." SRP 25 april 1642 
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på utskeppningen från staden. Villkoret var att de anskaffade tillräckligt 
med fartyg for att täcka behovet på lastutrymme. Järnexporten fick näm
ligen inte fördröjas genom underkapacitet i mälarfarten.5 Kungl. Maj:ts 
starka intresse av att bygga ut sjöfarten i Arboga hade framkommit redan 
några år tidigare, då borgmästare och råd tillskrevs om uppmanades att 
"förskaffa skutor och farkoster till Hennes Kungl. Maj:ts ammunitions 
utförsel åt Stockholm".6 Kronans engagemang grundades således till 
stor del på man ville försäkra sig om snabba leveranser av ammunition, 
järnmanufaktur och annan materiel till krigsmaktens behov i kriget på 
kontinenten, det krig som senare kom att benämnas "det trettioåriga kri
get". 

Utvecklingen i Arboga har paralleller i andra sjö-uppstäder vid denna 
tid. Det gäller särskilt de städer som var involverade i transporten av järn 
fram till stapelstäderna. Så till exempel erhöll Kristinehamn monopol på 
järnfrakterna från staden över Vänern ner till Vänersborg år 1642 och 
1648 inrättades ett skepparskrå i Vänersborg, sedan Kungl. Maj:t förvis
sat sig om att staden anskaffat ett tillräckligt tonnage för järntransporter
nas vidarebefodrande till Göteborg.7 År 1672 erhöll Västerås ett 
liknande monopol.8 Uppdelningen mellan stapelstädernas och uppstä
dernas befogenheter blev, som tidigare konstaterats, allt mer markerad 
under 1600-talets förra hälft och i synnerhet under 1640-talet. 

Arbogas utskeppningsmonopol kunde emellertid inte upprätthållas 
helt smärtfritt. Såväl stockholmshandlare som brukspatroner hävdade 
också sina intressen i fraktfarten. Staden lyckades dock hävda sig väl i 
striderna och 1719 bekräftade Kungl. Maj:t utförselprivilegiet.9 

Arbogas utskeppningsprivilegium från 1642 gällde stadens borger-
skap. 11719 års bekräftelse av privilegierna uppges att de gällde Arboga 
Skutegille.10 Exakt när skepparna organiserades i ett skrå är oklart. I 
skepparämbetets arkiv härrör de äldsta bevarade handlingarna, upp
bördslängderna för den årliga avgiften, från år 1654.11 Skrået har således 
organiserats senast detta år. Kommerskollegium omnämnde skrået 1657 
5 ASA: E 11:4 Tomböcker: Hennes Kungl. Maj:ts Nådiga Svar och resolution...25 februari 
1642 § 8 ULA 
6 SIR: 1 oktober 1639 
7 Corin 1944 s. 178 f„ Löf & Ernvik 1959 s. 129 43 
8 Hedlund 1980 s. 43,1 Örebro bildades ett skepparämbete år 1660, Fredell 1978 s. 5 
9 ASA: E 11:6 Tomböcker: Hennes Kongl. Maj:ts nådige Resolution och förklaring öfwer 
Arboga stads...besvär den 8 augusti 1719 § 3 ULA, Corin 1978 s. 450 ff. 
10 ASA: E 11:6 Tomböcker: Hennes Kongl. Maj:ts nådige Resolution och förklaring öfwer 
Arboga stads...besvär den 8 augusti 1719 § 3 ULA, Termerna "skepparskrå" och 
"skutegille" användes båda omväxlande i källmaterialet. 
11 ASÄ: A: 1 Protokoll ULA 
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som det "i Arboga upprättade skepparskrået", vilket tyder på att det då 
var relativt nytt.12 Från år 1664 markerades det privilegierade skeppar-
ämbetets inbördes gemenskap och yttre avskildhet mot andra genom att 
skutorna försågs med särskilda, ömprydda flaggor.13 

Inrikessjöfarten och då framförallt den sjöfart som ombesöljde trans
porterna av järn fram till stapelstäderna var således organiserad i skrån.14 

Var stad hade sitt skepparämbete, vilket hade ensamrätt på järnfrakterna 
från sin stad.151 utbyte mot de förmånliga monopolprivilegierna krävde 
staten vissa åtaganden från skrånas sida. Här ser vi således ytterligare ett 
exempel på vad Dag Lindström kallat "ömsesidighetstanken" i den feo
dala samhällsorganisationen. Denna karaktäriseras av att skråna tilldela
des privilegier av kungamakten, som också befäste deras rättigheter och 
ingrep mot brott mot privilegierna. Samtidigt manifesterades skrånas 
beroendeställning, liksom deras skyldigheter gentemot staden och kro
nan. Det var en integrationsprocess, där skråsystemet i vissa avseenden 
gjordes till en del av statsapparaten.16 

Skråsystemet har emellertid alltid kopplats ihop med hantverket. Hur 
kan det då komma sig att det byggs upp en skråorganisation inom sjöfar
ten? Valet av skrået som organisationsform kan delvis hänga samman 
med tidens samhällssyn. Sjöfarten hade under 1600-talet knutits allt 
starkare till städerna. Adelns och böndernas seglation begränsades allt
mer till förmån för städernas burskapsägande borgares. Men samtidigt 
ingick, som tidigare nämnts, endast handel och hantverk i de definierade 
"borgarenäringarna". Lösningen på detta dilemma var, att sjöfarten 
administrativt sammanfördes med hantverket, vilket bl.a. kom till 
uttryck i uppbyggnaden av städernas äldste. Detta räcker dock inte som 
förklaring till varför man inom inrikessjöfarten valde skrået som orga
nisationsform. Jag vill då erinra om att hantverksskråna inte var unika. 
Inom den moderna forskningen rörande skråväsendet har tvärtom lik
heten mellan å ena sidan skråna och å andra sidan handelsgillen och 
andra medeltida sammanslutningar uppmärksammats.17 Skråna ses som 

12 Corin 1978 s.445 
13 Bergquist 1956 s. 13 
14 Skepparskrån eller skeppargillen fanns även i ex Stockholm, Gävle, Sundsvall, Visby, 
Örebro, Västerås och Enköping. Herlitz 1924 s. 119 
15 Skepparskrån med denna funktion fanns även i mälarstäder som Västerås, Köping och 
och i Örebro. Herlitz 1924 s. 119. I Enköping fanns ett skepparlag, som tidigare transpor
terat koppar men som från och med 1700-talet framförallt fraktade jordbruksprodukter till 
Stockholm. Carlsson 1977 s. 34 f. 
^ Lindström 1991 s. 237 
17 Oexle 1982 s. 13 ff„ Herlitz 1924 s. 119 
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ett exempel på, eller snarare typfall av, det feodala samhällets över
gripande sociala organisationsform. Grundläggande for denna var en 
gemenskap med nära sociala band och behovet av ömsesidigt skydd och 
understöd.181 det perspektivet blir skråsystemet lämpligt för denna del 
av sjöfarten. För uppstadsborgarna blev de privilegierade skråna ett 
skydd mot konkurrens från förmögna stapelstadsborgare, adelsmän och 
andra intressenter. Kronan å sin sida kunde genom denna anordning 
vinna kontroll över ett känsligt led i den så omhuldade järnhanteringen. 
Arboga skepparskrå eller skutegille, som det också kallades, var ett led i 
den svenska 1600-talsstatens organisationssträvanden. Genom skrået 
ordnades Arboga och dess befolkning in i den genomarbetade och på 
många led uppdelade organisation, som byggdes upp för att främja och 
utveckla landets främsta exportnäring, järnhanteringen. Arbogaskeppar-
na blev en länk i landets järnkedja, som sträckte sig från Bergslagens 
malmbrytning till handelshusen i Stockholm, ja ända till Amsterdam. 

Skråväsendet till sjöss 

Det privilegierade skepparämbetet varunder 1600-talet uppbyggt av alla 
dem, som var verksamma inom stadens sjöfart. Förutom skepparna var 
således även sjömännen anslutna till skrået, liksom, i förekommande 
fall, redarna. Alla ämbetsbröder var burskapsägande borgare i Arboga. 
Det synes anmärkningsvärt att även båtsmännen var burskapsägande. 
Detta gäller inte minst vid en jämförelse med skråhantverkarna: gesäller 
brukade inte beviljas burskap. Under arbogasjöfartens uppbyggnad och 
expansionsperiod på 1640- till 1670-talen rekryterades sjömännen i stor 
utsträckning från den del av det burskapsägande borgerskapet, som rätt 
och slätt kallades "borgare". Det var arbetskarlar, åkare, sågare, järn
bärare eller liknande.19 Då, under 1600-talet var det således inte fråga 
om tonårspojkar som påbörjade en utbildning, utan det var vuxna män, 
som seglade med en skeppare två eller tre säsonger för att lära sig yrket 
innan de skaffade sig egna skutor. Det krav som ställdes på dem, som 
ville ägna sig åt seglationen och tas upp i skrågemenskapen, var att de 
var "nyktra och beskedliga".20 

Att skråbröderna förhöll sig nyktra och beskedliga var viktigt. Över
huvudtaget var deras vandel något som övervakades noga av skrået. Vid 

18 Lindström 1991 s. 22 och där anförd litteratur 
19 Detta visar också att burskapsrätt och borgarbegreppet fortfarande var flytande vid 1600-
talets senare hälft. Jfr Stadin 1979 s. 49,60 ff. 
20 ASÄ: A:1 Protokoll, A:2 Protokoll ULA 
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behov varnade och utmätte skrået straff för den som skadat ämbetets 
heder. Liksom inom det övriga skråväsendet byggde ämbetets sociala 
status på dess ära. Heder och ära var, som Dag Lindström påpekat, en 
kollektiv egenskap, som tillkom de enskilda personerna genom medlem
skap i skrået. Omvänt kunde en enskild skråmedlem skada skråets ära 
och därmed också dess sociala ställning genom olämplig vandel.21 Men 
"ära" var - och är - ett komplicerat begrepp. Begreppet "ära" har av 
vissa forskare kopplats samman med med begreppet "rätt". Skråna och 
andra korporationer hade sin egen rättsuppfattning och sin egen ära, 
varigenom de manifesterade sin självuppfattning.22 

Den sociala kontrollen synes ha fungerat tillfredsställande och det var 
ytterst ovanligt att någon skråmedlems nykterhet, beskedlighet eller 
övriga vandel ifrågasattes under de första åttio åren. År 1732 skakades 
skrået emellertid av en stor skandal där ämbetets ära stod på spel. Då 
hade nämligen en av skepparna, Olof Tröst, begått ett mycket allvarligt 
brott, äktenskapsbrott. Under väntetiden i Stockholm hade denne vid ett 
tillfälle haft en piga hos sig i kajutan. Och låst dörren! Att Tröst dess
utom ordnat en piga åt sin unge båtsman gjorde inte saken bättre. Tröst 
uteslöts för alltid ur skrågemenskapen.23 

Bristande solidaritet inom skrået kunde också utgöra ett skäl till ute
slutning, då det hotade den nödvändiga inre sammanhållningen. Detta 
visades när en skeppare anklagade en annan för att ha tagit en stång järn 
ur sin last och sålt till en bonde. I detta fall uteslöts såväl den anklagade 
som den anklagande ur ämbetsgemenskapen.24 

Ämbetets funktion och verksamhet reglerades i en skråordning, utfär
dad år 1664.25 Den löpande verksamheten leddes av en skepparålder-
man, som hade två till fyra bisittare till sin hjälp i ledningen av skrået. 
Därutöver valdes årligen en "ungbroder", som hade till uppgift att gå 
runt och buda om nästa sammankomst och göra andra ärenden samt 
ordna förtäringen till det efterföljande samkvämet. Minst två gånger om 
år, direkt före seglingssäsongens böljan och efter dess slut, hölls skrå
sammankomst där de gemensamma angelägenheterna dryftades. Vid 
dessa sammankomster fungerade en representant för stadens magistrat, 

21 Lindström 1991 s. 23,123,194 
22 Magnusson 1988 s. 252 
23 ASÄ: A:1 Protokoll 3 april 1737 ULA 
24 ASÄ: A:1 Protokoll 3 april 1746 ULA. Uteslutningen synes i detta fall ha varit tidsbe
gränsad. 
25 Bergquist 1956 s. 13 f. Här finns ett fotografi av skråordningens första sida samt utdrag 
ur innehållet. Ordningen har dock inte kunnat återfinnas. Se bilaga 1 
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vanligen borgmästaren, som preses.26 Härigenom hade staden och i viss 
mån även staten insyn i och i viss mån inflytande över skråets verksam
het. Även i detta avseende följdes den modell för skråväsendet, som 
utvecklats alltsedan Gustaf Vasas dagar.27 

Till skepparämbetets främsta och mest omhuldade uppgifter hörde att 
ombesöija den så kallade nummerordningen, dvs. att se till att lasterna 
blev rättvist fördelade mellan fartygen. Alla fartyg hade sitt bestämda 
nummer i stadens flotta.28 Till en böljan lastades skutorna i strikt num
merordning, så att skuta nr 1 varje vår tilldelades den första lasten.29 

Snart övergick man till lottning för att så småningom övergå till ett 
rullande schema för den första resan. För de följande resorna skulle de 
lastas i den ordning de anlöpte hamnen.30 Sålunda befanns år 1779 uti
från föregående års utskeppningsrulla att rådman Ahlgrens jakt Fredric 
Adolph, förd av skepparen Jacob Ekström, skulle vara nr 1 till inlastning, 
varefter de övriga skulle följa i vanlig ordning.31 

Den årliga besiktningen av fartygen tillhörde också ämbetets viktigare 
åligganden. Denna skedde inför vaije seglingssäsongs böljan i samband 
med ämbetets vårskrå i slutet av mars eller böljan av april. Vanligen val
des tre skeppare att sköta detta. Det innebar att en ägare till en skuta av 
skrået kunde åläggas att ombesörja nödvändiga reparationer eller att 
skaffa ett nytt segel. Den nödvändiga skötseln av hamnanläggningen och 
farleden sköttes på ett liknande sätt.32 

Skrået hade också ansvaret för de s.k. armbössemedlen. På vaije 
fartyg fanns en sparbössa, där passagerare och andra förväntades stoppa 
en slant. En gång vaije år samlades bössorna in och medlen användes 
tillsammans med de armbösseavgifter skråmedlemmarna själva erlade 
till utdelning till fattiga i staden, företrädesvis skeppar- och sjömans-

26 ASÄ: A: 1 Protokoll ULA. Förhållandena i Köpings skepparskrå var i det närmaset iden
tiska, se Björnänger 1980 s. 368 f. 
27 Lindström 1991 s. 94 ff. 
28 Skutomas nummer användes också länge som deras officiella beteckning och namn. Det 
var först på 1740-talet, som fartygsnamn såsom Hoppet eller Pärlan böljade användas i 
någon större utsträckning. Från 1770-talet ersatte fartygsnamnet numret som officiell 
beteckning. ASÄ: A: 1-2 Protokoll och skepparrullor ULA 
29 ASÄ: A:1 Protokoll 1 maj 1669, 26 mars 1678, 27 mars 1679 ULA, Någon form av 
nummerordning användes i flera städer med jäniutskeppningsmonopol. Jfr Västmanlands 
länstyrelse arkiv, kontoret: GXa:3 Handlingar angående Västerås: Västerås stads skuteord
ning uå ULA, Corin 1944 s. 178, Löf&Ernvik 1959 s. 130 
30 ASA: H:3 Författningar för Arboga stad: Ordning wid Seglationen och Lastningen 1764 
§2 ULA 
31 ASÄ: A:2 Protokoll 5 mars 1779 § 9, Jfr 28 mars 1780 och 23 mars 1781 § 16 
32 ASÄ: A:1 Protokoll den 13 april 1692, 31 mars 1720, 29 mars 1722 ULA, ASA: AI:20 
RSP23 oktober 1713 ULA 
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änkor.33 Detta var ett uttryck för gillets sociala funktion, som även av
speglas i exempelvis skråordningens föreskrifter om hjälp och bistånd 
vid begravningar.34 

Skepparskråets inre organisation och funktion är således påfallande 
lika det vi känner från det feodala samhällets hantverk. Dessa årliga 
inspektioner kan med fordel jämföras med hantverksskrånas inspektio
ner av mästarnas verkstäder. Omsorgen om ämbetsbrödernas vandel och 
därmed också om skråets sociala anseende hade sin motsvarighet i hant-
verksskråna, liksom det ekonomiska ansvaret för ämbetsbröders efter
lämnade änkor. 

Skrået sluts 

Den 22 december 1684 beslöt ämbetet att bli ett slutet skrå. Antalet skep
pare i skrået och därmed också antalet lastskutor skulle hädanefter förbli 
vad det var detta år, nämligen 24 stycken. Tonnaget förutsattes då förbli 
sammanlagt 12 000 skeppund.35 Detta beslut verifierades av magistraten 
året därpå, för att slutligen fastslås i en av landshövding Gyldenhoff ut
färdad och av Kungl. Maj:t bekräftad skutordning från 1688.36 

Gyldenhoffs efterträdare på landshövdingeposten, Lars Wallenstedt, 
synes emellertid ha haft en annan uppfattning om sjöfartens uppbygg
nad. År 1691 resolverade denne att det i Arboga skulle få vara fler än 24 
skutor. Borgmästarens meddelande om detta i skeppargillet möttes med 
total tystnad och lämnades av skrået utan avseende.37 

Systemet med ett fixerat antal privilegierade skutor fanns även i andra 
järnförmedlande städer. I Västerås exempelvis skulle det enligt skut-
ordningen finnas 29 fartyg. I Köpings skepparämbete bestämdes år 1693 
att staden skulle ha 18 nummerskutor.38 

År 1691 anhöll två redare, Brita Ericsdotter och Carl Hansson, om att 
få sina skutor "under nummer". Med hänvisning till landshövdingens 
resolution svarade ämbetet att antalet nummerskutor inte kunde ändras. 
Eftersom Brita Ericsdotter var svårt skuldsatt tilläts hon dock föra ut en 

33 ASÄ: A:1 Protokoll 1654-1700, G: 1 Räkenskaper ULA, Samma system med fattigbös
sor på fartygen fanns även inom andra skepparämbeten. Björnänger 1980 s. 368 
34 Bergquist 1956 s. 13 
35 Corin 1978 s.446f. 
36 ASA: A:10Rsp 13 augusti 1688 ULA 
37 ASA: A:1 Protokoll 30 mars 1691 ULA 
38 VLäA, Kontoret: GXa:3 Handlingar angående Västerås: Vesteråhs Stads Skuteordning 
uåULA, Björnänger 1980 s. 189 
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järnlast för att kunna sanera sin ekonomi. Även Carl Hansson tilläts av 
samma anledning ta en last på sin skuta.39 

Nästkommande höst hade några skeppare köpt skutor i Stockholm 
med avsikt att få dem inordnade i nummerordningen. Borgmästare 
Wreman uttryckte ett mullrande missnöje med detta och menade att de 
måste fråga magistraten om lov om de avsåg köpa nya skutor och att det 
enligt Kongl. Maj:ts resolution endast fick finnas 24 skutor i staden. 
Dessutom framkom det att borgmästaren hade lovat första lediga num
mer till korpral HofF. Wremans vresiga uttalande väckte mycket starka 
reaktioner hos skepparna, vilka ansåg att han "vill deras förderv". Skep-
parämbetet var mycket hård i sin kritik av borgmästaren, vilken påstods 
inte unna någon borgare något gott.401 de livliga diskussioner som sedan 
följde deltog även den nye landshövdingen, Wallenstedt. Denne upp
trädde året därpå på rådstugan och försökte då förmå borgerskapet låta 
antalet privilegierade lastfartyg bli högre eller till och med obegränsat. 
Borgerskapet gick emellertid emot landshövdingen och beslutade att 
man skulle hålla fast vid 24 skutor.411 praktiken synes beslutet ha inne
burit att skepparämbetet behöll sina privilegier, men att man också tillät 
extraskutorna. Corin framhåller att systemet gav "vissa inflytelserika 
personer" möjlighet att skaffa sig förmåner.42 Dessa personer återfanns i 
stadens ekonomiskt och politiskt ledande skikt. Det hade bl.a. kommit 
fram att den burskapsägande bruksägaren Hans Barckhusen förutom sin 
nummerskuta även ägde en biskuta samt att han hade tillgång till krigs
kammarrådet och bruksägaren Anders Appelboms änkas jakt. Barck
husen blev då, tillsammans med stadssekreteraren Johan Ahlman som 
också ägde en biskuta, anmäld till landshövdingen av vågmästaren 
Anders Ahlbom. De båda herrarna som brutit mot privilegierna undgick 
påföljder.43 

Nummerordningen och begränsningen av antalet lastfartyg skapade 
viss friktion mellan olika intressen. Tre olika intressegrupper kan därvid 
urskiljas, skepparämbetet, magistraten och bruksägarna, vilka företrädde 
skepparna, köpmannaredama respektive befraktarna. Skeppargillet var 
angeläget att sjöfartsreglerna skulle efterföljas och år 1693 beslöts att om 
någon köpte en ny skuta så skulle denne inte få ta någon järnlast på den 

39 ASÄ: Protokoll 30 mars 1691 
40 ASÄ: A:1 Protokoll 6 december 1692 ULA 
41 ASA: AI: 10 Rsp 10 mars 1693 ULA 
42 Corin 1978 s. 450 
43 Corin 1978 s. 449 
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gamla "utan förhandle den till en annan ort".44 Ingen skeppare eller 
annan redare fick således äga mer än en skuta. Skrået verkade for ett 
"rättvist" system där alla hade samma skyldigheter och förmåner och där 
konkurrens inom skrået inte accepterades. De förmögna redarna inom 
och med nära anknytning till stadens magistrat skulle inte tillåtas några 
extra förmåner, enligt skeppargillets uppfattning. 

Den nye landshövdingen företrädde här dem, som ville öppna sjöfar
ten för så många som möjligt. Hans Barckhusen och andra bruksägare i 
området delade denna ståndpunkt. Borgmästaren däremot försvarade 
med kraft det begränsade antalet skutor. Han sökte därvid själv få kon
trollen över vilka som fick tillgång till de privilegierade skutorna. Det 
var främst en krets inom och med nära anknytning till stadens magistrat, 
alla engagerade i handeln med järn. 

Intressekollisionen resulterade under 1690-talet i en pragmatisk kom
promiss. Ämbetet var inte berett att ge upp sina privilegier, men det 
fanns en viss tolerans för fartyg utanför nummerordningen. Förutsätt
ningen var att de ägdes av arbogaborgare och att såväl magistraten som 
ämbetet hade kontroll över deras verksamhet. Denna hållning kan 
åtminstone delvis hänga samman med att de ordinarie nummerfartygen 
under vissa perioder hade svårt att hinna med sitt åtagande att frakta allt 
järn som kom till vågen i Arboga. Särskilt under maj kunde faktorerna ha 
stora lager, som uppdragsgivarna i Stockholm otåligt väntade på. Då 
utnyttjades extraskutorna gärna, "dock så att där av icke gjörs någon 
ordentlig vana de ordinarie skutorna till praejudice" 45 

44 ASÄ: A: 1 Protokoll 4 april 1693 ULA 
4^ ASA: AI:10 Rsp 12 maj 1688, AI:13 Rsp 7 juni 1696, AI:21 Rsp 30 juli 1715 ULA 
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Köpmännens sjöfart 

Skutor blir kapital och nummer en handelsvara 

Den älsta bevarade förteckningen över Arbogas skeppare, redare och 
skutor härrör sig från 1663. Enligt denna fanns detta år 21 skutor i sta
den. Av dessa ägdes 10 fartyg av skepparna själva och 11 av andra reda
re.1 År 1671 ägdes 11 av de då 26 skutorna av skepparna själva, medan 
de övriga ägdes av köpmän från staden. Inte oväntat återfinns förmögna 
och namnkunniga arbogaborgare såsom Robert Petré, Petter van Gent 
och Jesper Schay bland dessa köpmannaredare.2 I enstaka fall förekom 
det även att en skepparänka behöll skutan efter makens död och lät en 
annan, ung skeppare segla åt henne.3 

Tendensen var alltså att allt färre skeppare ägde sina skutor själva. 
Denna utveckling fortsatte och accelererade under slutet av 1600-talet 
och 1700-talets början. År 1720 stod endast tre skeppare som ägare till 
sina skutor. Redarna utgjordes då främst av köpmän och andra väl
beställda inom Arbogas borgerskap, men även stadsläkaren Israel Tör-
ning och ombudsrådet Casten Feiff stod som ägare till var sin skuta. 
Dessa båda ägde bruk i Bergslagen och Törning var barnfödd i staden 
och tillhörde den inflytelserika råds- och köpmannasläkten Ahlström. 
Feiff var gift med förre borgmästaren i Arboga, Henrik Barckhusens 
dotter Anna Christina.4 Hon bestod emellertid inte endast med ekono
miska tillgångar och med släktförbindelser i Arboga, hon skötte också 
personligen såväl bruk som rederiverksamheten på egen hand. Fru 
Anna-Stina, som hon kallades i Arboga, hade i praktiken en ställning i 
staden som snarast liknade en burskapsägande borgares.5 Dessa båda 
redare var således båda nära befryndade med toppskiktet inom stadens 
burskapsägande borgerskap. 

Köpmännens växande intresse för sjöfarten måste ses mot bakgrund 
1 ASÄ: A:1 Skepparrulla 26 mars 1663 ULA 
2 ASÄ: A: 1 Protokoll den 31 mars 1671 ULA, Detta kan jämföras med situationen i grann
staden Köping. Där ägdes 7 av stadens skutor 1675 av skepparna själva och de övriga sju av 
andra redare, Jfr Björnänger 1980 s. 189 
3 ASA: AI:12 Rsp 9 juli 1674 ULA 
4 Lohman 1737 kap. VI 
5 ASA: AI:21 Rsp 5 december 1715 ULA. Casten Feifs stora uppskattning av Anna Chris
tinas arbete framkommer tydligt i dennes brev från fältkansliet i Bender till hemlandet. Ex. 
Casten Feifs brev till Arvid Horn 26 mars 1712. 
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av deras övriga verksamhet. Vid slutet av 1600-talet hade arbogaborgar-
nas tidigare så starka ställning i Bergslagen och järnhandeln beskurits. 
Inom själva handelsverksamheten hade de s.k. "främmande", det var 
köpmän från Stockholm, stärkt sina positioner på arbogaborgarnas be
kostnad. Arbogaköpmännen fick alltmer rollen av kommissionärer till 
huvudstadens exportörer.6 De hamrar och bruk som tidigare ägts av sta
dens handlande hade likaså i stor utsträckning övergått i händerna på 
stockholmsköpmän. Corin har framhållit att det här huvudsakligen rörde 
sig om utländska företagare med hemvist i Stockholms merkantila 
värld.7 När järnhamrar och bruk inte längre var lättillgängliga investe
ringsobjekt för Arbogas köpmän blev fartygen intressanta. Genom att 
kombinera faktorsuppdragen med rederiverksamhet behöll arbogahand-
larna trots allt en viss kontroll över järnhandeln.8 Skutorna var dessutom 
säkra investeringar såtillvida att de enligt privilegier inte kunde övertas 
av kapitalstarka personer från Stockholm eller annat håll. Båtarna för
vandlades från transportmedel till kapital. Ägandet av nummerfartyg 
hade överförts till en viss samhällsgrupp, men inom denna grupp hade 
ingen koncentration av ägandet ägt rum. Ingen av ämbetets redare ägde 
mer än ett nummerfartyg.9 Beslutet från 1690-talet, att var och en endast 
fick äga en nummerskuta, var således fortfarande i kraft på 1720-talet. 

Denna utveckling kan samtidigt ses som ett uttryck för en försämring 
av skepparnas ekonomiska och sociala situation. Tidigare forskning har 
visat att arbogaskepparna i ekonomiskt hänseende tillhörde mellanskik
tet inom det burskapsägande borgerskapet omkring år 1680. Det innebär 
att deras förhållanden var jämförbara med större delen av stadens hant
verkare eller minuthandlarna.10 Samma studie visar också, vilket är sär
skilt intressant i detta sammanhang, att skepparnas ekonomiska ställning 
sjönk under perioden fram till 1715, vilket kopplats samman med skep
parnas förhållande till produktionsmedlen, fartygen.11 

Under 1680-talet och i ännu högre grad under 1690-talet skedde 
förändringar i skepparnas situation, som dels kan tolkas som försämrade 
ekonomiska villkor, dels som ett hårdare tryck på dessa från köpmän
nens/redarnas sida. Det kom till uttryck i att de anställda skepparna fick 
allt svårare att klara sin årliga redovisning till redarna. Efter "ett allmänt 

6 Corin 1978 s. 374 ff. 
7 Corin 1967 s. 30 f. 
8 Jfr Corin 1978 s. 383 
9 ASÄ: A:1 Protokoll 31 mars 1720 ULA 
10 Stadin 1979 s. 77,101 f. 
11 Stadin 1979 s. 101 f. 
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klagomål" från redarnas sida beslutade ämbetet våren 1692 att skeppare, 
vilka inte klarerat för frakten före årets slut, skulle uteslutas ur brödra
skapet.12 Samtidigt visar uppgifter i källmaterialet att skuldsättningen 
bland skepparna blev allt större under perioden. Det gällde såväl skulder 
till skepparämbetets "låda" som till andra kreditgivare. I vissa fall 
intecknades skutan som säkerhet i skepparämbetets protokoll.13 Skeppa
re, som inte förmådde betala räntan på 7,5 procent och amortering på 
sina lån till ämbetslådan hotades att bli av med sina nummer.14 I detta 
läge kunde en köpman gå in och betala alternativt avskriva skulden mot 
säkerhet i skutan. År 1691 betalade exempelvis vågmästaren och köp
mannen Anders Ahlbom av hälften av de 80 daler silvermynt som skep
paren Jacob Tofft lånat ur "lådan" till sin fars begravning mot inteckning 
i skutan.15 Två år senare hade Toffts skulder blivit så betungande att 
hans gård intecknades.16 Vad som hände med hans skuta är inte känt. 

Men det var inte endast fartygen som var åtråvärda för stadens köp
män. Även själva numret, rätten att inneha en privilegierad skuta, blev en 
eftertraktad handelsvara. Ibland kunde det t.o.m. uppstå kö på ett num
mer. Så till exempel anhöll Olof Nilsson 1691 att få sin skuta in i num
merordningen, såsom han tidigare hade blivit lovad.17 I och med att 
numret blev en vara kunde det å andra sidan hända att ägaren till ett 
nummer inte hade något fartyg, varför numret då blev vakant.18 

År 1693 skedde ett köp, som inte endast visar köpmännens stora 
intresse för rederinäringen, utan även illustrerar hur överföringen av 
nummer och skuta kunde gå till. Den fjärde april samlades skepparskrå-
ets syndicus, rådman Johan Ahlman, skepparålderman Hans Persson 
samt bisittarna Jon Ruus, Erich Kraffit, Måns Olofsson och Johan Pers
son till skepparskrå: 

"Inkallades skepparen Eric Christofferson, och förhölls honom, att såsom 
han nu en gammal skuta haver, och eljest han av ringa medel är, var med 
han kan själv sig en ny skuta uti stället köpa före, med mindre han icke 
skall lita en annan uti händer och således mera förtjäna profiten åt kredi
toren än åt sig själv, såsom en part av de andre skepparne gjort hava, om 
han vele då taga penningar for sitt nummer, som vore sedan fast bättre for 
honom segla uppå en reddares skuta for frakt; var till Eric Christofferson 

12 ASÄ: A:1 Protokoll 13 april 1693 ULA 
13 ASÄ: A:1 Protokoll 30 mars 1691,16 december 1691,13 april 1692,4 april 1693 ULA 
14 ASÄ: A: 1 Protokoll 4 april 1693 ULA 
15 ASÄ: A:1 Protokoll 30 mars 1691 ULA 
16 ASA: AI: 11 Förteckning på uppbud, inteckningar, lagfarter m.m. 1693 ULA 
17 ASÄ: A:1 Protokoll 31 mars 1691,6 december 1692 ULA, ASA: Rsp 1695-04-08 ULA 
18 ASA: A:1 Protokoll 2 april 1741 ULA 

40 



svarade, sägandes sig hava redan i höstdags givit 50 Dr kmt på handen för 
en ny skuta till finnarne, som nu I vår lärer med henne komma till Stock
holm, påståendes så sedan att han måtte bliva vid sitt köp. Än vidare till
taltes Eric Christofferson om icke han vele sitt nummer till Olof Nilsson 
för en billig penning överdraga, sedan nämna själv vad han skulle vilja 
hava därför. Svarade Eric Christofferson han intet rätt detta kan vad han 
här till skall svara; vårföre forehölls honom om icke han vore nöjder att 
taga 50 Dr kmt, Nej sade Eric utan vill Olof Nilsson giva honom 
60 Dr kmt samt en ny vallmansrock så är han där med till freds: Olof 
Nilsson uppsteg och lovade vilja giva honom så mycket, var på och sedan 
Eric Christofferson efter moget betänkande framsteg till rätten och med 
handräckning sin gjorde avhandling konfirmerade."19 

Eric Christoffersson sålde således endast numret, delaktigheten i skrå
privilegierna. Den gamla skutan fick han behålla, dock inte inom skrå
organisationen.20 Själv förutsattes Eric segla på Olof Nilssons skuta de 
få år han hade kvar som yrkesverksam skeppare. Han skulle segla "för 
frakt", vilket här framställdes som fördelaktigt för honom. Huruvida det 
var av omsorg över de skuldsatta skepparna eller om det var andra 
bevekelsegrunder som låg bakom köpmännens övertagande av skutorna 
och numren kan dock diskuteras. Klart är emellertid att magistraten såg 
det fördelaktigare att stadens privileigeförsedda skutor ägdes av köp
mannaredare och andra förmögna stadsbor med anknytning till stadens 
styresmän, än om de innehades av skepparna själva. Borgmästare Wre-
mans ovan relaterade agerande på rådstugan hösten 1692 kan tolkas på 
samma sätt. Han föredrog t.o.m. en icke-burskapsägande person som 
korpral Hoff som redare framför skepparna.21 I den intressekollision 
eller maktkamp, som pågick inom stadens sjöfart, hade magistraten och 
därmed också handelsmännen stärkt sin ställning. 

Skepparnas ställning var försvagad, men inte tillintetgjord. Ägandet 
av skutorna och rätten till ett nummer gick i allt större utsträckning skep
parna ur händerna, men brukningsrätten hade de kvar. Den innebar bl.a. 
att de hade möjlighet att företa egna resor utanför nummerordningen 
under höstarna när vinteijärnet var levererat. 

19 ASÄ: A:1 Protokoll 4 april 1693 ULA 
20 Efter Eric Christofferssons död övertogs hans skuta av dottern, pigan Anna Erichsdotter. 
Genom att väcka rättslig process lyckades hon slutligen, 1702, av hovrätten utverka rätt att 
återfå numret. Eftersom den gamla skutan då slagits sönder i en storm kunde hon inte 
utnyttja det till att fora någon last. ASA: AI:15 Rsp 21 maj 1702,30 augusti 1702 ULA 
21 Se ovans. 36 
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Handelskapital och skråanda 

Vid 1700-talets böljan hade bergslagsstädernas köpmän inte längre 
samma starka position inom järnhandeln som de tidigare hade haft. I allt 
större utsträckning började de stora grosshandlarna i Stockholm att med 
hjälp av kommissionärer, s.k. faktorer, driva direkt handel med bruken. 
Dessutom fortsatte bruksägarnas egen handel, en verksamhet som under
lättades genom deras nära förbindelser genom släktskap och äktenskap 
med de utrikeshandlande grosshandlarna.22 Karl-Gustaf Hildebrand har 
visat att ännu under 1600-talets senare hälft utgjordes 40 procent av det 
järn som skeppades ut från Västerås av "eget" järn, resten svarade de 
"främmande" för. Hundra år senare kom stadens egna köpmän aldrig 
upp till 10 procent av järnet. I Arboga var utvecklingen än mer drastisk; 
redan efter 1730-talet blev stadens egna borgares järn betydelselöst.23 

Denna utveckling medförde att antalet handlande i Arboga sjönk under 
hela 1700-talet och att bland dem som fanns kvar var många knutna till 
köpmanshusen i Stockholm som s.k. faktorer.24 Enligt ett brev från 
Arbogas magistrat till landshövdingen år 1764 var stadens sjöfart vid 
denna tid inriktad på att frakta bergslagsprodukter till Stockholm och 
därifrån förnödenheter till brukssamhällena i Bergslagen. Detta uppges 
då helt och hållet röra sig om kommissionshandel.25 Arbogas handlande 
borgerskap hade inte längre kontrollen över handeln med bergslagspro
dukter. Men i egenskap av kommissionärer för Stockholms exportörer 
och framförallt som redare för stadens privilegierade fraktfartyg kunde 
de fortfarande dra fördelar av handeln. 

Om Arbogas borgerskap förlorat den ekonomiska kontrollen över 
järnhandeln, så befäste de sin position inom mälarsjöfarten. Enligt Carl-
Fredrik Corin ombesöijde Arboga vid sekelskiftet 1700 en avsevärd del 
av varutrafiken på Stockholm från mälarsidan. Han har vid en genom
gång av huvudstadens hamnavgifter funnit att år 1699 svarade arboga-
skepparna för 37 procent av hamnpenningarna vid mälartullen och år 
1705 för 28 procent26 

Sjöfarten hade vid det här laget en fast organisation byggd på skeppar-
skrået. Skepparämbetet bestod, enligt en anteckning från 1701 av redare, 

22 Stadin 1979 s. 47, 116ff., Corin 1967 s. 28 ff., Corin 1978 s. 374 ff. Jfr Samuelsson 
1951 s. 108 ff. 
23 Hildebrand 1957 s. 76 f. 
24 Se bilaga 3 
25 VLäA, kontoret, G Xa:l Räkenskaper: Berättelse om Arboga stads tillstånd och om
ständigheter 1764 ULA 
26 Corin 1978 s. 442 f. 
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skeppare och båtsmän.27 Skrået fungerade således som en sammanslut
ning för alla som deltog i järntransporterna över Mälaren. De olika grup
pernas skiftande förhållande till produktionsmedlet, fartygen, var av 
mindre betydelse. Viktigare for skråmedlemmarna var samhörigheten i 
den näring de var verksamma inom och den sociala gemenskap som 
manifesterades i att ämbetsbröderna "alla äro borgare".28 Ännu in på 
1730-talet benämndes de nyantagna båtsmännen "unga borgare".29 Så 
sent som 1749 inskrevs "borgaren Jacob Rising" i skepparämbetet för att 
under ett år följa skeppare Frost som båtsman.30 Samma år inskrevs 
emellertid också den s.k. lärodrängen Lars Holm, vilken inte var bor
gare, utan i mantalslängden fanns uppförd som gesäll hos sin skeppare.31 

Sammanhållningen inom skrået manifesterades bl.a. när borgmästaren 
år 1734 presenterade ett förslag på ny skutordning. Såväl redare som 
skeppare uttryckte då gemensamt sitt missnöje med förslaget.32 Skep
parnas, enligt sekreteraren, enhälliga och kraftfulla "Nej" på borgmästa
rens förfrågan om de hade något att anföra mot sjömännen, tyder på att 
relationen var god också mellan dessa båda grupper inom gillet.33 Trots 
de förändringar som skett inom framförallt ägarförhållandena och den 
maktposition handelskapitalet, representerat av magistraten, hade befäst 
var den feodala strukturen och skråandan mycket stark inom Arbogas 
sjöfart ännu under 1700-talets första decennier. 

Jaktvarv och andra nymodigheter 

Hösten 1729 blev några av stadens skutor skadade i Stockholms hamn 
under en svår storm. Skadorna var omfattande och en del av järnlasten 
gick förlorad. Åtskilliga bruksägares klagomål över att de "med hasard 
måste lasta på gamla och odugliga fartyg" i Arboga, tillbakavisades av 
skepparämbetet. Skråets medlemmar menade att med de brister som 
fanns i hamnanläggningen vid Järnbron var det inte annat att vänta. 
Skutorna var för övrigt inte gamla, påpekade skepparämbetet vidare i sitt 
yttrande, den älsta var inte mer än fem å sex år.34 Icke desto mindre var 

27 Corin 1978 s. 445 
28 Corin 1978 s. 445 
29 ASÄ A:1 Protokoll 11 december 1730 ULA 
30 ASÄ: A:1 Protokoll 5 april 1749 ULA 
31 ASÄ: A:1 Protokoll 17 januari 1749 ULA, VläA EIII:32 Mantalslängd för Arboga 1748 
ULA 
32 ASÄ: A:1 Protokoll 2 april 1734 ULA 
33 ASÄ: A:1 Protokoll 17 december 1735 ULA 
34 ASÄ A: 1 Protokoll 29 december 1729,9 april 1730 ULA 
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detta inledningen till en omfattande rekonstruktion av stadens flotta, som 
även omfattade byte av fartygstyp. 

Alltsedan skepparskråets tillkomst hade man seglat öppna skutor för
sedda med traditionella råsegel. Nu började dessa tunga och svårmanöv-
rerade fartyg, på borgmästarens och skepparnas tillskyndan, successivt 
bytas ut mot båtar riggade med jaktsegel. Jakterna var mindre och 
lättare, vanligen hade de en dräktighet på omkring 300 skeppund, vilket 
skall jämföras med skutornas 500-550 skeppund.35 Detta innebar inte 
endast att jakterna var mer lättseglade utan även mindre kostsamma. 
Under 1700-talets första decennier hade priset på de traditionella skutor
na stigit märkbart. På 1730-talet var 2 400 Daler kopparmynt riktpris för 
bättre begagnade skutor.36 Trots att det bland de äldre köpmannaredarna 
fanns ett motstånd mot jakterna gick förändringen snabbt under 1730-
och 1740-talen.37 År 1749 tog skepparämbetet det formella beslutet att 
hädanefter endast bygga eller köpa jakter, vilka "befinnes vara både 
vigare och långt nyttigare fartyg".38 Året därefter fanns enligt skeppar
skråets egen förteckning 16 jakter medan de övriga åtta nummerfartygen 
betecknades som skutor.39 

Övergången till jakter var en viktig teknologisk förändring vid denna 
tid. Den nya modellen för småfartyg slog givetvis inte igenom endast i 
Arboga, utan under 1700-talets lopp övergick man till jaktrigg runt om i 
så gott som hela landet. Detta synes delvis ha skett på initiativ från 
statsmakten. I Karlstad exempelvis skedde övergången efter 1760 på 
uppmaning från landshövdingen.40 Genom förändringen underlättades 
särskilt den inomskärs seglationen då jakterna hade betydligt bättre seg
lingsegenskaper än de gamla skutorna. I synnerhet var det betydligt 
lättare att kryssa med denna typ av rigg.41 

Skiftet till den nya fartygstypen medförde också att skeppsbyggeriet 
fick ett uppsving. Inte endast nya varv, utan även nya sågkvarnar, som 
försåg varven med virke, etablerades runt om i landet.42 Tidens skepps-

35 ASÄ: A:1 Protokoll 2 april 1734,26 mars 1736 ULA 
36 ASÄ: A:1 Protokoll 16 mars 1733 ULA 
37 ASA: A:1 Protokoll 2 april 1734,26 mars 1726 ULA 
38 ASÄ: A:1 Protokoll 5 april 1749, E:1 Inneliggande handlingar: Memorial u.å. ULA, 
Lohman 1737 s. 50 
39 ASÄ: A: 1 Utskeppningsrulla for innevarande åhr 1750 ULA 
40 I Köping skedde förändringen samtidigt som i Arboga. Björnänger 1980 s. 368, Dalgren 
1939 s. 88,1 Roslagen kom övergången till jaktrigg under 1760- och 1780-talen. Berg 1984 
s. 69 ff. 
41 Rörande de olika fartygens segligsegenskaper se Berg 1984 s. 70 f. 
42 Berg 1984 s. 63 ff., Moberg 1971 s. 35. Angående sågkvarnarnas teknologiska språng 
och expansion vid samma tid se Stadin 1990 s. 32 f. 
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byggeri var emellertid inte uppbyggt kring en enhetlig organisation. 
Manne Hofrén har delat in äldre tiders varv i fyra olika kategorier: 

1. Kronans skeppsgårdar och örlogsvarv 

2. Köpmans varv 

3. Herrgårdsvarv 

4. B onde varv 

Av dessa menar han att det var köpmansvarven som var de "riktiga" var
ven med ordentliga anläggningar, fackutbildade byggmästare, en fast 
arbetarstam samt en fast ekonomisk organisation. Ofta ägdes dessa varv 
av borgerskapet gemensamt eller av "societeter".43 Köpmansvarv växte 
vid denna tid upp i en rad städer. I exempelvis Västervik, där det funnits 
ett stort varv alltsedan Gustav Vasas tid, etablerades stadens andra köp
mansvarv under 1740-talet. Här byggdes emellertid större fartyg för 
utrikesfart.44 Detsamma gällde de nya varven i Karlshamn, Landskrona 
och Norrköping 45 Borgarna i sjöuppstäderna, såsom exempelvis Gävle, 
Sundsvall, och Luleå, utnyttjade likaså varvsnäringens högkonjunktur 
till att anlägga varv, varvid Österbottens tidigare särställning inom små
fartygstillverkningen bröts 46 Också i mälarstäderna började borgarna 
engagera sig i denna näring och i exempelvis Köping startades ett jakt
varv under 1740-talet.47 

I Arboga hade det sedan 1716 funnits en mindre stjälpbänk, som 
introducerats av skeppsbyggmästaren Cornelius de Blug.481 anslutning 
till denna utförde de Blug nödvändiga reparationer på båtarna.49 När 
byggmästaren avlidit 1729 anmälde sig ryttmästare Jacob Lillieströms 
finskfödde dräng, Johan Persson, inför skepparskrået. Han omtalade att 
han hade lärt sig att bygga fartyg på klink hemma i Korpo och anhöll om 
att fä bli antagen till skutbyggare i staden, vilket beviljades.50 Tre år 
senare utvidgades verksamheten till ett verkligt varv och fler skutbyg
gare och timmermän engagerades. Initiativtagare till detta synes stadens 
dåvarande borgmästare, Johan Swede, ha varit.51 Varvets nära anknyt
ning till skepparämbetet är dock otvetydig. Dess funktion var att bygga 
43 Hofrén 1947 s. 45 
44 Dalgren 1933 s. 90 f. 
45 Herlitz 1924 s. 155, Söderberg 1968 s. 77, Rosengren 1928 s. 247 
4^> Herlitz 1924 s. 155, Moberg 1971 s. 23 
47 Björnänger 1980 s. 368 
48 ASA: AI:21 Rsp 23 april 1716 ULA 
49 ASÄ: A: 1 Protokoll 14 december 1725 ULA 
50 ASÄ: A:1 Protokoll 29 december 1729 ULA 
51 ASÄ: A:1 Protokoll 15 december 1732,27 december 1735 ULA 
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och reparera skråets fartyg. När "de antagne" skeppsbyggarna sommaren 
1733 arbetat nere vid den lilla skeppsgården vid Graven i stället for i sta
den och där byggt för andra redare klagade arbogaredarna över att arbe
tet på stadens egna fartyg eftersattes. Skepparämbetet beslutade i anslut
ning till detta att de som arbetade vid varvet inte utan tillstånd fick resa 
bort för att arbeta för andra. Detta uttalande tyder på, att åtminstone 
redarna själva såg sig som varvets uppdragsgivare.52 När skutbyggarna 
på 1740-talet ansågs ha blivit gamla och "ej så tilltagsne" åtog sig en av 
redarna att skaffa fyra nya från Österbotten.53 Anknytningen till skep
parämbetet var stark, men tillika sågs skeppsgården som hela borgerska-
pets angelägenhet och skeppsbyggmästaren samt de sex skutbyggarna 
och skeppstimmermännen utsågs vid stadens årliga valborgsmässo-
rådstuga.54 

Samtidigt började också skepparämbetets verksamhet att fa en än fas
tare reglerad form. Fartygsbesiktningen och andra åligganden organise
rades allt striktare. Vid 1720 års vårskrå tog ämbetets preses, borgmäs
tare Johan Petre, upp besiktningen till diskussion, varvid han "inqvire-
rade noga om skutornas beskaffenhet". Han förmanade sedan redare och 
skeppare att tillse, att fartygen var i god kondition innan de tog första 
lasten. Därefter upprättades ett besiktningsprotokoll där vaije skutas 
skick noga antecknades. Av de 22 nummerfartyg som fanns i staden 
detta år var 11 hemma och i segelfärdigt skick, 7 var under reparation 
medan 4 skutor hade blivit kvar i Stockholm över vintern.55 År 1734 
förbättrades besiktningsorganisationen ytterligare. Då fastslogs att de tre 
besiktningsmännen "böra till bättre upplysning hava en skutbyggare med 
sig". Staden hade nu fått ett varv och en expert därifrån skulle bistå vid 
besiktningen.56 

Skepparskrået hade också att tillse att alla som utsågs till skeppare inte 
endast var "nyktre och beskedlige karlar", vilket var ett grundläggande 
krav, utan också ägde erforderliga kunskaper i seglation och farleden till 
Arboga. Även här sökte man formalisera kraven. På 1730-talet började 
därför regelrätta seglingsprov genomföras, varigenom den blivande 

52 ASÄ: A:1 Protokoll 7 september 1733, 30 december 1746 ULA, Jfr Kristinehamns 
skeppstimmermän, vilka hotades med forpassning från staden av magistraten om de inte 
stod till förfogande for arbete på stadens egna fartyg. Löf & Ernvik 1959 s. 130 
53 ASÄ: A: 1 Protokoll 13 april 1742 ULA 
54 ASA: AI:39 Rsp 20 juni 1750, AI:88 Rsp 10 juni 1800, AI:114 Rsp 28 april 1828 ULA 
55 ASÄ: A:1 Protokoll 31 mars 1720, 29 mars 1722, 1 april 1726, 1 april 1727, 28 mars 
1729 ULA 
56 ASÄ: A:1 Protokoll 12 april 1734, 29 sepember 1738, 11 april 1745, 10 april 1782, 18 
april 1788 §3,4 april 1797 § 7 ULA 
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skepparen fick bevisa sin skicklighet för en rutinerad skeppare.57 För 
skepparsöner gällde dessutom att de måste ha seglat åtminstone en 
säsong med någon annan än sin far.58 

Passagerarsjöfarten började också uppmärksammas alltmer under för
ra hälften av 1700-talet. I avsikt att förbättra sjötransporterna för de 
resande utfärdade Kongl. Maj:t år 1723 en resolution angående de resan
des bekvämlighet. Skepparämbetet i Arboga knöt an till denna förord
ning när det under 1720- och 1730-talen använde ett av sina nummer
fartyg för passagerartrafik.59 Det var skepparen Nils Björk som seglade 
häradshövding Johan Loos skuta Cron-Svan till Stockholm via andra 
mälarstäder en gång i månaden under seglingssäsongen.60 Senare synes 
man ha återgått till att förbehålla nummerfartygen för järnfrakterna. 
Passagerartrafiken överläts då till de s.k. extrafartygen, vilka fortfarande 
fanns vid sidan om det privilegierade skepparskråets flotta. 

När komminister Jacob Lohman år 1737 skrev stadsbeskrivningen 
"Arboga känning" kommenterade han att "även finnes här åtskilliga 
stora speljakter, som stundom kunna föra något smått och grant järnsmi
de, dock mestadelen resande folk med deras saker över Mälaren til andra 
städer; men de inbegripes icke under desse 24 numror."61 

"Rådman, handlande och redare" 

Under 1700-talets förra hälft fick sjöfarten således en mer genomarbetad 
uppbyggnad. Samtidigt fanns det förhållanden inom organisationen som 
luckrade upp den fasta feodala strukturen. Hit hörde bl.a. systemet med 
extraskutor och inte minst de förändringar inom ägarstrukturen som tidi
gare berörts. Den inledda utvecklingen befästes och vid mitten av seklet 
ägde endast en skeppare, skråets ålderman Johan Hellman, den skuta han 
seglade. Ytterligare två skeppare, bröderna Olof och Peter Steen var del
ägare i "sina" båtar. Överföringen av äganderätten till fartygen skedde 
nu, liksom tidigare, genom skepparnas svårigheter att betala tillbaka sina 
skulder.62 

57 ASÄ: Protokoll 15 januari 1734,27 december 1735,26 mars 1736, 23 mars 1738 ULA, 
För skeppare i utrikes sjöfart var skepparexamen ett oeftergivligt krav. Herlitz 1924 s. 124 
58 ASÄ: Protokoll den 11 december 1730 ULA 
59 ASÄ: E:1 Inneliggande handlingar: Transumt af Borgmästare och Råds utslag uppå 
Rådmannen Herr Eric Westéns wid skepparämbetets sidsta sammanwarelse ingifne 
Memorial u.å. ULA 
60 ASÄ: A:1 Protokoll 1 april 1727, Rulla på Skutorne Innevarande Ähr 1725-1735 ULA 
61 Lohman 1737 s. 50 
62 ASÄ: A:1 Protokoll 19 december 1727, 10 december 1731, 31 mars 1732, 15 december 
1732 ULA 
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Förutom de tre skepparredarna fanns år 1750 ytterligare tolv redare till 
privilegierade nummerfartyg. Rådmannen och handlanden Eric Westén 
var vid denna tid stadens störste redare. Han ägde tre nummerfartyg 
ensam och hälften av bröderna Steens båda fartyg. Borgmästare Anders 
Tenggren och rådmännen Hans Ljung och Johan Rospigg ägde vardera 
tre lastfartyg och handelsman Samuel Moberg stod som redare för två. 
Ytterligare tre rådmän, och fyra handlande ägde var sin båt.63 

År 1750 var samtliga redare burskapsägande borgare i Arboga, och en 
majoritet tillhörde stadens magistrat. Inte mindre än femton hela och två 
halva fartyg ägdes av magistratspersoner och ytterligare tre fartyg ägdes 
av nära anhöriga till rådmän.64 Ägandet av nummerfartygen hade såle
des ännu starkare koncentrerats till en liten grupp inom och med nära 
anknytning till stadens styresmän. Den tidigare vedertagna principen, att 
en och samme redare endast fick hålla ett fartyg i nummerflottan, från
gicks nu helt. Det innebär också att skeppargillets intressen åter måst 
vika sig för magistratsintressena. 

Ägarna till speljakterna och de övriga extrafartygen tillhörde likaledes 
stadens burgnare borgare. De var nästan uteslutande samma personer 
som skepparämbetets redare. Med andra ord: extrajakternas ägare var 
magistratspersoner och deras närmaste.65 Av en skrivelse från 1750-talet 
framgår att magistraten tolkade Kongl. Maj:ts resolution från 1723 på ett 
sätt, som gav borgmästare och råd rättighet att hålla två jakter för passa-
gerartrafik.66 Mälarsjöfarten framstod som ett mycket viktigt närings
fång för stadens ledande skikt. 

63 Se bilaga 5. ASÄ: A:1 Utskeppningsrulla for innevarande åhr 1750. ULA 
64 ASA: G 11:5 Räkenskaper: Uppbördslängd til Åkerskatt, Bodhyra, Förskott och Tomt
ören till Arboga stad för Åhr 1750 ULA 
65 ASÄ: A:1 Protokoll 17 januari 1744, 8 april 1748, 3 januari 1749 ULA 
66 ASÄ: E:1 Inneliggande handlingar: Transumt af Borgmästare och Råds utslag uppå 
Rådmannen Herr Eric Westéns wid skepparämbetets sidsta sammanwarelse ingifbe 
Memorial u.å. ULA 
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Splittring och omorganisation 

Extraskutorna i blåsväder 

Under förra hälften av 1700-talet synes systemet med 24 privilegierade 
nummerfartyg och därutöver några extrafartyg ha fungerat relativt frik
tionsfritt. Det fanns också en viss tolerans från skepparämbetets sida för 
några extra jakter. Vid seklets mitt började emellertid denna då hundra
åriga ordning att ifrågasättas. Särskilt var det extrajakterna och deras 
ställning som diskuterades. I april 1748 förelade borgmästaren skeppar-
ämbetet ett förslag, som innebar att även de skeppare som seglade extra-
fartygen skulle skrivas in i ämbetet, "på det att de därunder måtte äga sitt 
försvar att såsom skeppare skatta för sin rörelse". Vidare föreslogs att 
ingen redare från främmande orter fick anta någon av ämbetets skeppare. 
Förslaget antogs av såväl redarna som skepparna inom skrået och tre av 
de då fyra skepparna på extrajakterna skrevs in i ämbetet.1 Extraskep-
parna hade dock en viss särställning inom skepparämbetet, vilket bl.a. 
manifesterades i att de endast skulle erlägga hälften så mycket i inskriv
ningspengar som de ordinarie skepparna.2 Därmed skapades en orga
nisation där extrafartygen formellt accepterades och samordnades med 
skråets privilegieorganisation, dock utan att inordnas i den. Nummer
fartygen skulle även fortsättningsvis ha förtur till frakterna enligt den 
gamla nummerordningen. Det är intressant att konstatera att nyord
ningen motiverades av ekonomiska rättviseskäl: extraskepparna skulle 
beskattas på samma sätt som de övriga skepparna. Det är därför knappast 
förvånande att förslaget kom från den som hade högsta ansvaret för 
stadens ekonomi, borgmästare Anders Tenggren.3 

Någon gång efter år 1750 lämnade skepparämbetet, på redaren och 
köpmannen Erik Westéns initiativ, in ett memorial till Arbogas magistrat 
angående stadens sjöfart. Memorialet har ej återfunnits men i magistra-

1 Den fjärde, Johan Croon, ansågs vara for ung och oerfaren och fick därför vänta ett år. 
Han tilläts dock fortsatta segla. ASÄ: A:1 Protokoll 8 april 1748 ULA. Redan i januari 
samma år hade vägen beretts för detta beslut i och med att det (på borgmästarens förslag ?) 
fastslogs att skepparna på speljakterna och de andra extrafartygen skulle leverera sina på 
båtarna insamlade armbössemedel till ämbetet. ASÄ: A:1 Protokoll 5 januari 1748 ULA 
2 ASÄ: A:1 Protokoll 5 april 1749 ULA 
3 ASÄ: A:1 Protokoll 8 april 1748, 3 januari 1749 ULA 
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tens 11-sidiga svar återges en rad punkter ur det. I detta svar fastslog 
borgmästare och råd att de extra fartygen inte skulle läggas under skrået, 
då det skulle strida mot förordningarna.4 Skepparämbetes beslut hade 
tydligen skapat oklarheter om bifartygens status. Genom detta utslag 
förtydligas bestämmelserna: "extraskepparna" var fullvärdiga medlem
mar av skepparämbetet, däremot ingick inte extrafartygen i det privile
gierade skepparämbetets flotta. Borgmästaren lyckades således genom
driva ett beslut, som ökade stadens skatteunderlag utan att de gamla 
skråprivilegierna raserades.5 

I skepparämbetets inlaga till magistraten finns också det sedan 1690-
talet första uttalade klagomålet på extrajakterna. Dessa var vid denna tid 
sju till antalet. Skepparna på dessa fartyg hade, utan att iakttaga num
merordningen, fört genom vågen och lastat 2045 skeppund järn och 
manufaktursmide. Detta hade enligt redarnas (dvs. Westéns) beräk
ningar minskat nummerfartygens inkomster med 1709 daler koppar
mynt. Magistraten fastslog i sitt svar att de extra fartygen inte skulle få 
föra sådan last som passerade vågen, dvs. järnvaror. Ett undantag god
togs: när det gällde en brådskande last och det inte fanns något nummer
fartyg tillhanda i staden.6 

Skeppare och redare hade visserligen uttryckligen accepterat extrajak-
terna, men när deras verksamhet fick en sådan omfattning att redarnas 
ekonomiska resultat försämrades, då reagerade gillet. Bifartygen god
togs endast om de föjde de av ämbetet fastslagna spelreglerna. Magistra
ten inte endast stödde de krav skrået uppställt, den gick ett steg längre: 
Utskeppningsmonopolet skulle nu tillämpas strikt enligt privilegierna. 
Järn fick endast fraktas av nummerfartyg. Ett intressant förhållande i 
detta sammanhang är att ett nytt tänkande började tränga in i skeppar
ämbetet, som i sin motivering hänvisade till beräknade ekonomiska för
luster. Huruvida detta synsätt omfattade alla skråmedlemmar, eller om 
det endast gällde Eric Westén och andra unga redare vet vi dock ingen
ting om. 

I praktiken fortsatte dock bifartygens verksamhet som förut med såväl 
magistratens som skepparämbetets tysta medgivande. Detta framgår 
också tydligt av den seglationsordning, som utfärdades av borgmästare 

4 ASÄ: E: 1 Inneliggande handlingar: Transumt af Borgmästare och Råds utslag uppå 
Rådmannen Herr Eric Westéns wid skepparämbetets sidsta sammanwarelse ingifne 
Memorial u.å. ULA 
5 Hädanefter blev extraskepparna burskapsägande. ASA:D:IV Borgarematrikel 1742-1839 
ULA 
6 ASÄ: E:1 Inneliggande handlingar: Transumt af...u.å. ULA 

50 



och råd 1764. Häri ägnas en särskild paragraf åt extrafartygens organisa
tion och verksamhet, när de fick frakta järn och hur mycket.7 

Redarna i ny gemenskap 

I och med att skepparna inte längre själva ägde de skutor de seglade 
böljade en viss uppdelning mellan skeppare och redare komma till synes 
inom skepparämbetet. Från och med 1720-talets slut började redarna 
gemensamt gå under beteckningen "Redderiet".8 Vid mitten av 1740-
talet avskilde sig redarna från skepparna genom att införskaffa en egen 
"låda", till vilken redarna skulle erlägga den sedvanliga avgiften för de 
nya skutorna. Redaren Eric Westén, initiativtagaren till detta, såg även 
till att skepparämbetets kassa då delades upp i tre delar: redarnas, som 
överfördes till deras låda, skepparnas, som blev kvar i den gamla lådan, 
samt fattigmedlen.9 Troligen var det i samband med detta som redarna 
började hålla enskilda möten vid sidan om skråsammankomsterna. Vid 
dessa, som kallades hushållssammankomster var stadens borgmästare 
preses.10 Genom att borgmästaren var preses för såväl redare som skep
pare skapades möjligheter till en stark kontroll över stadens sjöfart för 
stad och stat. 

Redarnas nya sammanslutning innebar ett vidgat samarbete dem 
emellan. Så till exempel förband sig redarna vid en sammankomst den 
23 april 1772 att ge varandra hjälp och bistånd om någons fartyg 
förolyckades och behövde bärgning. Hjälpen skulle ske "genast och utan 
motsägelse".11 Senare införskaffade redarna en lotsjakt, Samdräktig-
heten, för att underlätta passagen uppför Arbogaån.12 

Några år in på 1770-talet började klyftan mellan redarna och skeppar
na bli allt tydligare. Det framgår bl.a. av att redarna inte längre var själv
skrivna deltagare av skepparskråets sammankomster.13 I skepparämbe
tets protokoll för den 5 mars 1779 antecknades att: "På anmodan och 
kallelse inställde sig jämväl följande herrar av rederiet..."14 Vid skrå-

7 ASA: H:3 Författningar för Arboga stad: Ordning wid Seglationen och Lastningen för 
Arboga stad 1764 § 14 ULA 
8 ASÄ: A: 1 Protokoll 29 december 1729, 2 april 1734, 11 mars 1735 ULA 
9 ASÄ: A:1 Protokoll 11 april 1745 ULA 
10 Städers akter: Arboga, Intyg om erhållit arvode från stadens redare av Ernst Papé, date
rat Stockholm den 24 december 1789 RA, ASA: A:88 Rsp 10 juni 1800 ULA 
II ASÄ: E:1 Inneliggande handlingar: Utdrag af Protokoll hållit wid Rederiets samman
komst i Arboga den 23 april 1772 ULA 
12 ASÄ: A:2 Protokoll 28 december 1787 § 9 ULA 
13 ASÄ: A:2 Protokoll 1776-1799 ULA 
14 ASÄ: A:2 Protokoll den 5 mars 1779 ULA 
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sammankomsterna deltog hädanefter endast ett par delegerade represen
tanter för redarna i delar av mötena för att avhandla skepparnas och 
redarnas gemensamma angelägenheter. Det kunde exempelvis röra sig 
om fartygsbesiktning eller att installera en ny skeppare. "Rederiet av
trädde" därefter innan skepparämbetets egna angelägenheter dryftades.15 

Sjöfarten hade nu formellt delats upp i två sammanslutningar. Detta 
skedde ungefär samtidigt som den siste självägande skepparen, ålder
man Anders Åberg, sålde den sista delen av sin sin jakt till handlande 
Leonard Haak.16 Fr.o.m. 1780-talet var och förblev samtliga skeppare 
anställda.17 Genom en hundra år lång utveckling hade skepparna defini
tivt skilts från ägandet av fartygen. Samtidigt hade de olika grupper, som 
var verksamma inom seglationen, skiljts åt. Drivande i denna process var 
redarna, vilka alltmer avskilde sig från skeppare och sjömän. 

Hos stadens magistrat, som i sina uttalanden osvikligt hade hållit fast 
vid det feodala privilegiesystemet, började nu ett visst vankelmod kom
ma till uttryck. Detta gällde inte minst frågan om vilka som besatt de 
gamla sjöfartsprivilegierna. I en skrivelse från magistraten skrevs "skep-
pargillet" när privilegierna återgavs, medan man vid uttolkningen av 
bestämmelserna använde skrivningar som "alla redarna äro skyldiga...uti 
lika kostnad till rederiets eller gillets allmänna bestånd".18 Rederiet 
framställs således som synonymt med skeppargillet och som den privi
legiebärande organisationen. Glidningen i tolkningen kan möjligen vara 
ett uttryck för att borgmästaren och rådmännen ansåg att Rederiet, dvs. i 
stor utsträckning de själva, övertagit ämbetets privilegier. Följande utta
lande från magistraten ger ett visst stöd för en sådan tolkning: "Gillet i 
avseende både till stadens privilegium och sedermera åberopade författ
ningar, icke kan eller bör anses annorlunda än som en bolags-societet, att 
njuta och deltaga i ljuvt och ledt, lika förmåner och besvär".19 Intressant 
i sammanhanget är, att motivet till att hålla fast vid de gamla privi
legierna uppges vara, att gillet var en "bolagssocietef'. Även här vack-

15 ASÄ: A:2 Protokoll 30 december 1779 § 10, 28 mars 1780 § 13 ULA 
16 ASÄ: A:2 Protokoll 7 januari 1779 ULA 
17 ASÄ: E: 1 Inneliggande handlingar: Utdrag af Rullan öfwer Nummerfartygens uttagna 
laster wid som utom Jern- och metallvågen i Arboga 1782, Ett lysande undantag från 
denna regel var skepparen J. Hammarström, som 1798 triumferande kunde uppvisa ett 
köpebrev på en fjärdedel av jakten Constansia, A:2 Protokoll 17 januari 1798, Två år 
senare slutade emellertid Hammarström att segla för att bli handlande och redare, Jfr A:2 
Protokoll 21 april 1800 § 1 ULA 
18 ASÄ: E:1 Inneliggande handlingar: Borgmästare och Råds utslag uti den emellan 
Redderiet härstädes upkomna stridigheten om så kallat extra järn och småsmide den 25 
februari 1773 ULA 
19 ASÄ: E:1 Inneliggande handlingar: Borgmästare och Råds utslag... 1773 ULA 
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lade således stadens styrande mellan ett gammalt feodalt tänkande och 
ett kapitalistiskt synsätt på sjöfarten. 

Redarna flyttar fram positionerna 

Samtidigt som denna omorganisation av Arbogas sjöfart ägde rum fort
satte den sedan 1750-talet uppkomna striden mellan nummerjakterna 
och de övriga fartygen. Konflikten utspelades nu inte längre inom skep-
parämbetet eller i dess kontakt med stadens styresmän, utan inom sta
dens redare-societet. En grupp redare med extrajakter hade böljat kring
gå nummerordningen och lastat tackjärn, bultjärn, vitriol och andra 
bergslagsprodukter som inte nämndes i privilegieförordningarna, på de 
egna fartygen. Detta föranledde de övriga redarna, att inför magistraten 
söka stöd för sitt krav, att nummerordningen skulle följas. Borgmästare 
och råd hänvisade till de gamla privilegierna och förordningarna och 
fastslog, såsom de alltid hade gjort, att nummerordningen skulle följas. 
Det nya i sammanhanget var, att beslutet inte endast gällde stångjärn 
utan även för utförsel av andra, nya bergslagsprodukter. Utslaget över
klagades av bl.a. Eric Westén och vågmästaren, tillika handlanden Gus
taf Borg, men den 28 april 1773 fastslog landshövding Carl Carlskiöld 
magistratens beslut.20 Den gamla ordningen skulle alltså gälla även i 
fortsättningen och utsträcktes dessutom till att omfatta alla tänkbara nya 
bergslags- och bruksvaror. I denna kamp mellan dem som hävdade de 
gamla privilegiernas primat och dem som krävde privilegiesystemets 
avskaffande var ännu den förra gruppen starkare. Det synes dock ha varit 
lite si och så med efterlevnaden av magistratens beslut. År 1777 för
manades skepparna å det bestämdaste att även manufaktursmide skulle 
gå enligt touren, dvs. inom nummerordningen, "och att ordentligen där
med bör tillgå".21 

Våren 1779 meddelade rederiet till skepparämbetet att det på grund av 
höjda kostnader måst höja frakttaxan med 4 rundstycken per skeppund. 
Av detta hade man anslagit 1 rundstycke till åns rensning, medan de 
övriga tre skulle delas mellan redare och skeppare "efter vanligt beräk
nande". Rederiet begärde att skepparämbetet också skulle bidraga med 
medel ur sin låda till åns rensning. Några skeppare var villiga till detta, 
men majoriteten sade nej. Redarna reagerade på detta nej med att 
bestämma, att hela fraktförhöjningen skulle anslås till årensningen och 

20 ASÄ: E:1 Inneliggande handlingar: Borgmästare och Råds utslag... 25 februari 1773 
ULA 
21 ASÄ: A:2 Protokoll 4 april 1777 ULA 
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att skepparna ej "må derav njuta någon andel".22 Genom detta initiativ 
åtog sig redarna ansvaret for årensningarna och lyckades samtidigt min
ska skepparnas del av fraktavgiften, dvs. deras lön. 

Under 1780-talet övertogs alltfler av skepparskråets befogenheter och 
skyldigheter av redarsocieten. Vid skepparämbetets årsmöte 1784 med
delades exempelvis att redarna sins emellan skulle lotta om den av skep-
parämbetet så omhuldade nummerordningen.23 Pålningen av kajen var 
ett nödvändigt underhåll, som skepparna hade svarat för. När de hade 
gjort detta år 1780 lämnade de räkningen å 3 Rdr 16 sk till Rederiet. 
Initiativet möttes med stort ogillande från redarnas sida och skepparäm-
betet förbjöds att hädanefter utföra eller betala något å redarnas vägnar 
utan rederiets vetskap.24 Skepparna svarade med att inte längre ta ansvar 
för skötseln av segelled eller andra nödiga underhåll. Efter klagomål 
över den bristfälliga bagningen (utplacering av sjömärken) av farleden 
från Örebro Rederi år 1787 kom det fram, att skepparämbetet visserligen 
svarat för bagningen tidigare, men att det under senare år "igenfallit". 
Efter en diskussion påtog sig redarna ansvaret för att i fortsättningen 
sköta detta.25 

Skepparna hade tidigare alltid själva valt sina sjömän bland dem, som 
var inskrivna i ämbetet. De hade också haft inflytande över vilka sjömän, 
som skrivits in i skrået. Så till exempel "Lät skepparen Mårten Tillberg 
inskriva dess lärodräng Lars Holm att lära seglationen" år 1749.26 Under 
1780-talet började emellertid redarna i allt större utsträckning göra 
anspråk på att påverka valet av sjöman. När exempelvis fru Bergleuf 
antog Anders Sjöberg som skeppare för sin jakt Rosen skedde det "med 
förbehåll att han denna sommar har sjöman Anders Engström som 
biträde".27 Redarnas anspråk på att anställa de sjömän som skulle arbeta 
på deras fartyg stötte inte oväntat på motstånd från skepparnas sida. Bl.a. 
hände det att skeppare sade upp sig om de skulle tvingas ha en sjöman de 
inte accepterade.28 Likaså reagerade ämbetet mot att redarna började 
anställa skeppare utan skeppargillets medverkan. Sålunda beslutade 
skrået 1798 att man inte, såsom var brukligt, skulle gå i borgen för en 
skeppare som råkat i skuld till sin redare. Orsaken var att redaren själv 

22 ASÄ: A:2 Protokoll 5 mars 1779 § 6 ULA 
23 ASÄ: A:2 Protokoll 10 april 1783, 18 april 1784 § 7 ULA 
24 ASÄ: A:2 Protokoll 28 mars 1780 § 10, 23 mars 1781 § 12 ULA 
25 ASÄ: A:2 Protokoll 22 mars 1787 § 4 ULA 
26 ASÄ: A:1 Protokoll 17 januari 1749, Jfr 5 april 1749, Jfr 
27 ASÄ: A:2 Protokoll 18 april 1788 § 5, samma förbehåll for Petter Östling vid samma 
tillfälle, 11 april 1792 § 3 ULA 
28 ASÄ: A:2: Protokoll 3 januari 1792, 11 april 1792 ULA 
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antagit skepparen utan att "ämbetet därom tillsäga". I sådana fall ansåg 
sig skepparämbetet inte ha något ansvar.29 

Distansen mellan skeppare och redare var således mycket stor och den 
blev ännu större under 1780-talet. Detta framkom exempelvis när en 
skeppare på vårskrået 1787 begärde höjd ersättning for hemresa för de 
skeppare som blivit vinterliggare, dvs. blivit kvar i Stockholm vid islägg-
ningen. Redarna var inte beredda att diskutera frågan på skepparskråets 
sammankomst, utan de "androg, att därom skulle överenskommas inom 
rederiet."30 Vid nästa sammankomst lät redarna meddela att de beviljat 
en ökning av skjutspengarna. Hur stor ökning som beviljats meddelades 
dock först vid nästkommande vårskrå.31 Skepparämbetets samman
komster var således inte längre ett forum där skepparnas och redarnas 
mellanhavanden diskuterades och avgjordes. Det s.k. "Redderiet" fram
trädde alltmer som en förhandlingspart till skepparnas skrå.32 Skeppar
nas ställning som anställda löntagare blev samtidigt mer markerad. 

29 ASÄ: A:2 Protokoll 17 januari 1798 § 3 ULA 
30 ASÄ: A:2 Protokoll 22 mars 1787 § 12 ULA 
31 ASÄ: A:2 Protokoll 28 december 1787 § 3, 18 april 1788 § 4 ULA 
32 ASÄ: E:1 Inneliggande handlingar: Utdrag af Protokollet hållit wid Rederiets samman
träde i Arboga 23 april 1788 ULA 
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Stridens tid 

I Eric Westéns anda 

Redarna började vid denna tid också visa ett större intresse för arbetets 
effektivitet. Det innebar att såväl sjöfartens organisation som skepparnas 
verksamhet skärskådades. Bl.a. utarbetades en ny lastordning och man 
sökte skaffa sig garantier för att ingen skeppare skulle behöva vänta i 
mer än en vecka på att få lossa sin last i Stockholm.1 

De skärpta kraven på arbetetsintensitet gällde även skepparna. Dri
vande i kraven på att dessa skulle använda tiden på ett mer rationellt sätt 
var... ja visst: Eric Westén. I böljan av 1790-talet, när han även blivit 
bruksägare, uttryckte han ett stort missnöje med skepparnas senfärdig
het. Såväl i Arboga sedan lasten blivit intagen, som i Stockholm efter 
lossning dröjde sig vissa skeppare kvar flera dagar, menade han. Westén, 
som inte var sen att räkna ut eventuella inkomstbortfall, menade att 
Arboga gått miste om 2 000 skeppund järn på grund av detta.2 

Westén representerade en ny syn på tiden, en syn enligt vilken "tid är 
pengar". E P Thomson har visat hur tidsuppfattningen förändrades i 
samband med samhällets omvandling. Det feodala samhällets uppgifts-
relaterade tidsuppfattningen ersattes av kapitalismens ekonomiskt rela
terade tidsuppfattning. I England började det nya synsättet komma till 
uttryck redan vid sekelskiftet 1700 för att vara allmänt utbredd hundra år 
senare. "Genom uppdelning av arbetet, genom övervakning av arbetet, 
genom böter, genom ringklockor och ur, genom pengar som stimulans, 
genom predikan och undervisning, genom bekämpandet av marknader 
och tidsfördriv - utformades nya arbetsvanor, och genomdrevs en ny 
tidsdisciplin", konstaterar Thompson.3 En striktare precisering av 
arbetstiden har också konstaterats vid Jäders bruk utanför Arboga under 
senare hälften av 1700-talet. Det innebar där bl.a. förbud mot frimån
dagar och en strävan att minska antalet arbetsfria dagar under året.4 

Skepparna i Arboga hade inte alltid så bråttom att komma iväg på 
nästa resa efter hemkomsten. När de väl kommit hem till familjen och 
1 ASÄ: A:2 Protokoll 10 april 1782 § 10, 18 mars 1791 § 11 ULA 
2 ASÄ: A:2 Protokoll 18 mars 1791 § 10 ULA 
3 Thompson 1983 s. 9-57 
4 Florén 1991 s. 54 
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vännerna var de gärna lediga i någon eller några dagar. Denna form av 
självpåtagen ledighet har av Lars Magnusson kopplats samman med vad 
han kallat "porös arbetstid", dvs. en ryckig och säsongsbetonad arbets
tid. Under 1700-talet hade hantverkarna i Eskilstuna fristad, vilka hade 
en porös arbetstid, använt frimåndagar och annan självpåtagen ledighet 
for att markera en gränslinje till förläggaren-manufakturverket.5 Kanske 
var vilodagarna mellan resorna ett uttryck för skepparnas missnöje med 
Westéns och de övriga redarnas effektivitetsiver, kanske var det en rest 
från den tid då skepparna rådde sig själva, vilket kan inte utläsas av till
gängligt material. Det förekom inga organiserade protester från skeppar
nas sida mot den hårdare tidsdisciplinen, men redarnas upprepade an
strängningar att driva igenom sitt synsätt antyder att skepparna föredrog 
sin gamla porösa arbetstid.6 Det är, som Lars Ekdahl har påpekat, viktigt 
att komma ihåg att frågorna om arbetstiden och arbetsintensiteten, är så 
intimt relaterade till arbetsprocessens omvandling, att de snarast bör ses 
som delar av den.7 

Skepparnas extraresor tillhörde också de frågor som nu uppmärk
sammades av redarna. När frågan först aktualiserades år 1782 accep
terade redarna extraresor efter Persmässomarknad, då vinteijärnet vanli
gen var utfört.8 Endast tre månader därefter uppges i skepparämbetets 
protokoll att "biresor på det högsta av Rederiet protesterades". Redarna 
godtog då inte att skepparna gjorde några resor vid sidan om nummer
ordningen och de förbjöds att åtaga sig egna komissioner i Stockholm.9 

Redarnas försök att förhindra skepparna att göra resor vid sidan om de 
ordinarie järnfrakterna för deras räkning misslyckades dock. År 1785 
fastslogs skepparnas rätt att göra egna resor efter Pärsmässo, dvs. från 
böljan av augusti. Skeppare som dessförinnan företog resor vid sidan om 
nummerordningen, bötfälldes.10 Verksamheten reglerades, men skep
parnas nyttjanderätt till fartygen lyckades redarna inte rubba. 

Arbetsmoralen bland skepparna började nu intressera redarna i allt 
större utsträckning. Bristande nykterhet var en av de frågor som aktuali
serades.11 Drivande i frågorna rörande arbetsmoralen var, liksom så 

5 Magnusson 1988 s. 254,276 f., 284 ff. 
6 Se nedan s. 60 f., 73 
7 Ekdahl 1983 s. 182 
8 ASÄ: A:2 Protokoll 3 januari 1782 § 7 ULA 
9 ASÄ: A:2 Protokoll 10 april 1782 § 11 ULA 
10 ASÄ: A:2 Protokoll 22 april 1785 § 4, 17 januari 1798 §§ 7, 9 ULA 
11 ASÄ: A:2 protokoll 2 januari 1784 §6 ULA. Skepparna fäste sig inte särskilt vid 
diskussionen, då den det gällde, Lars Ahlander, antagits till skeppare på krav från Westén 
men mot skepparämbetets rekommendationer. ASÄ: A:2 Protokoll 5 mars 1779 § 7 punkt 
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många gånger tidigare, Eric Westén. År 1787 tog denne ett initiativ, som 
tydliggjorde och tillspetsade relationen mellan skeppare och redare. Vid 
skepparämbetets årsmöte i mars detta år presenterade Westén ett förslag, 
som utan någon större diskussion antogs av skepparna. Beslutet innebar 
att den skeppare som förlorat sin redares förtroende och blivit uppsagd 
och inte blivit antagen av någon annan redare vid första vårskrå, skulle 
uteslutas från ämbetsgemenskapen.12 Snart insåg emellertid skepparna 
att beslutet kunde tolkas på olika sätt. En månad efter årsmötet hölls där
för en extra skråsammankomst. För att förhindra en tolkning som gick 
emot skepparna gjorde ämbetet ett förtydligande av beslutet: "den Skep
pare som för någon ordsak blivit av sin redare uppsagd, bör likafalt för
bliva vid den rättigheten att av någon annan antagas, som för honom kan 
äga förtroende".13 Beslutet tolkades likväl av redarna på ett sätt som 
skepparämbetet inte hade tänkt sig. Vid decembersammankomsten gjor
de skepparna därför ytterligare en förklaring av sitt beslut. De framhöll 
då att det gällde skeppare som förlorat sin redares förtroende på grund av 
fylleri, "balance" dvs. brister i den ekonomiska redovisningen, oredligt 
uppförande eller andra grova förseelser.14 Skepparämbetets förklaring 
fördes in i rederisocietetens protokoll utan kommentarer.15 

Mycket talar för att Westéns utspel avsåg att underlätta för redarna att 
utestänga misshagliga skeppare. Skepparämbetet genomskådade inte 
detta förrän för sent, när konsekvenserna blivit ett uppenbart faktum. De 
hade tagit ett beslut som gav redarna möjlighet att bestämma vilka skep
pare som skulle tillhöra ämbetet. Skepparna försökte då genom sina för
klaringar att begränsa beslutets omfattning. Ingen skulle kunna uteslutas 
ut skepparämbetet som inte direkt misskött sig. Skrået kämpade på alla 
sätt för att få behålla kontrollen över medlemmarnas vandel. Samma år 
fastslogs sålunda att skepparna själva ägde rättighet att agera fiskal er, 
om några olagligheter förekom.16 Skeppargillet strävade också efter att 
få behålla kontrollen över vilka, som skulle skrivas in i och ut ur ämbetet 
och därmed också vilka, som skulle få segla stadens fartyg. Detta fram
kommer tydligt några år senare, 1792, när skepparen Anders Engström 
ansågs ha misskött sig. Denne kallades då upp och fick inför sittande 
skrå en varning och en förmaning att uppföra sig anständigt, "så kärt 

6. 
12 ASÄ: A:2 Protokoll 23 mars 1787 § 7 ULA 
13 ASÄ: A:2 Protokoll 18 april 1788 § 17 ULA 
14 ASÄ: A:2 Protokoll 29 december 1788 § 9 ULA 
15 ASÄ: E:1 Inneliggande handlingar: Utdrag af Protokollet hållit wid Rederiets samman
träde i Arboga 23 april 1788 ULA 
16 ASÄ: A:2 Protokoll 22 mars 1787 § 8 ULA 
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honom är att vid Jakten och Ämbetet bibehållas".17 Samtidigt visar dessa 
ord att de enskilda medlemmarnas vandel fortfarande var viktig för 
skrået. 

Kampen om kajutan - ärans boning 

Kulmen på motsättningarna mellan redarna och skepparna kom vid slu
tet av 1780-talet, bevarad i en intensiv skriftväxling mellan de båda 
gruppernas sammanslutningar. Så till exempel krävde skepparna åter 
höjda resebidrag till skeppare och sjömän som fått sina jakter övervint
rande i Stockholm eller någon annan hamn.18 Redarna avvisade kravet 
under det att de "uppmuntra skeppare til hugsamhet att förskaffa sig 
goda hemfrakter". Redarna antydde alltså att det var skepparnas eget fel 
om de inte fick hemfrakter och kunde komma tillbaks till Arboga i tid 
före isläggningen.19 Till saken hör också att dessa sena höstresor ofta var 
extraresor som skepparna själva tog initiativet till. 

Sjöfolkets löner var också en fråga som aktualiserades under denna tid 
fylld av motsättningar mellan skepparna och redarna. Skepparna fick, 
som tidigare nämnts, ersättning i form av frakt, dvs. en fixerad andel av 
fraktinkomsterna per resa. Av denna gick en del till att betala sjömännen 
deras hyra, som likaså var fastställd per resa. Sjömännen erhöll dessutom 
en viss ersättning per säck spannmål fartyget medförde tillbaks från 
Stockholm. År 1788 begärde skepparna att få hälften av övermålet, 
vilket var fraktavgiften för den extralast utöver ordinarie fördelning, som 
ibland lastades på fartygen. Skepparnas motivering var att även de drab
bades vid undermål, vilket innebar att de inte fick full last.20 Med hän
visning till Kommerskollegiets kungörelse från den 17 februari 1777 
framhöll Rederiet att det var dess ensak att disponera övermålet efter 
behag.21 

Kajutan betraktades av hävd som skepparens privata lilla område på 
ett fartyg. Här förvarades sjökort, förteckningar över last och andra vik
tiga handlingar. I kajutan hade skepparen även sina privata tillhörigheter 
och här sov han. Om skepparen så ville, kunde någon passagerare eller 
något mindre, ömtåligt fraktgods, exempelvis Arbogakringlor, få med
följa i kajutan. Enligt skepparnas uppfattning hyrde passageraren kajutan 

17 ASÄ: A:2 Protokoll 11 april 1792 § 4 ULA 
18 ASÄ: A:2 Protokoll 18 april 1788 § 17 ULA 

ASÄ: E:1 Inneliggande handlignar: Utdrag af Protokollet...1788 ULA 
20 ASÄ: A:2 Protokoll den 18 april 1788 § 17 punkt 4 ULA 
21 ASÄ: E:1 Inneliggande handlignar: Utdrag af Protokollet...23 april 1788 ULA 
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av dem. Detta var bakgrunden till ytterligare en stridsfråga mellan redare 
och skeppare: striden om kajutan. Eftersom skepparna såg kajutan som 
sin, begärde de i en skrivelse till redarna, att få hela inkomsten från den
samma.22 Redarnas svar blev mycket skarpt. De menade att detta var ett i 
flera avseenden oskäligt krav och de underströk å det bestämdaste att 
kajutan var redarens egendom såväl som resten av fartyget. Skepparna 
fick böja sig, inkomsten från kajutan skulle räknas samman med de 
övriga fraktinkomsterna.23 Skepparna synes här ha haft svårt att hävda 
sina intressen gentemot redarna, särskilt som ingenting fanns skriftligt 
stadgat i frågan. Den formella äganderätten hade fått en obestridlig bety
delse inom sjöfarten. Skepparnas sedvanliga fria förfoganderätt till kaju
tan blev då utan betydelse. 

På punkt efter punkt hade skepparna fått se sina privilegier och rättig
heter alltmer beskurna. Skepparämbetet såg i denna situation sin ställ
ning hotad. Samtidigt hade kampen om kajutan en viktig principiell 
betydelse. Förlusten av rätten till kajutan var därför ett verkligt dråpslag 
mot skepparskrået. Genom denna förlust förlorade ämbetet, i skepparnas 
egna ögon, sin gemensamma aktning och ära. Skrået hade tappat ansik
tet. Därmed raserades hela grunden för skråets och därmed också skep
parnas status. I en förtvivlad, för att inte säga desperat, skrivelse till 
redarna anhöll skepparskrået om att återfå den tillbörliga aktning det 
tidigare hade åtnjutit. Rederiet sade sig inte veta i vad måtto skeppar
ämbetet förlorat någon aktning, "men om så vore borde orsaken tillskri
vas någre av embetets egne medel". Slutklämmen i redarnas långa svar 
är talande för deras synsätt: "...Rederiet for sin del önskar, att vaije skep
pare för sig ville alltid beflita sig om sådane sine plikters uppfyllande, 
varigenom han kan bereda sig tillbörlig och nöjsam aktning".24 Redarna 
förde alltså ner frågan till vars och ens privata problem, vilket ju är en 
vanlig strategi för att minska en motparts möjligheter att agera gemen
samt. Denna söndra-och-härska-taktik speglar också ett mer modernt, 
individualiserat synsätt på relationen mellan redare och skeppare. Det 
gällde inte skepparämbetet som korporation, vilket skepparna menade, 
utan här ses skepparna som enskilda individer 25 

År 1796 kom så en ny seglationsordning för Arboga, utfärdad av sta
dens magistrat. I den nya ordningen stadfästes de förändringar som skett 
i arbetsprocessen under framförallt 1780-talet. Förändringen i förhål-

22 ASÄ: A:2 Protokoll 18 april 1788 § 17 punkt 3 ULA 
23 ASÄ: E:1 Inneliggande handlignar: Utdrag af Protokollet...23 april 1788 ULA 
24 ASÄ: A:2 Utdrag af Protokollet.,.23 april 1788 ULA 
25 Jansson 1987 s. 12 ff. 
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lande till tidigare seglationsordningar gällde framförallt redarnas kon
troll över verksamhetens utformning och kontrollen över arbetstiden. 
Ordningen innehåller exempelvis detaljerade bestämmelser över hur 
lång tid lastning, lossning och andra arbetsmoment fick ta. Om inte tids
angivelserna hölls ansågs skepparen ensam ansvarig, varvid denne 
ålades att betala böter för försinkning. Redarnas kontroll över nummer
ordningen och andra från skepparskrået erövrade maktpositioner fast
slogs. Den ekonomiska redovisningen inför redaren blev likaså noga 
reglerad. Dessutom blev nu skepparna ensamma ansvariga och bötes-
pliktiga vid överträdelser mot ordningen, vilket tidigare delats mellan 
skeppare och redare. Böterna skulle hädanefter delas lika mellan skep
parskrået, rederiet och åklagaren i Arboga.26 Seglationsordningen illust
rerar den person- och intressegemenskap, som nu i mer än hundra år 
hade funnits mellan redarna och stadens magistrat i kontrollen över 
sjöfarten. Mot denna samlade ekonomiska och politiska maktkonstella
tion kunde skepparna inte hävda sina intressen. Skepparskråets förlorade 
status och underordning under redarna hade därmed slutgiltigt satts på 
pränt. 

Någon gemensam reaktion från skepparskråets sida kom inte. Men 
några av skepparna gick samman och sammanställde i sina egna namn 
en skrivelse till rederiet, varvid de uttryckte sitt missnöje med den nya 
ordningen. De anhöll att den gamla ordningen skulle återinföras och, 
fortsatte de, "I händelse av avslag avsäga sina herrar redares förtroende 
att föra deras fartyg".27 Redarna menade sig inte finna något skäl att 
ändra eller upphäva den nya seglationsordningen. De påtalade vidare i 
sitt svar, att det var de enskilda redarnas ensak om de ville återanställa 
någon av de uppsagda skepparna eller inte.28 Skepparna fick böja sig och 
accepterade seglationsordningen utan ändringar 29 Redarna hade nu inte 
endast makten över arbetsmedlen, jakterna, de hade även makten över 
arbetets utformning och arbetstiden. Anspråken på kontrollen över 
arbetskraften hade redarna delvis lyckats genomdriva. Därmed kan 
redarna utnämnas till segrare i denna rond av maktkampen på Arboga 
redd. 

26 ASA: H:3 Författningar for Arboga stad: Ordning for Arboga stad vid Seglationen och 
Lastningen 1796, Ordning wid Seglationen och Lastningen for Arboga stad 1764 ULA 
27 ASÄ: A:2 Protokoll 31 december 1798 § 12 ULA 
28 ASÄ: E:1 Inneliggande handlingar: Utdrag af Protokollet hållit wid Arboga Redares 
sammankomst den 19 April 1799 ULA 
29 ASÄ: A:2 Protokoll 23 april 1799 § 15 ULA 
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Odisciplinerade sjöbusar... 

Samtidigt som relationen mellan redare och skeppare tillspetsades, växte 
också avståndet mellan skepparna och sjömännen. Det tydligaste 
uttrycket för detta är skepparnas allt tätare förekommande klagomål över 
sjömännens arbetsmoral. Det kunde gälla motvillighet att segla vid till
sägelse eller sjömännens, i skepparnas ögon, otidiga uppförande.30 Det 
första uttrycket för detta kom 1777 då sjömannen Lars Nyström bötfäll-
des sedan han med ett "föraktligt yttrande föll herr preses i talet" vid en 
skråsammankomst.31 Sedan frågan om båtsmännens uppförande för 
första gången tagits upp till diskussion i ämbetet 1779, kallades sjömän
nen upp till skråets vårsammankomst. Förutom den sedvanliga för
maningen att vara "nyktre, upmärksamma, flitige och trogne" uppmana
des de i hårda ordalag att uppföra sig så mot skeppare och passagerare, 
som sjölagen och anständigheten kräver.32 

Förmaningarna synes inte ha haft någon större verkan, sjömännens 
arbetsmoral förblev ett problem för skepparna. År 1784 uppmärksam
mades frågan om att vissa sjömän "försvann" i Stockholm, varvid skep
parna var tvungna att segla hem ensamma eller leja en ny karl. Skeppar
na kom därför överens om, att endast de sjömän som följde med på åter
resorna skulle få förbli i ämbetets försvar.33 Rederiet, som för sin och 
befraktarnas del befarade "både hinder och äventyr" av skepparnas 
ensamresor34 bistod skepparna i deras ansträngningar att hindra sjömän
nen att lämna fartygen i Stockholm. Med stöd i sjölagens skeppsmanna-
balk anhöll redarna hos borgmästaren att skepparna skulle åläggas att 
städja sina sjömän. Det innebar att sjömännen fick en smärre städslo-
ersättning i samband med anställningen samtidigt som de förbands att 
stanna hos skepparen ett år. Därmed skulle sjömännen vara tvungna att 
följa med fartyget med vite som sjölagen utsätter. Förslaget godtogs vid 
1784 års vårsammankomst, varvid städj an fastställdes till 8 skilling spe-
cie.35 De skulle städslas för ett år, under vilket de var bundna till sina 
respektive skeppare. Sjömännens ställning är därmed snarast att jämstäl
las med tjänstehjonens. 

Skepparnas attityd till sjömännen hårdnade alltmer under 1780-talet. 
När en sjöman lämnat skeppare Renström i Stockholm år 1786, beslöt 

30 ASÄ: A:2 Protokoll 5 mars 1779 § 16, ULA 
31 ASÄ: A:2 Protokoll 4 april 1777 § 13 ULA 
32 ASÄ: A:2 Protokoll 5 mars 1779 § 17 ULA 
33 ASÄ: A:2 Protokoll 2 januari 1784 § 3 ULA 
34 ASÄ: A:2 Protokoll 2 januari 1784 § 3 ULA 
35 ASÄ: A:2 Protokoll 22 april 1784 § 4 ULA 
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skrået att hädanefter skulle sjömännen ställas inför rätta om de rymde.36 

Skepparnas ansträngningar att kontrollera sjömännen fortsatte och år 
1788 förband de sig att inte städsla någon båtsman, som utan giltig orsak 
lämnat någon annan skeppare.37 Åtgärderna fick ändå inte den effekt 
som skepparämbetet hade önskat. Ett av de problem skepparna hade 
svårt att komma tillrätta med var sjömän som kvarhållits på gäldstugan i 
Stockholm för krogskulder och därigenom försenat hemfärden. År 1796, 
när den nya seglationsordningen gjorde det möjligt att ålägga skepparna 
böter om de blev försenade, enades därför ämbetet om att skriva till kro-
garna i Stockholm och förbjuda dem att utskänka sina varor till sjömän
nen på kredit. Endast kontant betalning skulle accepteras.38 

Rymningar från fartygen var givetvis inte unikt för Arboga under 
1700-talet. Redan på 1730-talet började allvarliga klagomål höras från 
redare engagerade i utrikessjöfart, angående sjöfolkets avvikelser i främ
mande hamnar. För att motverka detta och den härav befarade bristen på 
sjömän utfärdades år 1748 ett reglemente för kofferdieskeppare och sjö
folk.39 Reglementet har uppmärksammats framförallt därför att det stad
gade om inrättandet om sjömanshus, men här behandlades också en annan 
vid denna tid mycket aktuell fråga: sjömännens arbetsdisciplin. Dessa 
förbjöds bl.a. att "inom skeppsbord dricka sig drucken, försova, försum
ma eller missgå sin vakt, bruka eder och svordomar och utgjuta okvä-
dingsord å skepp eller land samt att slå eller sarga någon annan". Skep
parna gavs också rätt tillrättavisa sjömän som bröt mot dessa regler.40 

Huruvida detta reglemente fick den av stat, redare och skeppare öns
kade effekten framgår ej. Däremot är det uppenbart att det även inom 
mälarsjöfarten fanns en strävan att disciplinera sjömännen. I Arboga 
väckte sjömännens uppförande ett växande missnöje bland skepparna.41 

När förmaningar inte hjälpte satte skepparämbetet sitt hot i verket och 
uteslöt sjömannen Erik Flodström, som inte endast uppfört sig otidigt 
utan även hängett sig åt fylleri vid flera tillfallen.42 

Relationen mellan skeppare och sjömän snarare försämrades än för
bättrades i och med det nya seklets ingång. Detta illustreras tydligt av en 
skrivelse som tre skeppare ställde till skepparskrået och rederiet år 1803. 

36 ASÄ: A:2 Protokoll 29 december 1786 § 11 ULA 
37 ASÄ: A:2 Protokoll 29 december 1788 § 7 ULA 
38 ASÄ: A:2 Protokoll 23 december 1796 § 5 ULA 
39 Gerentz 1948 s. 15 ff. 
40 Gerentz 1948 s. 18 
41 ASÄ: A:2 Protokoll 28 december 1780 § 14, 18 mars 1790 §9, 30 december 1790 
§ 11, 18 mars 1791 §9 ULA 
42 ASÄ: A: 1 Protokoll 18 mars 1791 § 9 ULA, Rörande synen på fylleri se Boethius 1951 
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Även denna gång gällde det sjömännens arbetsmoral. Bakgrunden var 
skeppare Johan Eric Hedmans klagomål på sjömannen Broström, som 
han absolut inte ville ha till biträde längre, eftersom Broström "icke låter 
sig till göromål godvilligt mana, utan tvärt deremot all möjlig sturskhet 
nyttjar".431 de tre skepparnas skrivelse framhålls att "endel bättre bär
gade samt endel lättingar som för nöjes idkar seglation under vackraste 
tiden på året, men vid tilltagande mörker... samt köldens tilltagande, har 
ömsom det förfallet, ömsom ett annat..."44 Skepparnas problem var att få 
med sig sjömmännen på de sena höstresorna. Städjandet av sjömännen 
hade tydligen inte varit effektiv för att binda sjömännen till skepparna. 
Samtidigt visar det mycket nedsättande epitet "lättingar", att avståndet 
mellan de båda grupperna blivit mycket stort. 

Hade matroserna verkligen blivit de "sjöbusar" som skepparna be
skrev dem eller är skepparnas klagomål snarare ett uttryck för förändrade 
attityder bland skepparna? Ja det är svårt att veta, men den registrerade 
brottsligheten i staden kan ge en viss fingervisning. Brottslighet och då 
framförallt ökad brottslighet har i forskningen ofta relaterats till omfat
tande samhällsförändringar.45 Lars Magnusson har i sin studie av brotts
ligheten i Eskilstuna under förra hälften av 1800-talet funnit att stadens 
brottslingar främst utgjordes av lärlingar, gesäller och arbetare. Bland 
dem som bötfälldes för stöld och snatteri återfanns dessutom ofta dag
lönare, soldater, jordbruksarbetare och andra arbetaregrupper. Det rörde 
sig alltså om fattiga och många gånger proletariserade grupper, som 
drygade ut sina ringa inkomster 46 Michel Weissner har tolkat det mer 
omfattande och delvis nya stöldmönstret i Europa under tidigmodern tid 
som en begynnande utveckling mot klasskonflikt.47 Eva Österberg och 
Dag Lindström har kopplat ihop förekomsten av stölder och andra egen
domsbrott med den sociala strukturen. Normen "du skall inte stjäla" var, 
påpekar de, djupare rotad bland egendomsägare än bland övriga grupper. 
De framhåller att den ringa mängden egendomslösa i det tidigmoderna 
Sverige var en viktig förklaring till att stöld var relativt ovanligt i Sverige 
jämfört med andra europeiska länder 48 

43 ASÄ: A:2 Protokoll 31 december 1803 § 2, Jfr 9 januari 1802 § 19 och 30 december 
1802 § 10 där tre andra sjömän anklagas för sturskhet under tjänstens utövande ULA 
44 ASÄ: E:1 Inneliggande handlingar: Brev från Magnus Lundgren, Johan Eric Hedman 
och Johan Abraham Schagerström till Redare och Skeppare den 31 december 1803 ULA 
45 Weissner 1979 s. 69-87, För en översikt över den nordiska forskningen i kriminali
tetshistoria se Österberg 1988 
46 Magnusson 1988 s. 28, 33 
47 Weissner 1979 s. 82 
48 österberg & Lindström 1988 s. 155 f. Jfr även Beattie 1974 s. 94 f., som for perioden 
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Sjömännens brottslighet under denna period av förändring kunde 
belysa deras plats i samhället. En genomgång av de saköreslängder, där 
stadens alla bötfallda antecknades, visar en klar tendens. Under 1600-
och större delen av 1700-talet förekom sjöfolket ytterst sällan i stadens 
saköreslängder. Under exempelvis 1680- och 1690-talen förekom ingen 
sjöman och endast en skeppare en enda gång i saköreslängderna. Det var 
den tidigare omtalade Jacob Toft, som 1691 bötfalldes för att ha fällt 
okvädingsord vid ett gräl med hustrun.49 Även under 1700-talet var sjö
männen ytterst sällsynta i saköreslängderna. Inte ens under stridens hetta 
under slutet av 1780-talet och i böljan av 1790-talet synes någon sjöman 
ha fällts för något brott som infördes i längderna hemma i Arboga.50 

Däremot började sjömän och matroser finnas antecknade för brott från 
1810-talet och framåt och då i synnerhet under 1840-talet. Detta skall 
givetvis kopplas samman med en generell ökning av av antalet bötfallda, 
en tendens som inte endast gällde Arboga utan även andra orter i lan
det.51 År 1850 exempelvis var inte mindre än sex av de 30 bötfallda per
sonerna sjömän. Det rörde sig då inte längre endast om mindre förseelser 
som "oljud å gata" eller "kortspel på krogen"52, utan även stölder före
kom i allt större utsträckning. Sjömannen Anders Petter Andersson, som 
1848 dömdes för tredje resan stöld till 40 par spö, kyrkotukt och därefter 
tre års straffarbete var kanske den tyngst brottsbelastade, men han var 
ingalunda ett unikum.53 Under 1840-talet dömdes sjömän för stöld fyra 
gånger medan 17 domar falides rörande "oljud", "svordomar", "fylleri" 
och liknande brott.54 

Denna genomgång antyder således att matrosernas tilltagande brotts
lighet kan kopplas samman med deras förändrade sociala position. Sjö
männen var inte och hade ytterst små utsikter att bli egendomsägare. 
Denna blir dock synlig i saköreslängderna först några decennier efter det 
att skepparna började uttrycka sitt missnöje över sjömännens uppförande. 

Sjöbusar är knappast en lämplig beteckning på Arbogas sjömän under 
1780-talet. Förklaringen till de försämrade relationerna mellan skeppar
na och deras medhjälpare måste sökas på annat håll. 

1660-1800 funnit ett nära samband mellan stöld och andra egendomsbrott och fattigdom 
på den engelska landsbygden, medan den kopplingen inte är lika entydig for städerna. 
49 ASA: AI: 11 Saköreslängd 1691 ULA 
50 Sundquist 1993 s. 7 ff. 
51 ASA: AI:9-133 Saköreslängder 1685-1846, All: 1-3 Saköreslängder 1848-50 ULA, 
Sundquist 1993 s. 8, Jfr ex Magnusson 1988 s. 30 f. 
52 Angående kortspel och forbudet mot spel om pengar se Magnusson 1988 s. 315 f. 
53 ASA: All: 1 & 3 Saköreslängder 1848,1850 ULA 
54 Sundquist s. 10 
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... eller klassmedvetna sjömän? 

Missämjan mellan skeppare och sjömän medförde så småningom ett mer 
aktivt agerande, för att inte säga stridbarhet, från sjömännens sida. Bl.a. 
blev deras lönekrav alltmer högljudda. Detta hängde också samman med 
matrosernas försämrade ekonomiska situation, vilket bl.a. visade sig i att 
skepparämbetet måst använda medel ur ämbetets fattigkassa för att 
hjälpa utarmade sjömansfamiljer.55 Problemet hängde således delvis 
samman med att sjömännen i allt större utsträckning var gifta och hade 
barn. Trots att mest alla sjömanshustrur arbetade inom kringelbageriet 
eller någon annan verksamhet som kunde kombineras med tillsynen över 
barnen räckte inte sjömansfamiljernas inkomster till det nödvändigaste. 
Sjömanslönerna räckte inte till för att försöija en familj. En snarlik situa
tion rådde vid Jäders bruk, där den ökade giftermålsfrekvensen bland 
gesällerna medfört att lönerna år 1787, enligt brukspatronens uppfatt
ning, var alltför låga för att räcka till mat och husrum för familjerna.56 Så 
länge gesäller och sjömän var ogifta unga män, vilka fick mat och hus
rum i husbondens hushåll var den kontanta lönen snarast att betrakta som 
fickpengar. Kontantlönerna kunde därför hållas mycket låga. När sjömän 
och gesäller gifte sig och bildade egna hushåll blev lönerna långt ifrån 
tillräckliga även om den kontanta delen höjdes. 

Vid mitten av 1790-talet sammanställde sjömännen en skrivelse till 
skepparämbetet där de begärde högre löner. De motiverade sitt krav med 
att hyrorna nu inte längre räckte till att föda hustru och barn samt att 
dessutom betala stora kronoutskylder och hushyror. Med hänvisning till 
de bättre sjömanshyrorna i andra mälarstäder krävde de 22 sjömännen på 
nummerjakterna att få högre löner. Om kraven inte gick igenom sade 
samtliga upp sina tjänster.57 

Sjömännens massuppsägning försatte skepparna i en brydsam situa
tion eftersom "deras tjenst är oss så nödvändig, att vi utan deras tillhjelp 
icke kunna hantera våra fartyg".58 Skepparna beslutade att vända sig till 
redarna för att fä en lösning på problemet.59 Skepparskrået utarbetade en 

55 ASÄ: A:1 Protokoll 18 april 1888 § 18 ULA 
56 Florén 1991 s. 51 
57 ASÄ: E:1 Inneliggande handlingar: Sjömännens inlaga till Herr Borgmästare så och ale 
Högaktade Herrar Skeppareämbetets ledamöter u.å. (På skrivelsen står 1789 med blyerts i 
modern stil. Det är dock felaktigt. Enligt skepparämbetets protokoll med referat ur skrivel
sen inlämnades skrivelsen den 29 december 1794 A:2 Protokoll 29 december 1794 § 7 
ULA) 
58 ASÄ: E:1 Inneliggande handlingar: Skepparämbetets skrivelse till Högärade Herr 
Borgmästare så och Högaktade Herrar Rådmän u.å.) ULA 
59 ASÄ: A:2 Protokoll 29 december 1794 § 7 ULA 
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skrivelse vari det framhölls att sjömännens hyra verkligen var usel. De 
ansåg sig emellertid inte kunna betala dem mer med nuvarande frakttaxa, 
utan krävde därför högre frakttaxor. I likhet med sjömännen använde 
skepparämbetet denna gång hot om uppsägning som ett påtrycknings
medel för att få igenom sina krav. "Om ej en skälig påökning å våre 
frakter beviljas, äro vi tvungne med seglationen upphöra", underströk 
skepparna i sin skrivelse.60 

Vid vårsammankomsten meddelades att man lyckats få igenom höjd 
frakt för skepparna.61 Skrået beslutade därför om höjd hyra för sjömän
nen; 4 Rdr för var tur och retur resa. Sjömännen avvisade detta bud, men 
förklarade sig kunna godta det under förutsättning att skepparna åtog sig 
att betala deras kronoutlagor. Skepparna accepterade.62 

För sjömännen var skepparnas beslut att betala deras skatter en löne
förmån, men samtidigt markerade detta skepparnas mer uttalade hus
bonderoll i förhållande sjömännen. Detta blev ännu tydligare när ämbe
tet år 1799 beslöt att inte längre betala kronoutlagorna kollektivt, utan 
vaije skeppare skulle svara för sin sjöman. Samtidigt knöts denne fastare 
till den enskilde skepparen.63 Förhållandet mellan de båda grupperna 
förändrades därmed ytterligare i riktning mot vad som ovan benämnts 
"individuell patriarkalism". 

Sjömännen jämställdes allt mer med gesäller, drängar och liknande 
grupper. Deras nya ställning i samhället kommer också tydligt fram i att 
sjömän kunde sluta sin anställning för att bli "Fabriqueslärlinge" eller 
liknande.64 Matroserna, som de nu kallades, var heller inte burskaps-
ägande, utan tilläts avlägga borgareden först sedan de antagits till skep
pare.65 Samtidigt blev det allt vanligare att sjömän aldrig blev skeppare 
utan att de efter några år på sjön tog ett annat arbete. Sjömännen, vilka 
ännu vid 1700-talets böljan varit burskapsägande borgare och respek
terade medlemmar av skepparskrået, tillhörde vid sekelskiftet 1800 
snarare en annan samhällsgrupp: lönearbetarna. 

I och med att sjömännen inte längre hade samma ställning i skeppar
ämbetet började de bygga upp en egen sammanslutning med egen 
"låda". Skepparämbetet reagerade mycket starkt när detta blev känt och 
förbjöd sjömännen, med hot om laga näpst, att uttaxera de 2 rundstycke-
60 ASÄ: E:1 Inneliggande handlingar: Skepparämbetets skrivelse till Högärade Herr 
Borgmästare så och Högaktade Herrar Rådmän u.å.) ULA 
61 ASÄ: A:2 Protokoll 28 april 1795 § 3 ULA 
62 ASÄ: A:2 Protokoll 28 april 1795 § 8 ULA 
63 ASÄ: A:2 Protokoll 23 april 1799 § 16, 5 januari 1801 § 12 ULA 
64 ASÄ: A:2 Protokoll 18 mars 1791 § 9,4 april 1797 § 9, 17 januari 1798 § 3 ULA 
65 ASÄ: A:2 Protokoll 23 mars 1802 § 10, 16 april 1805 § 13 ULA 
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na till sjömanslådan vid inskrivningen.66 Någon kollektiv organisering 
av sjömännen ville man inte veta av. 

De förändringar, som skedde i stadens sjöfart under framförallt 1770-
och 1780-talen lämnade givetvis inte sjömännen oberörda. Sjömännens 
beteende kan i detta sammanhang ses som en protest mot förändringen 
av sjöfartens sociala organisation. Om sjömännens agerande betraktas i 
ljuset av de tidigare nämnda kategorierna for sådana protester kan 
"otidigheterna" och flykterna till Stockholms krogar ses som uttryck för 
ett "vardagligt motstånd". Det handlar om förmedvetna och oartiku
lerade protester, eller om man så vill, självhävdelse i förhållande till 
skepparna.67 Massuppsägning, gemensamma protestskrivelser och bil
dandet av en egen organisation vid sidan om skepparämbetet kan föras 
till kategorin "organiserat motstånd". Den första typen av motstånd fram
träder tydligt i källmaterialet från slutet av 1770-talet, medan sjömännen 
samlade sig i mer organiserade aktioner vid mitten av 1790-talet. Tid
punkten för det organiserade motståndet måste här ses mot bakgrund av 
skepparnas försvagade ställning efter striden mot redarna vid 1780-talets 
slut. Det hade blivit strategiskt lämpligare med ett organiserat motstånd 
på 1790-talet. När det några decennier in på 1800-talet stod klart att 
sjömännens olika protester inte kunnat förhindra att deras ställning i 
samhället förändrades märks en tilltagande brottslighet. Men då hade, 
som vi kommer att få se, det även skett andra förändringar i samhället 
som kan antas ha påverkat den noterade ökningen av bötfallda sjömän. 

Den gemenskap och sammanhållning, som vid sekelskiftet 1700 fun
nits mellan de tre huvudgrupperna inom Arbogas sjöfartnäring, ser vi 
inte mycket av vid seklets slut. Kapitalägarna, redarna, hade brutit sig ut 
ur skepparämbetet och bildat en egen intresseorganisation, som i många 
avseenden stod i en motsatsställning till skepparskrået. Samtidigt hade 
avståndet växt markant mellan skeppare och sjömän, vilka också fått en 
alltmer konfliktfylld relation. Sjömännen hade nu också samlat sig i en 
egen sammanslutning. Därmed organiserades sjöfartens intressenter i tre 
separata sammanslutningar, vilka delvis stod i ett motsatsförhållande till 
varandra. Sjöfartens sociala organisation var totalt förändrad. 

66 ASÄ: A:2 Protokoll 23 april 1799 § 14, 21 april 1800 § 15, 23 mars 1802 § 17 ULA 
67 Florén 1987 s. 63 och där anförd litteratur, Jfr Magnusson 1988 där hantverksgesäller
nas frimåndagsinstitution ses som ett liknande uttryck for protest och självhävdelse. 
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Diktat och anpassning 

Med mössan i hand 

Vid det nya seklets ingång var redarnas, dvs. köpmännens, position väl 
befäst, såväl i staden som i förhållande till sjöfolket. I relationen till 
skepparämbetet sökte redarna, liksom tidigare, att förhindra ett kollektivt 
agerande. Detta skedde exempelvis när skepparna först 1801, sedan året 
därpå igen, begärde att de i likhet med skepparna i andra städer runt 
Mälaren skulle få sluss- och hamnpenningarna betalda av redarna.1 

Rederiet avvisade skepparnas krav, men framhöll i sitt svar att det "stode 
vaije skeppare öppet, att härom med redaren bäst han gitter söka enskild 
överenskommelse".2 Avtal mellan två korporationer hade redarna inget 
intresse av. Förbättrade arbetsvillkor kunde redarna erbjuda skepparna 
endast genom separata förhandlingar mellan enskilda individer. Det är 
en förhandlingssituation som gynnar den mäktige på den svages bekost
nad. Det vore därför snarast en underdrift att påstå att redarnas taktik 
förbättrade deras förhandlingsposition. 

Det vanligaste mönstret i kontakten mellan redare och skeppare var 
dock att redarna vid sina enskilda "hushållssammankomster" tog initia
tiv till och beslutade om förändringar av sjöfartens utformning. Dessa 
beslut förelades sedan skepparämbetet. Så till exempel meddelades vid 
skepparskråets vårsammankomst 1802 att redarna beslutat att skepparna 
måste göra slutredovisning av förra årets frakter innan de tilläts segla ut 
om våren. Skedde inte detta hade redaren rätt att avskeda skepparen.3 På 
liknande sätt lät redarna meddela till skepparna att dessa blev ersättnings
skyldiga om de spelade sönder tågen genom att inta för tung last.4 Redar
nas ansträngningar att effektivisera sjöfarten kommer fram i beslutet att 
två jakter skulle lastas samtidigt, för att förkorta liggetiden i staden.5 

Skepparna godtog redarnas beslut rörande den yttre organisationen 
utan några större protester. Deras reaktioner ger snarast uttryck för en 
anpassning till redarnas nya syn på hur verksamheten skulle bedrivas. 

1 ASÄ: A:2 Protokoll 5 januari 1801 § 10, 9 januari 1802 § 5 ULA 
2 ASÄ: A:2 Protokoll 23 mars 1802 § 5 ULA 
3 ASÄ: A:2 Protokoll 23 mars 1802 § 5 ULA 
4 ASÄ: A:2 Protokoll 23 mars 1802 § 16 ULA 
5 ASÄ: A:2 Protokoll 5 april 1803 § 9 ULA 
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Sålunda beslutade skepparna, for att kunna göra slutredovisning på fast
ställd tid, att de hädanefter inte skulle lossa något gods förrän de erhållit 
full ersättning for frakten av befraktarna.6 Det gamla systemet med långa 
krediter i flera led hade inte längre någon plats inom stadens sjöfart. 

Vidare beslutade skepparna, i enlighet med redarnas påbud, att två 
fartyg skulle lastas samtidigt. Det medförde, enligt skepparnas beslut, att 
de inte såsom tidigare skulle hjälpa varandra med lastningen, utan var 
och en skulle lasta för sig.7 Beslutet ledde därför knappast, såsom redar
na tänkt sig, till en avsevärd förkortning av lastningstiden. Däremot 
innebar det att skepparnas samarbete och gemenskap i arbetet minskade. 

Skepparämbetet hade haft svårt att hävda skepparnas intressen i kon
frontationerna med såväl sjömän som redare. Redarsocieteten kunde i 
stor utsträckning diktera villkoren för sjöfartens yttre organisation, såväl 
som för dess inre, sociala struktur. Skepparämbetets ställning hade syn
bart försvagats. Nyckelordet för dess agerande under 1800-talets första 
decennium var anpassning. Anpassning till nya arbetsförhållanden och 
till den nya syn på sjöfarten, som framförallt redarna företrädde. Mass
uppsägningar och liknande protestaktioner, som förekommit flitigt under 
1770, 1780- och 1790-talen, hörde inte det nya seklets skeppare till. 
Konflikterna mellan redare och skeppare gällde inte längre sjöfartens 
organisation, utan kan karaktäriseras som rena fördelningskonflikter. 

En motsvarande förändring av en yrkesgrupps agerande har iakttagits 
av Anders Florén i hans studie av den sociala organisationen av Jäders 
bruk utanför Arboga. Där kom förändringen av konflikternas innehåll, 
från strukturkonflikter till fördelningskonflikter vid slutet av 1600-talet. 
Detta skedde genom att arbetsmedlen överförts till faktorn och genom att 
smedernas möjligheter att hävda sina intressen beskars i och med att 
faktorn tog säte i skrået.8 Inom sjöfarten hade arbetsmedlen, fartygen, 
redan tidigare överförts från skepparna till redarna. Men först vid slutet 
av 1700-talet hade skepparnas handlingsmöjligheter beskurits. Det 
skedde genom att skrået förlorade sin forna status och att de samtidigt 
förnekades rätten att agera gemensamt, som en korporation. 

Andra beslut bland redarna hade skepparämbetet svårare att acceptera. 
Hit hörde redaren Lovisa Holmgrens uppsägning av den gamle skeppa
ren Jonas Ekman år 1808. Ekman var förtvivlad och kunde inte förstå 
varför han hade avskedats. Han hade ju under sina 29 år som skeppare 
aldrig varit vårdslös med fartyg eller gods, aldrig farit på grund och ald-

6 ASÄ: A:2 Protokoll 23 mars 1802 § 9 ULA 
7 ASÄ: A:2 Protokoll 16 april 1805 § 10 ULA 
8 Florén 1987 s. 230 f. 
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rig varit uppstudsig mot sin redare, framhöll han.9 Ekmans uttalande är 
intressant då han inte ifrågasatte redarens formella rätt att säga upp 
honom, utan endast grunden för uppsägningen. I skeppargillets förkla
ring till beslutet om rätten att avskeda en skeppare från 1788 angavs att 
en uppsägning krävde att skepparen hade misskött sig.10 Uppenbarligen 
var det detta Jonas Ekman tog fasta på. Han hade inte misskött sig alltså 
kunde han inte avskedas, menade han. 

Gillet fann det obilligt att utan laga orsak "vräka en så gammal man 
från seglationen". Detta i synnerhet som det gjorde honom oförmögen att 
betala sina skatter och i övrigt fullgöra sina plikter som medborgare. 
Skepparskrået var inte berett att i striden ta stöd i sitt 20 år gamla beslut, 
kanske för att det uppfattades som meningslöst. I stället gjorde skrået 
frågan till ett allmänt etisk-samhälleligt problem: "Det är fel att frånta en 
gammal person sitt yrke, eftersom denne då blir oförmögen att fullgöra 
sina medborgerliga plikter". Det var samhällets bästa det handlade om 
för dessa 1800-talsmän, inte, som för tidigare ämbetsbröder, skråets. 

Skeppargillet lyckades inte att med detta argument rubba redarens 
beslut, Ekman fick stanna på land.11 Åldermannen Anders Sjöberg tog 
personligen på sig skulden för detta misslyckande och för skråets oför
måga att överhuvudtaget hävda skepparnas intressen. Han avgick därför 
vid gillets vårsammankomst 1809. Det kollektiva ansvaret hade för Sjö
berg få ge vika för den moderna personlighetsprincipen. 

"Måtte hat och strid upphöra ..." 

"1809,7:e april. Kallt och strömoln... kl. 4 em flyttades Skeppare Embetet 
från ålderman Sjöberg till ålderman Lefvert, varvid Skep: Westerling 
förde stora flaggan under Musique och stycke skott samt Procession av 
Rederiet och Skeppare Embetet."12 

Så beskrev rådmannen och handelsmannen Adolph Kihlberg, tidigare 
anställd av Eric Westén, utnämningen av den nye, unge åldermannen i 
sin privata dagbok. Ceremonin var mycket högtidlig och omgärdades 
med pompa och ståt. Vid utnämningen såväl som vid installationen den 
20 april medverkade hela skepparämbetet och redarsocieteten. Den hög
tidliga, närmast officiella karaktären på ceremonierna bröt mot tidigare 
praxis. Åldermansskiftet var inte längre skråets inre angelägenhet, det 

9 ASÄ: A:2 Protokoll 24 april 1808 § 2 ULA 
10 Se ovan s. 58 
11 ASÄ: A:2 Protokoll 24 april 1808 § 2, 28 april 1808 § 3 ULA 
12 Anders Adolph Kihlbergs dagbok (AM), citerad efter Bergquist 1956 s. 20 
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berörde hela staden. Med den unge Gustaf Wilhelm Lefverts tillträde till 
åldermansstolen gick skepparämbetet in i ett nytt skede.13 

En ny tid var på väg i Sverige år 1809, men också inom Arbogas sjö
fart. Detta framkommer inte minst av de tal som hölls när den nye ålder
mannen tillträdde sitt ämbete den 20 april. Seglationens välsignelser 
hyllades, och då särskilt for att den låter "det ena folkslaget vinna 
bekantskap med det andra ... kring hela jordklotet". Om brödraskap 
mellan folken var den röda tråden i rådman Åbergs högtidstal, var bröd
raskap inom stadens sjöfartsnäring temat for Lefverts installationsanfö-
rande: "Måtte hat och strid upphöra, och ingen annan tävlan, än att med 
mesta redlighet fullgöra våra plikter...åtmärkas" förmanade han. Redar
na anmodades visa skepparämbetet understöd och skonsamhet, "och 
dess nit skall fördubblas". Skepparna å sin sida uppmanades att bidra till 
försoningen genom förtroende och vänskap. Av matroserna förväntade 
LefVert "nykterhet, redlighet och skicklighet" för att, och det är inte 
minst viktigt, "vinna medborgares förtroende".14 Skepparämbetets och 
allt sjöfolkets anseende, som tagit skada av de inre stridigheterna, måste 
nu återupprättas. 

LefVert menade vad han sa. Med stor energi grep han sig an uppgiften 
att bilägga stridigheter och skapa en "bättre Ordning" bland dem som var 
verksamma inom Arbogas sjöfart. Redarna började åter kallas till skep
parämbetets sammankomster, även om uppslutningen till en böljan inte 
var särskilt stor. Under de första åren efter Leverts tillträde hölls flera 
extrasammankomster för att komma tillrätta med olika stridigheter eller 
"missförstånd", som LefVert föredrog att kalla det.15 

LefVert tog också flera initiativ till att förbättra förhållandena för sjö
folket. Sjömännens löner tog han också upp till en omfattande diskussion, 
vilket ledde till en rejäl höjning av desamma.16 Den tidigare omtalade 
Jonas Ekman antogs åter, efter ett års väntan, som skeppare på en jakt. 
Mycket talar för att även detta var den nye skepparåldermannen verk.17 

En av Leverts första initiativ var att begära en ny seglationsordning 
"till vinnande av en bättre ordning, lättare befraktande och redares för
måner". Han utarbetade också en skrivelse där skepparna begärde för
bättringar på fyra punkter: 

13 ASÄ: A:2 Protokoll 7 april 1809,20 april 1809 ULA 
14 ASÄ: A:2 Protokoll 20 april 1809 ULA 
15 ASÄ: A:2 Protokoll 28 april 1810, 4 maj 1810, 30 september 1810, 17 april 1812, 26 
april 1812, 30 april 1812, 28 januari 1813 ULA 
16 ASÄ: A:2 Protokoll 26 april 1810 § 15 ULA 
17 ASÄ: A:2 Protokoll 20 april 1809 § 6 ULA 
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1. Skeppare som kom till Stockholm på senhösten och måste vänta 
på urlastningen skulle ha ersättningen för väntetiden av befrakta-
ren samt ersättning för urlastningskostnad. 

2. Redarna skulle åläggas att hålla fartygen i ett sådant skick, att 
skepparna inte behövde riskera livet på sina resor. 

3. Skepparna skulle ha del av frakten för extravaror, som lastades på 
fartygen. 

4. Lastningspråmarna skulle bekostas av redarna.18 

Våren 1810 upprättade redarna en ny seglationsordning, som sedan stad
fästes av landshövding Friedrich Liljehorn i april 1811. Den hårdare 
arbetsdisciplin, som fastställdes i 1796 års ordning låg fast. Men skep
parna lyckades få igenom ett av av sina fyra krav, fartygen måste hållas i 
ett brukbart skick. Dessutom infördes ytterligare en punkt till skepparnas 
förmån. I de fall där redaren tubbat sin skeppare att bryta mot förord
ningen skulle även redaren böta. Skepparnas krav på bättre ekonomiska 
villkor fick de däremot inte igenom. I övrigt präglades den nya ordning
en av ytterligare stärkt kontroll från redarnas sida. Så exempelvis stad
fästes redarnas rätt att "från fartyget skilja" skeppare, som för någon resa 
satt sig i skuld. Det främsta uttrycket för den fastare kontrollen var dock, 
att det inrättades en tjänst som ordningsman för stadens sjöfart. Denne 
skulle inte endast se till att ordningen efterföljdes, utan även beivra och 
anmäla eventuella överträdelser. Ordningsmannen tillerkändes en tredje
del av utdömda böter, vilket gjorde det lönsamt för honom att ingripa. 
Rederiets ordningsman skulle vara stadens vågmästare. Denna ordning 
gav redarna större kontroll över skepparna, men den knöt även stadens 
vågmästare till rederiet. Ordningen godkändes av skrået.19 

Åldermannens ansträngningar att skapa lugn och sämja tillika med 
den nya seglationsordningen synes ha medverkat till att skepparna fann 
sig i sin nya situation. Redarna var mycket tillfredsställda med utveck
lingen. Detta kom till uttryck i en skrivelse från 1825, där de uppgav sig 
vara mycket nöjda med skepparna. Samtliga uppges ha skött sina 
åtaganden utan anmärkning. Tre av de anställda skepparna namngavs 
och beskrevs som synnerligen utmärkta yrkesmän.20 

Gustaf Wilhelm Lefvert var den nya tidens man inom Arbogas sjöfart 
såtillvida att han både formellt och reellt accepterade skepparnas nya 

ASÄ: A:2 Protokoll 28 december 1809 § 5 ULA 
19 ASA: H:3 Författningar för Arboga stad: Projekt till en ny ordning för seglationen och 
lastningen i Arboga stad, 24 april 1810 ULA 
20 Ångfartyg och jernbanor: SilfVerlings samling: Berättelse... 29 december 1825 AM 
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status. En position som föranledde landshövdingen att år 1828 ge dem 
beteckningen "den arbetande klassen".21 För honom var det knappast 
meningsfullt att gå i konflikt mot redarna om sjöfartens sociala organisa
tion. Däremot arbetade han, utifrån sina befogenheter, på att förbättra 
förhållandena för skeppare och sjömän inom ramen för den nu existeran
de organisationen. Detta lyckades han också med i flera avseende. 
Härigenom lyckades han få åtminstone två av sjöfartens tre huvud
grupper, redare och skeppare, att bli så pass nöjda att stridsflaggan kunde 
halas. 

Att bli vald... eller förhandla 

Sjömännen hade sedan gammalt anställts av skepparna för en seglings
säsong i taget. Detta gick till så, att först åldermannen och bisittarna, se
dan de övriga skepparna i åldersordning valde bland de sjömän som fanns 
inskrivna i stadens skepparämbete. Det innebar att åldermannen, bisittar
na och de älsta ämbetsbröderna kunde välja de skickligaste och, som de 
uttryckte det, "redligaste" matroserna. De yngsta skepparna fick ta de sjö
män, som blev kvar. Sj ömännen hade ingen talan alls i detta sammanhang. 

Anställningsförfarandet påminner således mycket om skråhantverkets 
så kallade omskådning. Den innebar att en gesäll anställdes genom att 
mästarna i tur och ordning erbjöds att anställa honom.22 Proceduren, som 
i Sverige infördes på 1700-talet innebar bl.a. att gesällen var skyldig att 
stanna hos den mästare som anställde honom. Lars Edgren har visat hur 
omskådningen under 1800-talets tre första decennier var en källa till 
upprepade konflikter mellan gesäller och mästare i Malmö. Det handlade 
ofta om att gesäller sökte slippa arbeta hos mästare som de inte tyckte 
om. Gesällerna ville själva vara med och bestämma i vilken verkstad de 
skulle arbeta.23 

På ett liknande sätt och vid samma tid opponerade sig arbogasj ömän
nen mot att de tvingades arbeta för skeppare de inte trivdes med. På 
nyårsafton 1805 begärde matroserna skriftligen en förändring av anställ
ningsförfarandet. De anhöll att vaqe sjöman skulle få segla med den 
skeppare han hade förtroende för. Skepparämbetet avvisade kravet utan 
någon som helst diskussion.24 Sjömännen återkom emellertid med sitt 
krav att fritt få förhandla med den skeppare de ville arbeta för. Återigen 

21 Se ovan s. 28 
22 Rörande omskådningsproceduren se Söderlund 1943 s. 79 ff. 
23 Edgren 1987 s. 266 ff. 
24 ASÄ: A:2 Protokoll 31 december 1805 § 5 ULA 
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hävdade skepparna sin rätt att såsom fornt välja sina sjömän. De 
hänvisade här till vad de kallade 1664 års sjölag, vilket dock torde avse 
1664 års "Ordning uppå Skeppareämbetet uti Arboga".25 Sjömännens 
krav benämndes av skepparna som ett "obehörigt försök", som skulle ha 
bestraffats om det inte vore for skepparnas godhet.26 

Striden om anställningsförfarandet fortsatte och nådde sin kulmen 
våren 1810. Lefvert hade då övertagit åldermanssysslan. Samtliga sjö
män hade kallats till ämbetets sammankomst den 26 april, för att få 
besked om vilka skeppare de skulle segla med detta år. Ingen sjöman 
kom. Tvärtom hade matroserna förklarat att de inte ämnade följa med de 
skeppare som valt dem. Skepparämbetets reaktion var kraftig: för första 
gången hänsköts en intern fråga till en juridisk instans. Matroserna 
anmäldes till magistraten (sic!) för att där "undfå laga näpst" för sitt 
tredskande. I skrivelsen till magistraten hotas sjömännen att "ifrån 
ämbetets skydd entledigas, samt förfalla till krigstjenst..."27 

Magistraten gjorde en noggrann genomgång av ärendet varvid alla 
förordningar och beslut skärskådades. Enligt rådstuguprotokollet upp
manades sjömännen därefter att följa sina skeppare med flit, lydnad och 
ordentlighet om de ville undgå laga ansvar.281 skepparämbetets proto
koll anges att detta beslut tagits med tillägget att sjömännen inte fick 
lämna fartygen nattetid utan skepparnas uttryckliga tillstånd.29 Beslutet 
tolkades av skepparämbetet som ett godkännande av det traditionella 
anställningsförfarandet. 

Sjömännen fick finna sig i den gamla ordningen. Våren 1811 mötte de 
upp när de kallats för att få besked om skepparnas val. Åldermannen var 
ändå inte helt nöjd. I december samma år höll han ett långt förmaningstal 
om etik till stadens sjömän. Han underströk också nödvändigheten att 
uppfylla sina plikter om de skulle "med tiden bliva nyttige medlemmar i 
samhället". Som sjömän ansågs de tydligen inte vara nyttiga samhälls-
25 Sjölagen kom 1667. I skepparordningen föreskrivs: "vilken Skeppare som vill antaga 
någon lärodräng så skall det ske, medh åldermannens och bisittarens contens och sam
tycke" ASA: A:96 Rsp 28 april 1810, Transumt af 1664 års skepparordning for skeppare i 
denna stad art 13 ULA 
26 ASÄ:A:2 Protokoll 28 april 1808 § 3 ULA 
27 ASÄ: A:2 Protokoll 26 april 1810 § 22 ULA Med magistraten torde man här avse råd
husrätten. Av rådstuguprotokollen framgår att stadens befolkning inte skilde på dessa 
instanser, vilka bestod av samma personer. Även magistratspersonerna själva synes ha 
varit oklara över när de agerade som stadsstyrelse och när de avgjorde ett ärende i egen
skap av rådhusrätt. Först några år in på 1850-talet synes de två myndigheterna ha blivit 
klart avgränsade. ASA: A I Rsp 1700-1847, A II Rrp 1848-1860, A IV Msp 1848-1860 
ULA 
28 ASA: A:96 Rsp 28 april 1810 § 9, 2 maj 1810 § 5 ULA 
29 ASÄ: A:2 Protokoll 4 maj 1810 ULA 
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medlemmar! Därefter ropades de upp en och en och fick individuellt 
besvara frågan om de ämnade fortsätta segla. Samtliga svarade ja.30 

Skepparna lät inte sjömännen agera kollektivt, utan nu skulle var och en 
svara för sig. Därmed hade skepparna övertagit den taktik, som redarna 
tidigare hade använt mot dem själva. 

Sjömännens handlingsmöjligheter hade beskurits kraftigt av Leverts 
åtgärder. I kampen om anställningsproceduren fick de emellertid stöd 
från redarhåll. Vid nästkommande vårsammankomst i skepparämbetet 
framträdde två redare och tog parti för matroserna. Redarna menade att 
det var otillbörligt av skepparna att påtvinga sig en sjöman. I enlighet 
med den nya tidens tankar framhöll de att det borde "stånda en sjöman 
fritt och otvungit...att fä följa den skeppare han bäst för sig betraktar". 
Skeppargillet stod dock obändigt kvar vid den gamla ordningen. Med en 
ton, som tidigare endast tillkommit redarna, förklarade skepparämbetet 
att det förbehållit sig rätten att "förfara bäst det gitter".31 Kanske kan 
skepparnas brösttoner kopplas till att de ansåg sig ha skriftligt stöd för 
sitt agerande i skråordningen. Skepparnas rätt att själva bestämma över 
anställningsförfarandet befästes därmed. 

Utvecklingen av relationen mellan sjömän och skeppare förblev länge 
mycket komplicerad. Å ena sidan krävde skepparnas egen anpassning 
till den av redarna genomdrivna organisationsförändringen och den nya 
uppfattningen om hur sjöfarten skulle bedrivas att man även sökte an
passa sjömännen till denna. Det gällde exempelvis kraven på större 
effektivitet och den mer individcentrerade relationen mellan skeppare 
och sjöman. Å andra sidan sökte skeppargillet vidmakthålla skepparnas 
gamla rättigheter i förhållande till sina medhjälpare, vilket kommer fram 
i striden om anställningsförfarandet. Skepparna lyckas här också hävda 
sin husbonderoll; sjömännen var deras, inte redarnas, arbetsfolk. I sin 
mellanställning mellan redare och sjömännen kom skepparna i en situa
tion där de försvarade både den gamla och den nya organisationen, bero
ende på situationen. 

30 ASÄ A:2 Protokoll 28 december 1811 § 12 ULA 
31 ASÄ A:1 Protokoll 17 april 1812 § 9 ULA 
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Sjöfartens moderna organisation 

Ägandet koncentreras 

Samtidigt som de nya sociala relationerna inom sjöfarten befästes for-
stärktes ägarkoncentrationen inom Arbogas sjöfart ytterligare. Under 
perioden 1809-1825 bytte många fartyg och fartygsdelar ägare. Försälj
ningarna av fartygsdelar visar också att partägandet under denna tid vann 
en allt större utbredning inom stadens sjöfart. Av 26 bevarade köpebrev 
framgår att en grupp på tio personer köpt upp hela nummerflottan från 
stadens övriga redare. Mest aktiva i dessa affärer var stadens borgmäs
tare, Erik Wilhelm Montan och garverifabrikören, tillika rådmannen, 
Johan Eric SilfVerling. Till säljarna hörde, förutom ett flertal handlande 
även den gamle Eric Westéns arvingar.1 År 1825 gick de tio kvarvarande 
redarna samman och bildade ett aktiebolag. Det nya rederiets "Bolags 
Contrait" finns bevarat. Av det framgår att samtliga ägare av nummerfar
tyg beslutat "ömsesidigt, frivilligt och oåterkalleligen" att ägandet och 
förvaltningen av fartygen skulle ske i form av ett bolag, "Arboga Redde-
rie Bolag".2 Rederibolaget var därmed ett exempel på att aktier och aktie
bolag fanns långt innan aktiebolagslagens tillkomst 1848.3 Hur aktiebo
laget formellt var uppbyggt och hur ansvarsfrågan löstes är dock oklart. 

Bland rederibolagets första aktieägare återfanns, förutom representan
ter för stadens magistrat och deras anhöriga, även välbärgade s.k. stånds
personer. Fyra av aktieägarna var inte burskapsägande i Arboga, men 
dock bosatta i staden.4 De tio personer, som övertagit kontrollen över 
stadens flotta, tillhörde med andra ord stadens mer välbesuttna personer.5 

Rederibolaget ägde 17 jakter, vilka tillsammans värderades till 60 750 
riksdaler banco. Aktiekapitalet fördelades på 605 aktier å 100 riksdaler 
banco. Fördelningen av aktierna gjordes på grundval av hur många 
fartyg och fartygsandelar var och en tillfört bolaget. Borgmästaren E W 
1 Ångfartyg och järnbanor: Silfverlings samling: Köpebrev 1808-1825 AM 
2Rehnl966 s.43 
3 Inger 1986 s. 222 
4 Ångfartyg och järnbanor: SilfVerlings samling: Förteckning på nu warande Actieägare 
uti Arboga Rederi Bolag jämte deras for aflämnad Egendom ägande ActieCapitaler feb 
1825, AM 
5 Se bilaga 6, Jfr även förhållandena i Örebro rederi, som kontrollerades av den inflytelse
rika handelssläkten Bröms. Lunander 1988 s. 49 
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Montan, som för sina 5 1/2 jakter erhöll 202 aktier, blev den störste äga
ren. De övriga delägarna fick mellan 21 och 85 aktier.6 

Västmanlands läns landshövding, F O Ridderstolpe, kommenterade 
bildandet av Rederibolaget i sin femårsberättelse för åren 1828-1832. 
Häri framhöll han att "Inom Westerås och Arboga hava fartygsägarna 
ingått såkallade rederibolag, till gemensamt idkande av denna närings
gren, som eljest, i följd av de numera inskränkta och snart upphörande 
privilegierna troligen skulle avtaga".7 Räddningen för sjöfarten i denna 
privilegieraserandets tid såg han alltså i denna moderna organisation. 

Rederibolagets verksamhet 

Rederibolagets tillkomst innebar att stadens sjöfart fick helt ny upp
byggnad. Detta manifesterades bl. a. i att en inspektor, med placering i ett 
nybyggt kontor i hamnen, anställdes for att tillse den löpande verksam
heten. I anslutning till kontoret inköptes även några hamnbodar för 
Rederibolagets eget behov.8 

Fraktfarten på segeljakterna fortsatte som förut. Antalet jakter mins
kade dock, så att rederiet år 1850 endast hade 14 fraktfartyg.9 Fartygen 
gick främst till Stockholm, men även till Norrköping och via Göta kanal 
till Göteborg. Från Arboga fraktades, enligt landshövdingen, tackjärn, 
stångjärn, gjutgods och "ladugårdsprodukter" för att tillbaka föra spann
mål och styckegods.10 Ladugårdsprodukterna, företrädesvis kor och häs
tar, hade alltsedan sekelskiftet skeppats ut i växande omfattning.111 takt 
med att järnets betydelse för stadens ekonomi minskade växte kornas. 

Av den bevarade verksamhetsberättelsen för Rederibolagets första år 
går det att utläsa hur nybyggnad, skötsel och underhåll av fartygen orga
niserades. Till de 17 fartyg som redan fanns 1825 införskaffades tre nya 
jakter under året. Två av dessa byggdes vid stadens eget varv, medan en 
inköpts utifrån. För skeppsbyggnad och reparation införskaffades ek-

6 Ängfartyg och järnbanor: SilfVerlings samling: Förteckning uppå de i Arboga Rederi-
Bolag utfärdade Actie Bref - deras Nummer, Walleur och Första Innehafvarens Namn, den 
10 Mars 1825, AM 
7 Kongl. Maj:ts befallningshafVandes uti Westmanlands län til Kongl. Maj:ts femårsberät
telse 1828-1832 
8 Ängfartyg och järnbanor: Silfverlings samling: Berättelse (om Rederiets verksamhet) 29 
december 1825 AM 
9 ASA: GII:g Räkenskaper: Taxeringslängd öfver bevillningen...uti Arboga stad for år 
1850 ULA 
10 Ängfartyg och järnbanor: SilfVerlings samling: Skeppspass 1838-1850 AM, Kongl. 
Maj:ts Befallningshavandes femårsberättelse för Västmanlands län 1848-1850 
11 ASÄ: A:2 Protokoll 30 december 1806 § 9 ULA 
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stockar samt plank och bräder samt "andre materialer" av handlande i 
staden, vilka tillika var delägare i Rederibolaget. Repslagare Grönqvist i 
Arboga förfärdigade tågvirket till full belåtenhet. Kontrakt slöts med 
timmermännen vid varvet. Deras ersättning uppgavs vara "I likhet med 
vad rederiet i Westerås betalar, endast att Bolaget ej betalar hushyra".12 

Verksamheten vid varvet fortsatte såsom förut. Rent organisatoriskt 
knöts varvet ännu fastare till rederiet i samband med rederibolagets 
ombildning 1837. Enligt de nya stadgar, som då utfärdades, skulle bola
gets inspektor även fungera som föreståndare för varvet, "där inspec-
toren berättigas antaga duglige arbetare, anskaffandet af erforderlige 
materialer..."13 Att rederiet, och inte som tidigare de burskapsägande 
borgarna på rådstugan, skulle anställa jaktbyggarna och timmermännen 
innebar samtidigt att varvet inte längre var hela borgerskapets ange
lägenhet. Rederiet hade ensamt ansvaret for varvet. 

År 1827 övertogs, enligt Kungl. Maj:ts brev av den 23 januari, skute
gillets rättigheter, med vissa inskränkningar, av rederibolaget.14 Kontrol
len över stadens sjöfart hade därmed även formellt överförts till redarna. 
Skepparskrået förlorade härigenom sitt nästan tvåhundraåriga privi
legium. Kopplingen stat - korporation var därmed bruten i stadens sjö
fart. Arboga skepparämbete levde emellertid kvar. Utan privilegier, utan 
vare sig reella eller formella befogenheter att kontrollera sjöfarten, var 
skråets ursprungliga funktion i flera avseenden överspelad. Kvar fanns 
delar av den interna sociala funktionen. Här ser vi således en parallell till 
de försvagade skråtraditionerna, som Lars Edgren funnit inom malmö
hantverket under samma tid.15 Eftersom skepparna sedan länge inte ägde 
arbetsmedlen, fartygen, och eftersom skrået redan på 1820-talet beröva
des sina privilegier synes utvecklingen ha varit mer drastisk för Arbogas 
skepparämbete än inom det traditionella hantverket. Utan sin forna sam
hälleliga status hade det inte längre, som under 1770- och 1780-talen, 
auktoritet att agera förhandlingspart till rederiet, för att tillvarata skep
parnas intressen. Ämbetet hade snarast blivit något av en kamratförening 
för stadens skeppare. 

Skråets befogenheter övertogs av den moderna tidens frivilliga, eko
nomiska sammanslutning, aktiebolaget. Ägandet blev hädanefter även 
formellt den enda grund, varpå inflytandet över sjöfarten vilade. 

12 Ängfartyg och järnbanor: Silfverlings samling: Berättelse.. 1825 AM 
13 Ångfartyg och järnbanor: Silfverlings samling: Reglor... juli 1837 § 5 AM 
14 Kongl. Maj:ts befallningahafandes uti Westmanlands län till Kongl. Maj:ts ...femårs
berättelse 1823-28 s. 84, Kongl.... femårsberättelse 1828-1832 s. 29 
15 Edgren 1987 s. 279 f. 
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I samband med att skepparskråets privilegier fördes över till rederiet 
år 1827, meddelades att ensamrätten på frakten av bergslagsprodukter 
från staden skulle upphöra helt 1841.16 Sjötransporten av bruks- och 
bergslagsprodukter över Mälaren släpptes då fri. Rederibolaget kom 
därmed in i en helt ny situation: det skulle konkurrera med andra rederi
bolag och enskilda redare om frakterna. Detta föranledde direktörerna 
för rederibolaget att i december 1841 sända ut en skrivelse till traktens 
brukspatroner. Häri erbjöds dessa att såsom hittills och med samma 
fraktavgift få järnet fraktat till Stockholm. Rederibolaget förklarade sig 
berett på att skriva kontrakt på frakten med samtliga bruksägare. Där
efter beskrevs i många och långa ordalag fördelarna att välja just Arboga 
Ångfartygs- och Rederibolag.17 Reklamen hade fått en plats inom järn-
transporteringen. 

Romantik och teknik med Yngve Fre/ 

"Det var afton. Solens fe hade redan västerut sjunkit ned i famnen på 
Kungsörs ängar, men ett mörkrött purpurskimmer hängde ännu kvar i 
skyn:... Nu smällde kanonen salut for Arboga stad, och ångbåten lade till 
vid högra stranden, såsom övligt var, nedanför Lundborgs gård. 

Sergeanten, vig hurtig och vid ypperligt humör, var den förste, som 
hoppade iland. Efter en liten omskådning på närmaste gata, träffade han 
tvenne sysslolösa Arbogamänniskor, med vilka han snart kom överens. De 
följde honom ned till ångbåten med en bår, som de i grannskapet togo. 
Nedkommen till fartyget, höll Albert på att icke träffa den han sökte. Med 
en liten häpenhet såg han sig om i skymningen efter det skära huvudet... 
det fanns ej. Till sluts upptäckte han likväl på däcket... Sara Videbeck i 
hatt."18 

Så beskriver Carl Jonas Love Almqvist Alberts och Sara Videbecks 
ankomst till "den lilla trevliga, rödmålade småstugustaden", Arboga. De 
anlände med hjulångaren Yngve Frey, som trafikerat sträckan Stock-
holm-Arboga för passagerartrafik sedan 1820-talet. Fler rederier hade 
också engagerats i verksamheten och 1825 trafikerade ytterligare två 
ångfartyg samma sträcka.19 Den nya tekniken gjorde resan snabb och 
mindre beroende av väder och vind. Sara och Albert hade avrest från 
Mälarstrand samma morgon. 

1(> Kongl. Maj:ts befallningahafandes uti Westmanlands län till Kongl. Maj:ts ...femårs
berättelse 1823-28 s. 84, Kongl.... femårsberättelse 1828-1832 s. 29 
17 ASA: H:15 Stadsbron, seglationen m.m.: Till Herrar Bruksägare som sända sina Effec-
ter på Arboga Wåg, 16 december 1841 ULA 
18 Almqvist 1839 s. 61 ff. 
19 Westerås stads och läns tidning 22 april, 29 april, 6 maj. 27 maj och 15 juni 1825 
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Eldjakten Yngve Frey hade många passagerare och syntes vara lön
sam. Den lätthet varmed kaptenen kunde manövrera ångfartyget uppfor 
den hårda strömmen i Arbogaån till och med i motvind var imponerande. 
Rederibolaget beslutade därför år 1837 att införskaffa ett ångfartyg.20 

Fartyget skulle inte endast gå i passagerarfart till Stockholm, utan skulle 
även användas för att två gånger i veckan bogsera rederiets övriga fartyg 
uppför ån från Kungsör till Arboga. 

Redarna ville ha ett fartyg av bästa kvalitet. Därför vände man sig till 
landets expertis på området. Fartyget beställdes hos den välkände 
skeppsbyggmästaren Claes Rudolf Carlslund, som tillsammans med sina 
bröder, Otto och Anton Gustaf ägde ett flertal varv i Småland. Ångaren 
Wikingen ritades av brodern Otto och byggdes i ek vid Claes Rudolfs 
varv i Kolboda. Den försågs med en 45 hästkrafters ångturbin konstrue
rad av Samuel Owen och tillverkad vid Motala verkstad. Det nya ångfar
tyget blev verkligen en stolthet för Arboga. Men Wikingen kostade också 
en del: 18 500 riksdaler banco.21 För att finansiera fartygsbygget teckna
des 60 nya aktier om 500 riksdaler banco vardera 22 

I maj 1839 meddelades sålunda i första numret av Arboga Weckoblad 
att ångfartyget Wikingen denna sommar skulle göra ordinarie turer mel
lan Arboga och Stockholm två gånger i veckan. Fartyget, som fördes av 
kapten Seijlander, fraktade såväl gods som passagerare.23 

I samband med beslutet att införskaffa en ångbåt ombildades rederi
bolaget till "Arboga Ångfartygs- och Rederibolag". Detta övertog det 
gamla rederiets egendom i form av fartyg, lastningsbryggor, tomter, går
dar, varvet jämte åbyggnader samt inventarier av alla slag för en summa 
av 50 500 riksdaler banco.24 Äganderätten till lastbryggorna, varvet och 
andra tillgångar hade tidigare aldrig aktualiserats. Skepparämbetets och 
senare rederiets obehindrade tillgång till lastbryggor och annat hade 
aldrig ifrågasatts eller ens diskuterats. Vid slutet av 1830-talet hade 
ägandets innebörd förändrats även inom sjöfarten, jämfört med 1600-
talet och 1700-talet.25 Som vi tidigare kunnat konstatera hade den hävd-

20 Ångfartyg och järnbanor: Silfverlings samling: Reglor for Arboga Ångfartygs och 
Rederi Bolag, den 5te Julii 1837, AM 
21 Ångfartyg och järnbanor: Silfverlings samling: Brevväxling mellan Arboga Ångfar
tygs- och Rederibolag och skeppsbyggmästare Claes R Carlslund samt mellan AÅRB och 
brukspatron Samuel Owen juni 1837-1840, Föreskrifter for Byggnaden af ett Bogser-
Ångfartyg med en Machin af 45 Hästkrafter 28 juni 1837, Contract mellan Carlslund och 
AÅRB 10 februari 1838 AM, Jfr även Hofrén 1947 s. 64 och Rehn 1966 s. 46 
22 Ångfartyg och järnbanor: Silfverlings samling: Reglor... 1837 § lb AM 
23 Arboga Weckoblad No 1 17 maj 1839 
24 Ångfartyg och järnbanor: Silfverlings samling: Reglor...1837 § 1 AM 
25 Jfr en likartad utveckling inom jordägande, Ågren 1992 s. 266 
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vunna nyttjanderätten alltmer förlorat i betydelse till förmån för ägande
rätten. Redarna var därför mycket angelägna att på papper stadfasta 
denna äganderätt. 

Den tekniska utvecklingen gick mycket snabbt vid denna tid. År 1845 
beslutade bolagsstämman att sälja den redan då föråldrade Wikingen och 
beställa ett nytt, större ångfartyg "som motsvarade sednare tiders 
anspråk på skyndsamhet". Det nya fartyget skulle vara ett järnångfartyg, 
konstruerat efter senaste godkända uppfinningar, beställdes av "Cap-
taine Mecanicus" Carlslund.26 

Ångfartyget Arboga levererades år 1850. Detta passagerarfartyg var 
en verklig storsatsning. Priset uppgick till 50 500 riksdaler banco. Men 
för den summan fick rederiet ett modernt fartyg med alla tänkbara 
bekvämligheter. Resan från Stockholm till Arboga tog, med maskinen på 
60 hästkrafter, endast 7 1/2 timmar. Förutom kök, matsal, salong och 
andra gängse bekvämligheter för besättning och 50 passagerare, fanns 
även en särskild damsalong, inredd i vitt och guld med soffor av ljuspo-
lerad björk, mahognybord och väggfasta speglar. I anslutning till dam
salongen hade ångbåten försetts med en verklig modernitet, "Ett Water-
closet för Damer".27 

Satsningen på ångfartyg för passagerarfarten var lyckosam för rede
riets intressenter. Rederiets ekonomi var god och kunde under lång tid ge 
en utdelning på 10 procent av aktiekapitalet28 År 1855 beslutade rederi
bolagets stämma att satsa på ångfartyg även inom fraktfarten. Ett propel-
lerdrivet ångfartyg beställdes av Carlslund året därpå. Leveransen av 
Kungsör skedde i maj 1858.29 

Enligt Kommerskollegiums berättelse för år 1858 angående den inri
kes sjöfarten hade Arboga liksom tidigare en viktig plats i landets inri
kessjöfart. Med sina 866 lästers lastkapacitet överträffades Arboga inom 
inrikessjöfarten endast av Karlstad och Vänersborg.30 Det var strålande 
tider för Arbogas fartygsägare. 

26 Ängfartyg och jernbanor: Silfverlings samling: Transumt af Protocollet hållit vid allmän 
Bolagsstämma med Arboga Ångfartygs- och Rederi Bolag den 18 December 1845 AM 
27 Rehn 1966 s. 51 f. 
28 ASA: H 15 Stadsbron, seglationen m.m.: Till herrar Bruksägare... 16 december 1841 
ULA, Rehn 1966 s. 53, 57 
29 Ångfartyg och järnbanor: Silfverlings samling: Contrait... maj 1856 AM, Rehn 1966 
s. 54 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. Inrikes sjöfart. Commerce collegii underdåniga 
berättelse för år 1858 tabell 2 och 3 Stockholm 1859 
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Brukspatronernas sjöfart 

Befraktarna övertar makten 

År 1837 ombildades rederibolaget, som tidigare nämnts, till "Arboga 
Ångfartygs- och Rederibolag". Antalet aktieägare i bolaget hade då stigit 
från tio år 1825 till 14. Av dessa tillhörde sex personer stadens burskaps-
ägande borgerskap. Det var borgmästare Montan, två rådmän, vågmäs
tare Lundborg och några andra förmögnare borgare. De övriga var 
huvudsakligen ägare till järnbruk i Arbogas närhet.1 Den tidigare så 
starka kopplingen mellan rederiet och stadens magistrat hade nu försva
gats. I stället hade befraktarna, brukspatronerna, böljat vinna inflytande i 
rederiet. Det innebar samtidigt att sjöfartens tidigare så starka förankring 
i Arbogas borgerskap minskade. 

1830-talets utveckling mot ett mer spritt ägande och att ägandet över
fördes från Arboga till den omgivande landsbygden fortsatte även de 
följande decennierna. Enligt en förteckning över aktieägarna från 1874 
fanns detta år inte mindre än 45 aktieägare i rederibolaget. Den under 
1810- och 1820-talen så starka ägarkoncentrationen var nu till synes bru
ten.2 Men, aktieinnehavet var inte jämnt fördelat bland dessa 45 intres
senter. Adelaide Heijkenskiöld, med titeln bergsrådinna var den i sär
klass största aktieägaren med sina 29 aktier. Fem personer hade omkring 
10 aktier, medan de övriga ägarna endast hade ett fåtal aktier var. Sex 
personer kontrollerade således över hälften av aktierna. Av dessa sex var 
endast en, rådman Holmqvist, borgare i Arboga. Bland de många små
ägarna fanns visserligen en rådman och fem handlande, men lands
bygdsdominansen var ändå stor. Här fanns ett bruk, sju ofrälse bruks
patroner, två officerare och tre bruksägande "friherrar" för att endast 
nämna några. Det var således i stor utsträckning bruksägare och andra 
befraktare bosatta i stadens omgivningar.3 

År 1874 hade privilegiesamhället definitivt raserats i vårt land. Alla 
som så önskade fick delta i konkurrensen om järnfrakterna till Stock-

1 Se bilaga 7. Ångfartyg och järnbanor: Silfverlings samling: Reglor.,.1837 AM, Jfr även 
Rehn 1966 s. 44 
2 Se bilaga 8 
3 Ängfartyg och järnbanor: Silfverlings samling: Förteckning på Aktieägare i Arboga 
Ängfartygs och Rederi Bolag 1874 AM 
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holm och det stod var och en fritt att köpa in sig i Arbogas sjöfart. Resul
tatet hade blivit att handelskapitalet representerat av arbogaköpmännen 
förlorade kontrollen över stadens lilla flotta. Makten var i befraktarnas, 
industrikapitalets, händer. 

De äldste till kamp mot rederiet 

Rederiet hade mycket makt i Arboga. Alldeles på tok for mycket makt, 
menade magistraten och många inom det meniga borgerskapet. Men 
man hade inte många möjligheter att göra någonting åt den saken. År 
1847 valdes emellertid den energiske tenngjutaren P Wigholm in bland 
stadens 24 äldste. I honom fann stadens burskapsägande borgare en 
engagerad förkämpe för sin sak. Redan samma dag Wigholm valdes in i 
den vid denna tid mäktiga äldsteförsamling höll han ett anförande till 
borgerskapet där rederiets rätt att utan avgift utnyttja två stadstomter till 
varv ifrågasattes.4 Rederiet hade då i tio år gjort anspråk på äganderätten 
till varv, lastbryggor och andra till sjöfarten knutna tillgångar. Tillsam
mans med en annan av stadens äldste, källarmästare Lundgren, dele
gerades Wigholm att utreda saken. I januari året därpå avlämnade de sin 
rapport i samband med att ärendet behandlades på rådstugan. 

De båda borgarnas utredning var, inte helt oväntat, oerhört kritisk till 
rederibolaget och dess verksamhet. Bolagets "förtjänster om det allmän
na äro, lindrigt sagt, tvetydiga" framhöll de delegerade. Orsaken till att 
bolaget inte var så bra för "det allmänna" som önskvärt vore, var, 
menade man, att bolaget "blivit ett monopoliserande kompani, som ute
stängt all medtävlan". Det hade skett genom att rederiet hade knutit alla 
betraktare av betydelse till sig. Följden av den bristande konkurrensen 
var, framhöll utredarna, höga fraktpriser till men för stadens handlande 
och i därmed ytterst för konsumenterna. Bolagsmännen däremot drabba
des inte av de höga fraktpriserna eftersom det gav dem kompensation i 
form av högre utdelning på deras aktier.5 

Ytterligare en aspekt som Wigholm och Lundgren var kritiska till var 
att rederiet ägde såväl lastpråmar, lastbryggor, magasin som skeppsvarv 
och arbetsmaterial. Det innebar att "om något främmande fartyg skulle i 
ovetenhet om här rådande förhållanden, förirra sig hit, gives det tusen 
utvägar att betaga vederbörande smaken för att vidare göra om försöket." 
De äldstes båda representanter menade, att bolagets monopol förr eller 
senare måste upplösas, inte minst genom "handelsfrihetsidéernas allt 

4 ASA: A 1:133 Rsp 3 juni 1847 § 11, § 30 ULA 
5 ASA: A IV: 1 Msp 17 januari 1848 no 17, bilaga ULA (Min kursiv) 
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mer kringgripande makt". Lastningsbryggor m.m. måste i så fall lösas in 
av staden. Men, Wigholm hade sitt trumfkort: varvet låg på stadens 
tomter. Staden skulle kunna "återvinna varvet" genom att säga upp 
Rederibolaget till den 1 april.6 

Wigholms och de övriga äldsterepresentanternas kritik av rederiet är 
intressant såtillvida att den byggde på ett liberalt synsätt. Hantverkarens 
huvudargument mot aktiebolaget var att det blivit ett "monopoliserande 
kompani", som utestängde all konkurrens. Det är kanske inte den typ av 
argument vi i första hand väntar oss från en gammal skråhantverkare vid 
1800-talets mitt. Men det visar att stadens 24 äldste var väl insatta i de 
liberala idéerna och alla argument är ju bra om de främjar det egna in
tresset. 

Magistraten godtog de två delegerades skrift och beslutade om upp
sägning "så vida bolaget ej dessförinnan gitter styrka sin behörighet att 
samma lägenheter fortfarande innehava".7 I böljan av februari 1848 
inkallade magistraten de äldste för att få deras utlåtande. En rad olika 
alternativ för varvstomternas disposition diskuterades, varvid man ut
arbetade ett förlikningsförslag till rederiet.8 

Rederibolaget avvisade såväl kritiken som uppsägningen. Den senare 
ansågs dessutom ha sådana formella brister att den var ogiltig. Rederi-
inspektor Renström menade att magistraten saknade behörighet att 
handlägga detta mål.9 Rederidirektionen införskaffade dessutom en 
skrivelse från tre gamla borgare, Wahlenius, Holmén och Kruuse, vilka 
intygade att varvet "alltid varit av Redderiet disponerad och begagnad" 
utan att därför erlägga någon särskild avgift.10 

Striden om varvet mellan de äldste och rederibolaget blev het och 
resulterade i att rederiet överklagade hos Svea hovrätt. Samtidigt tillsat
tes en förlikningskommission med representanter från såväl rederibola
get som de äldste.11 Efter många turer kunde slutligen en förlikning 

6 ASA: AIV: 1 Msp 17 januari 1848 no 17, bilaga ULA 
7 ASA: AIV: 1 Msp 17 januari 1848 no 17 ULA 
8 ASA: AIV: 1 Msp 3 februari 1848 no 24 ULA 
9 Rörande sammanblandningen av magistrat och rådhusrätt se not 26 s. 75. ASA: A IV:1 
Msp 21 februari 1848 bilaga 1: Utdrag af protokollet hållit vid rederibolagets i Arboga 
sammanträde den 19 de februari 1949 § 2, bilaga 2: Brev till Wälloflige magistraten i 
Arboga från rederibolagets direktion 19 februari 1848 ULA 
10 Ängfartyg och jernbanor: Silfverlings samling: "Att under den Långvariga tid wi... 10 
februari 1848 AM, Denna skrivelse finns dock inte bland magistratens handlingar i detta 
mål, varför det är möjligt att den aldrig utnyttjades. 
11 ASA: A IV:1 Msp 6 mars 1848 no 41:2, 17 april 1848 bilaga: brev till borgmästare 
Stolpe i Arboga från rederibolagets ordförande, borgmästaren i Köping, J Bosaeus 17 mars 
1848 ULA 
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komma till stånd. Den innebar att Arboga Ångfartygs och Rederibolag 
fick rätt att förfoga över de två varvstomterna i 15 år mot en årlig avgift 
på 100 riksdaler banco. Dock förbehölls rätten för stadens befolkning att 
att utnyttja den s.k. vattenallmänningen vid tomten samt att vid behov 
beredas plats för att reparera sina fartyg.12 

Bolagsdirektionens ansträngningar att knyta befraktarna till rederiet 
efter sjöfartens frisläppande 1841 hade av allt att döma lyckats mycket 
väl. Resultatet hade blivit att de berörda bruksägarna köpt aktier i bola
get. Därmed kunde direktionen för rederibolaget räkna med dem som 
säkra kunder. Detta innebar emellertid också, som tidigare berörts, att 
ägarstrukturen förändrades. Bruksägarnas växande inflytande över sjö
farten och inte minst fraktpriserna ogillades starkt av stadens befolkning, 
som gick samman mot rederiet. Samtidigt hade kontrollen över stadens 
sjöfart definitivt gått förlorad för stadens burskapsägande borgerskap. 
Den konsensus som tidigare funnits mellan borgerskapet/magistraten 
och redarna grundades till stor del på att det här rörde sig om samma 
personer och/eller nära anhöriga. När denna grund försvunnit blev 
äganderätten och andra frågor, som drog upp de tidigare oklara gränserna 
mellan stad och rederi, aktualiserade. 

Sista striden 

Den 24 september 1849 infann sig skeppare Johan Lindholm i Arbogas 
rådhus. Där gjorde han en sedvanlig ansökan om burskap hos stadens 
magistrat. De äldste avstyrkte ansökan i sitt yttrande då man menade att 
skeppaiyrket varken kunde hänföras till handel, hantverk eller fabriks
rörelse. Dessutom kunde ett bifall leda till att "större delen af stadens 
mindre bemedlade... (skulle) vinna borgarerätt till stort förfång för 
verkelige näringsidkare..", framhöll äldsteförsamlingens talesman. Det 
centrala i argumenteringen var att man ville förbehålla rättigheten till 
stadsjord till "det egentliga borgerskapet".13 De äldste menade således, 
med hänvisning till 1846 års fabriks- och hantverksordning samt han
delsordningen från samma år, att skepparyrket inte var en borgarnäring. 
Burskap skulle förbehållas borgerliga, eller som man uttryckte det 
"verkliga näringsidkare". Förordningarna, vilka bl.a. upplöste skrå
tvånget och ökade näringsfriheten, användes här för att begränsa bur-

12 ASA: A IV: 1 Msp 20 april 1848 no 62, bilaga: brev till borgmästare Stolpe i Arboga 
från rederibolagets ordförande, borgmästaren i Köping, J Bosaeus 17 mars 1848, 18 
december 1848 no 163, bilaga: Brev till Stolpe från Bosaeus 15 december 1848, A IV:2 8 
januari 1849 no 4 ULA 
13 ASA: A IV:2 Msp 24 september 1849 no 2 ULA 
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skapsrätten. Några månader senare behandlades Lindholms ansökan av 
stadens magistrat. Flera av rådmännen yrkade då på bifall eftersom 
skepparna "från äldre tider" alltid erhållit burskap. Borgmästare Stolpe 
gick emellertid på de äldstes linje och ansökan avslogs.14 De äldstes 
avoghet mot rederiaktiebolaget gällde inte endast redarna, även skeppar
na omfattades av denna inställning. 

Lindholm vände sig då till landshövdingen för att fa saken prövad. 
Kungl. Maj:ts befattningshavare i Västmanlands län lämnade sitt utslag i 
april. Landshövdingen fann, efter en grundlig genomgång av gällande 
lagar och förordningar, att Lindholm var berättigad att erhålla burskap 
som skeppare.15 Borgerskapet accepterade emellertid inte utslaget, utan 
20 av de 24 äldste överklagade landshövdingens utslag till Kungl. 
Maj:t.16 Frågan var mycket viktig, då avgörandet skulle bli prejudiceran-
de för tolkningen av fabriks- och hantverkningsordningens bestämmel
ser. Skulle skepparna räknas som borgerliga näringsidkare och därmed 
få behålla sin borgerliga status och politiska rättigheter eller skulle be
stämmelserna tolkas så, att landets skeppare hädanefter skulle uteslutas 
ur städernas borgerliga gemenskap? Regeringen fann dock inget skäl till 
att ändra landshövdingens beslut. Skepparna fick därmed sin burskaps-
rätt stadfäst.17 Sedan Lindholm svurit sin borgared lämnade flera skep
pare in sina ansökningar till magistraten i Arboga, vilka accepterades.18 

Skepparna hade vunnit en seger, men såg likväl sin ställning hotad.191 
striden om burskapsrätten hade det framkommit att den mycket starka 
äldsteinstitutionen inte tillvaratog skepparnas intressen i någon större 
utsträckning. Tvärtom. När tre nya äldste skulle utses i maj 1851 läm
nade skeppargillet in en skrivelse vari man krävde att minst två äldste
platser skulle förbehållas skepparna. Tidigare hade åtta platser tillsatts 
av de handlande och de resterande sexton av hantverkarna, till vilka även 
skepparna av ålder hade räknats. Vanligen hade två platser tillkommit 
skepparna, men nu hade de endast en. Skepparna menade att deras stora 
betydelse för stadens industriella förkovran borde ge dem del i makten 

14 ASA: A IV:2 Msp 12 december 1849 no 152 ULA 
15 ASA: A IV:3 Msp 22 april 1850 no 39 ULA 
^ Bland dem som inte överklagade var den ende skepparen bland de äldste: Lars Öfver-
holm. 
17 ASÄ: E:1 Inneliggande handlignar: Kongl. Maj:ts nådiga resolution uppå de besvär 
årskilliga borgare i staden Arboga...6 augusti 1850 ULA 
18 ASA: AIV:3 Msp 21 oktober 1850 no 120, 28 oktober 1850 no 121, 11 november 1850 
no 138:1, 25 november 1850 no 150 ULA 

Kanske bidrog även de böter som skepparåldermannen Westholm dömdes till 1848 "för 
oskickligt och missformligt skrivsätt" till detta. ASA: All: 1 Saköreslängd 1848 ULA 
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över stadens ekonomi, drätsel och allmänna frågor, vilken tillkom de 
äldste. Antalet platser borde, enligt skepparna, fördelas med hänsyn till 
de tre klassernas röstetal.20 

I sin skrivelse framhöll skepparna att det berodde helt på "hantverkar-
klassens" välvilja och godtycke, om någon skeppare utsågs bland de 
äldste så länge de båda grupperna var sammanslagna. "Och att döma av 
det försök, som nyligen gjorts, att från borgerskapet helt och hållet ute
sluta skepparesamfundet, torde vi i det avseendet icke äga skäl att för 
framtiden hysa de bästa förhoppningar".21 Denna begäran avstyrktes 
med hänvisning till stadgan om städernas administration från 1619 samt 
att skepparna ofta var borta mer än halva året.22 Landshövdingen bekräf
tade magistratens beslut.23 

Skepparnas deltagande i stadens beslutande organ hade alltsedan 
1600-talet varit begränsat. Det är tveksamt om någon enda skeppare 
blivit rådman under tvåhundra år. Även bland de äldste var skepparna en 
marginell grupp. Men om skepparnas direkta politiska engagemang varit 
litet, så hade de inte saknat inflytande. Vid sidan om harneskmakar-
ämbetet framstod skeppargillet ännu långt in på 1700-talet som stadens 
mäktigaste skrå. Dessa båda ämbeten brukade då "höras" inför beslut, 
som berörde dessa i staden centrala näringar. I och med att skeppar-
ämbetets status kraftigt försämrades under 1780-talet, minskade detta 
inflytande.24 Vid mitten av 1800-talet var de privilegieförsedda korpora
tionernas ställning definitivt raserad. Skepparnas informella inflytande 
hade gått förlorat. Deras enda möjlighet att tillvarata sina intressen var 
att stärka sin position inom de formella beslutsorganen. Detta miss
lyckades. Skepparna hade nu definitivt förlorat sin ställning. Kontrollen 
över stadens sjöfart hade nu övergått i befraktamas, kapitalägarnas, 
händer. Maktkampen på Arboga redd var därmed avslutad. 

Efter högmod kommer fall 

Efter 1850-talets stora framgångar kom svårigheterna för rederiet. Last
ångaren som sattes i drift 1858 blev inte den goda affär redarna hade 

20 ASA: AIV:4 Msp 28 maj 1851, bilaga Till Wällofl Magistraten i Arboga från Skep
paregillet ULA 
21 ASA: AIV:4 Msp 28 maj 1851, bilaga Till Wällofl Magistraten i Arboga från Skep
paregillet ULA 
22 ASA: AIV:4 Msp 28 maj 1851 ULA 
23 Ångfartyg och järnbanor: Silfverlings samling: Konungens Befällningshafvandes i 
Westmanlands län utslag uppå de besvär Skepparna i Arboga... 3 juni 1852 AM 
24 ASA: AI: 1-39 Rsp 1650-1750 ULA, Stadin 1979 s. 102 
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tänkt sig. Redan vid bolagsstämman i december samma år konstaterades 
"det ogynnsamma resultatet... och den stora forlust Bolaget redan fått 
vidkännas genom detta Fartyg."25 Någon utdelning på rederiets aktier 
blev det inte detta år. Bolagsmännen beslutade sig for att sälja tillbaka 
det förlustbringande lastfartyget till Motala mekaniska verkstad. Istället 
beställdes ett nytt passagerarfartyg for 100 passagerare. Det nya fartyget 
fick namnet Arboga no 1, medan gamla Arboga blev nummer 2.26 

Det nya passagerarfartyget gick i trafik i två år. Därefter, vid decem
berstämman 1863, beslöt aktieägarna att sälja henne, "som erfarenheten 
visat vara förenad med för dryga omkostnader att med någon fördel 
trafikera Linien Arboga-Stockholm".27 När sedan Arboga no 2 visade 
sig behöva en omfattande renovering beslöts att även detta fartyg skulle 
avyttras. Fartygen bjöds ut på offentliga auktioner, men de visade sig 
vara svårsålda. Först 1871 respektive 1872 lyckades man sälja de båda 
ångbåtarna. Under tiden fortsatte de båda ångfartygen att göra sina turer 
mellan Arboga och huvudstaden.28 

Under 1860-talets senare hälft försämrades rederiets resultat succes
sivt. Från år 1870 började även segelfartygen att säljas ut och i december 
1872 hemställde direktionen hos bolagsstämman, att bolagets alla åter
stående tillgångar skulle försäljas och bolaget därefter upplösas. Vid 
ordinarie bolagsstämman den 30 maj 1874 förklarades Arboga Ångfar
tygs- och Rederi Bolag vara upplöst. I samband med detta försåldes de 
tre sista segelfartygen samt en pråm. Samtidigt avyttrades även hus och 
byggnader vid varvet, den så kallade Ångfartygsgården och ytterligare 
en tomt i rederiets ägo.29 Detta skedde ungefar samtidigt som en stor 
internationell redarkris, till följd av ekonomisk oro och sjunkande frakt
priser, nådde Sverige.30 Sambandet mellan redarkrisen och Rederibola
gets ekonomiska svårigheter har dock inte kunnat fastställas närmare. 

År 1875 fanns i Arboga, enligt kommerskollegiets berättelse, fem 
segelfartyg och två ångfartyg.31 Därmed var Arbogas roll som sjöfarts
stad enbart historia. 

En förklaring till den snabba tillbakagången just efter 1858 var att 
båttrafiken då hade fått konkurrens av järnvägen. Efter ett intensivt 

25 Rehn 1966 s. 54 
26 Rehn 1966 s. 55 
27 Rehn 1966 s. 55 
28 Arboga nya tidning 22 april, 1 juli och 2 september 1870 
29 Rehn 1966 s. 56 ff. 
30 Berg 1984 s. 240 f. 
31 Bidrag till Sveriges officiella statistik. Inrikes sjöfart och handel. Commerce-Collegii 
underdåniga berättelse för år 1875 tab 2 och 3. 
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arbete av borgmästare Stolpe hade järnvägen dragits genom Arboga. 
Invigningen hölls med stora festligheter i slutet av augusti 1857.1 läng
den kunde inte ångbåtstrafiken konkurrera med järnvägen. Åtminstone 
inte i fråga om passagerartrafiken, för vilken de tätare turerna, snabb
heten och inte minst den kontinuerliga trafiken även under vintermåna
derna gjorde tågen attraktiva. Men när det gäller de tunga stångjärnlas
terna torde de jämförelsevis mycket billiga sjötransporterna ha varit 
konkurrenskraftiga.32 Kanalstatistik för Hjälmare kanal visar snarast på 
en ökning av sjötansporterna till grannstaden Örebro under 1850- och 
1860-talen fram till 1865. Året därpå inleddes däremot en tillbakagång, 
som fortsatte under resten av 1860-talet.33 Samtidigt menar Elsa Lunan-
der att Örebros segelsjöfart upphörde nästan helt efter 1830-talet och att 
det vid slutet av 1850-talet endast fanns ett par skutskeppare kvar i 
staden.34 Om dessa uppgifter är riktiga kan det knappast ha varit örebro
borgarna som konkurrerade ut Arbogas rederi. En viktig orsak till ut
veckling måste ändå tillskrivas den tilltagande konkurrensen från andra 
rederier.35 Fartygsägare från hela landet hade nu rätt att frakta varor till 
och från Arboga. Den stagnation, eller tillbakagång som sedan två sekel 
präglat mälardalens transitostäder fick nu, efter 1840-talets avreglering, 
sitt definitiva genomslag även inom sjöfarten. 

Samtidigt som industrialiseringen tog fart och landets infrastruktur 
byggdes ut genom kanaler och järnvägar hade staten, i enlighet med den 
nya liberala ideologin, upphört att stödja en enskild näring, ort eller 
region. I den fria konkurrensens tidevarv blev Arboga en av de utkonkur
rerade förlorarna. 

32 Rudengren 1992 s.4, Enligt denne var landtransporterna vid mitten av 1800-talet fort
farande fem till tio gånger dyrare än sjötransporterna i ton räknat. 
33 Rudengren 1992 s. 12, Huvuddelen av fartygsökningen under perioden 1850-1865 
bestod av segelfartyg medan tillbakagången under senare delen av 1860-talet i stor 
utsträckning berodde på ett minskat antal ångfartygsresor. 
34 Lunander 1988 s. 49 
35 Rehn 1966 s. 58 
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Ack ja. 

Vi har här fatt följa förändringarna inom en näringsgren i en liten stad 
under drygt tvåhundra år. Men, mitt syfte är inte att beskriva mälarsjö-
fartens historia, utan fastmer att i det vardagliga livet på Arboga redd 
söka fånga den utdragna och komplicerade process varigenom hela sam
hället förändrades. Mycket, ja nästan allt, av det som timade på Arboga 
redd kan ses som en del av denna genomgripande process. Det innebär 
att den utveckling vi här har kunnat följa omfattar mönster som i sina 
huvuddrag var gemensamma för utvecklingen i hela landet, ja i hela 
Västeuropa. Givetvis kan vi även se lokala särdrag och speciella om
ständigheter av intresse. Men det är ändå i processens generella mönster 
vi finner historiens dynamik och spänning. 

Från råseglare till propellerfartyg 

Innan jag går in på de mönster jag särskilt vill lyfta fram kan det vara på 
sin plats med en kort rekapitulation av den teknologiska utvecklingen 
inom mälarsjöfarten. De teknologiska framstegen var givetvis en viktig 
del av samhällsutvecklingen, men eftersom teknik ligger utanför mitt 
kompetensområde får dessa framsteg endast bilda fond till den fortsatta 
diskussionen. 

Under förra hälften av 1600-talet hade Arboga en blandad flotta med 
skutor, bojertar och andra fartyg. Före stapelstadsrättens införande fanns 
även något eller några fartyg som seglade till utlandet.1 I och med att 
arbogaborgarna fick monopol på stadens järnfrakter och skepparskråets 
tillkomst övergick man till enbart skutor. En större likriktning eftersträ
vades också vad gällde dräktighet; 500 skeppund uppsattes som stan
dard, även om det i verkligheten förekom variationer i skutornas last
förmåga. Dessa skutor beställdes av österbottniska båtbyggare, vilka 
levererade dem till Stockholm våren efter det att beställningen gjordes. 

Under 1730-1750-talen övergavs emellertid skutorna till förmån för 
de mindre och betydligt mer lättseglade jakterna. Jakterna var mycket 
länge stommen i stadens sjöfart, men vid 1800-talets mitt införskaffades 
även några slupar och till och med en skonert med det stolta namnet 

1 Corin 1978 s. 140 ff. 

91 



Göta Leijon.2 I samband med övergången till jaktriggade fartyg etable
rades ett varv i staden, där en stor del av de privilegierade s.k. nummer
fartygen byggdes. 

Därefter kom det att dröja ett sekel innan nästa teknologiska innova
tion kom till Arboga, ångturbinen. Det första ångfartyget i stadens flotta, 
Wikingen, var en hjulångare byggd i trä. Förutom passagerare fraktade 
den också mindre gods, dock inte stångjärn. Dessutom användes den för 
att bogsera segeljakterna uppför den trånga och svårslegade Arbogaån. 
År 1850 fick staden sitt första järnångfartyg från Motala verkstad. Sats
ningen på ångfartyg innebar emellertid inte att dessa ersatte segelfarty
gen, ångbåtarna var snarare ett komplement till den tidigare verksamhe
ten. Till järnfrakterna användes segelfartyg under hela den studerade 
perioden. 

Rätten att skeppa järn 

Arbogas ställning som utskeppningshamn för järn och andra bergslags
produkter innebar en intensiv kontakt mellan delar av stadens befolkning 
och befraktarna, det vill säga bergslagens bruksägare och andra produ
center. Det ligger i sakens natur att å ena sidan producenterna och å den 
andra uppköpare och redare företrädde olika intressen. Meningsskiljak-
tigheterna intensifierades vid några tillfällen och ledde då till öppna 
konflikter. 

Den första och största kraftmätningen kom under en stor del av 1600-
talet med en första kulmen på 1640-talet och en andra på 1680-90-talen. 
Maktkampen gällde kontrollen över stadens hela sjöfart. Det handlade 
om frakträtten; vem eller vilka som fick frakta järnet och de övriga 
bergslagsprodukterna till Stockholm. Tre olika intressegrupper kan 
urskiljas i denna kraftmätning: 

1. Arbogas skeppare 

2. Arbogas köpmän 

3. Bergslagens bruksägare 

Genom 1640-talets sjöfartsprivilegium förbehölls järnutskeppningen 
över Arboga för stadens burskapsägande borgare. Då Västerås, Köping 
och övriga städer fick motsvarande privilegier förlorade bruksägarna 
möjligheten att skeppa järnet på egna skutor. De blev hänvisade att 
frakta varorna med städernas fartyg till de fraktpriser som bestämdes av 

2 Rehn 1966 s. 57 
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skepparskrået och/eller magistraten. Vilken hamn de olika producen
terna skulle använda hade bestämts av Kungl. Maj:t genom uppdelning
en av städernas olika handelsområden. 

Bruksägarnas strävan var att åter göra sjöfarten öppen för alla. När 
detta i böljan av 1690-talet visat sig ogörligt sökte de driva igenom att 
det skulle finnas ett obegränsat antal skutor anpassat till betraktarnas 
behov. Brukspatronerna agerade främst genom skrivelser och besvär till 
Kungl. Maj:t och olika befattningshavare, men det hände också att någon 
framträdde personligen på Arbogas rådstuga. I ansträngningarna att 
rasera begränsningen av antalet fartyg fann bruksägarna en engagerad 
förespråkare i den i böljan av 1690-talet nytillträdde landshövdingen i 
Västmanlands län, Lars Wallenstedt. Skråets begränsningar och mono
polprivilegierna kunde de inte upphäva trots landshövdingens aktiva 
stöd. Däremot lyckades de genomdriva att det ständigt fanns några sku
tor vid sidan om skråorganisationen. Den fixerade fraktavgiften gällde 
inte för dessa, utan här var det möjligt att förhandla om frakten. Extra-
fartygen sattes dessutom in när det fanns extra stora lager i Arboga i maj, 
varför de underlättade för bruksägarna att hålla avtalade leveranstider. 

Skepparna bevakade sina intressen genom sitt skrå. Skepparämbetet 
såg sig som rättmätig innehavare av monopolprivilegiet på järnutskepp
ningen från Arboga. Därmed avvisade de alla anspråk från bruksägare 
och andra redare att skeppa ut järn över stadens järnvåg. I likhet med 
andra skrån hade, menade man, skepparämbetet rätt att bestämma hur 
många ämbetsbröder det fanns utrymme för i staden och därmed också 
hur många fartyg det skulle finnas. Tjugofyra skutor befanns vara lagom 
och det antalet höll skepparämbetet fast vid. 

I likhet med skepparna ville Arbogas köpmän behålla monopolprivi
legierna. Såsom järnhandlande uppstadsborgare fungerade de som för
medlare av järnet mellan bruksägarna och Stockholms exportörer, ofta 
såsom kommissionärer till de senare. För att bättre kunna kontrollera 
denna handel gjorde de också anspråk på makten över sjöfarten. Köp
männens intressen bevakades framförallt av stadens magistrat. Rådmän
nen i staden hämtades vid denna tid nästan uteslutande ur det järnhand
lande borgerskapets led.3 I egenskap av stadens politiska makthavare 
kunde köpmännen framgångsrikt arbeta för att frakträtten behölls i 
arbogaborgarnas händer i inte mindre än tvåhundra år. 

I och med avregleringen av mälarsjöfarten på 1840-talet stod det var 
och en fritt att frakta järn. När rätten att frakta järn inte längre knöts till 

3 Rörande magistratens sammansättning se Stadin 1979 s. 126 ff. 
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några formella krav kunde bergslagens bruksägare och andra med större 
ekonomiska resurser åter, efter två sekel, engagera sig i denna verksam
het. 

Rätt till ett nummer, äganderätt och skuld 

Ensamrätt till stadens järnfrakter var emellertid inte det enda rättsan
språk som omgärdade arbogasjöfarten. Alltsedan järntransporterna fått 
sin fasta organisation fanns det en hel rad anspråk knutna till framförallt 
de järntransporterande fartygen. Förändringar av dessa och olika grup
pers möjligheter att hävda sina rättigheter och anspråk är av central bety
delse för förståelse av den process som här studerats. 

Till de anspråk, som flera olika grupper sökte del i var ägandet till 
fartygen. Detta kom till uttryck i en fortgående ägoöverföring. Karak
täristiskt för denna sjöfart var länge det enskilda ägandet. Partrederiet, 
som fått en stark ställning inom utrikessjöfarten, spelade här länge en 
underordnad roll. Visserligen förekom det vid 1700-talets mitt att fartyg 
hade två delägare, men det handlade då om köpmannaredare, vilka säk
rade sig en del i en skuta mot att de löste alternativt avskrev skepparens 
skuld. Det delade ägandet kan snarare ses som ett led i en ägoöverföring 
än ett planerat partrederi med jämbördiga parter. Under 1800-talets två 
första decennier däremot fick partrederiet en allt starkare ställning. 
Partrederiet kom på så sätt att under en kort period fungera som över
gång mellan det gamla ensamägandet och aktiebolaget. 

Under 1600-talets första decennier innehades de fartyg som trafike
rade Arboga av olika grupper. Det var köpmän från Stockholm och 
Arboga, det var ofrälse brukspatroner och fristående skeppare. Tydligast 
och oftast framträder dock de adliga bruksägarna i källmaterialet. År 
1642 förändrades förutsättningarna för fartygsinnehavet genom att 
Arbogas borgare fick ensamrätt på järnfrakterna från staden. Det innebar 
att en relativt stor grupp nya skeppare, men även några av stadens främ
sta köpmän införskaffade skutor för att uppfylla Kungl. Maj:ts villkor för 
privilegierna. Det är oklart varifrån skepparna fick resurser att köpa 
skutorna, men eftersom de endast behövde betala halva köpeskillingen 
vid leveranstillfallet är en tänkbar möjlighet att de lånade till den första 
halvan och sedan tjänade in tillräckligt på det första årets frakter för att 
betala resten efter seglingssäsongens slut. Den stora skuldsättningen vid 
slutet av seklet tyder på att dessa kalkyler inte alltid gick ihop. 

Var det då adelns gamla skutor de köpte? Nej knappast. Adelns fort
satta anspråk på att få delta i järnutförseln tyder på att de behöll sina 
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fartyg. Men när de så småningom fått erfara att deras krav inte rönte 
framgång lät de knappast bygga några nya. Här var det således statens 
reglering av näringslivet och den starka uppdelningen av rättigheter och 
befogenheter mellan olika grupper och korporationer som direkt påver
kade ägoförhållandena. 

Köpmännen kom från och med 1600-talets två sista decennier att suc
cessivt stå som redare till stadens privilegierade skutor. Överföringen 
skedde i stor utsträckning genom skepparnas skuldsättning. De köpmän 
vilka inte redan ägde en skuta avskrev, eller om någon annan var ford-
ningsägare, betalade skulden mot att de övertog ägandet av hela eller 
halva skutan. De blev, med tidens term en "Reddare" och skepparna 
kunde fortsätta att segla sin skuta och förfoga över den i stort sett som 
tidigare. För skepparna bestod förändringen på kort sikt i att ungefär två 
tredjedelar av fraktinkomsterna gick till redaren. I 1600-talets samhälle 
där det fanns många rättsanspråk på fartygen hade ägoöverföringen inte 
den centrala betydelse den skulle få i ett kapitalistiskt samhälle. Om 
ägotransaktionernas betydelse på kort sikt inte var särskilt stora, så blev 
de desto större på lång sikt. Genom ägoförändringarna inleddes en 
utveckling som kom att förändra sjöfartens hela organsiation. Det var en 
utveckling, vars hela vidd knappast kunde förutses av vare sig redare 
eller skeppare. Den beredvillighet, för att ibland inte säga iver, med vil
ken redarna övertog skulder och skutor antyder dock att det för dem inte 
endast handlade om att uppfylla Kungl. Maj:ts krav att upprätthålla järn
transporterna. De såg också fördelar i att bli redare, inte minst genom att 
de härigenom fick inflytande över den sjöfart, vilken de var beroende av 
för sin handelsverksamhet. Skepparnas syn och förväntningar på den 
fortsatta utvecklingen känner vi inte mycket till, men kanske kan skep-
parämbetets beslut på 1690-talet att vaije redare endast fick äga en skuta 
ses som ett försök att begränsa ägandekoncentrationen och därmed 
redarnas övermakt. 

Skepparnas ökade jordbesittning under decennierna runt 1700, som 
berördes inledningsvis, kan knappast ses som en kompensation för det 
minskade fartygsinnehavet. Delaktigheten i stadsjorden kan snarast 
betraktas som ett medel för skepparna att söka förbättra sin ekonomiska 
situation. Tung skuldsättning eller endast en dryg tredjedel av frakten i 
inkomst, mot tidigare hela, ansträngde skepparhushållens ekonomi. För 
att inte skepparnas ekonomiska och sociala status skulle sjunka alltför 
mycket blev det nödvändigt att skaffa biinkomster. Dessa fick man fram
förallt genom jordbruk och kringelbageriet, vilka båda ombesörjdes av 
kvinnorna. De ekonomiska svårigheterna bland skepparna medförde 

95 



således att kvinnornas deltagande i produktionen ökade och därmed ock
så deras ansvar for for familjens försörjning. 

För köpmännen var fartygen ett sätt att behålla en del av kontrollen 
över järnhandeln, som alltmer började styras från Stockholm. Kan vi då 
entydigt kalla detta "ursprunglig ackumulation" när handelskapitaliet 
investerades i en rederirörelse? Nja, det vore nog att ta i. En stor del av 
de handlande ägde endast ett fartyg och de vinster de kunde få av detta 
investerades inte i nya produktiva tillgångar i någon större utsträckning. 
Arbogas stagnation under denna tid visar också att kapitalackumula
tionen inte kan ha varit särskilt omfattande i staden. Men när skeppar-
ämbetets förbud mot att äga flera fartyg trädde ur kraft från mitten av 
1700-talet blev möjligheten givetvis större. Eric Westén och Olof Ahl-
borg var visserligen inte de enda köpmän och storredare, vilka köpte sig 
järnbruk eller liknande anläggningar på ålderns höst, men omfattningen 
var ändå mycket begränsad. Anläggandet av ett varv i staden kan likaså 
ses som ett uttryck för en vilja att investera vinsterna från sjöfarten i en 
produktiv verksamhet. Möjligheten att ackumulera kapital genom rederi
rörelsen kunde utnyttjas först sedan redarnas ställning blivit så stark att 
de kunde riva upp delar av skråbegränsningarna. Samtidigt innebar 
mälarsjöfartens karaktär och de bestämmelser som omgärdade den att 
vinsterna blev relativt blygsamma. 

En grundläggande förändring av ägandet kom i och med aktiebo
lagsbildningen vid mitten av 1820-talet. Det medförde på kort sikt en 
stark koncentration av ägandet. En liten grupp på tio personer runt borg
mästare Montan manifesterade härmed sin ekonomiska kontroll över 
stadens sjöfart. Men det innebar framförallt att formerna för ägandet för
ändrades. Genom bildandet av ett aktiebolag förändrades ansvarsfrågan 
radikalt. Så länge som redarna ensamma ägde de enskilda fartygen var 
de ekonomiska förlusterna vid exempelvis ett haveri betydande. Efter 
aktiebolagets bildande minskade redarnas personliga risktagande avske-
värt. 

Bruksägarna och deras anförvanter övertog äganderätten till stadens 
lilla flotta vid mitten av 1800-talet. Bakgrunden står att finna i avreg-
leringen av mälarsjöfarten. Genom den nya, befarade konkurrenssitua
tionen med redare från Örebro, Köping och Västerås och inte minst 
Stockholm låg det samtidigt i rederidirektionens intresse att knyta bruks
ägarna till sig för att försäkra sig om att få tillräckligt med frakter. Ägan
det spreds på många händer i och med att att många intressenter skaffade 
sig en eller två aktier i bolaget, men den ekonomiska kontrollen fanns 
fortfarande hos en mindre grupp med ett stort antal aktier var. Familjen 
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Heijkenskiöld, som länge varit engagerad i Arbogas sjöfart hade på 
1870-talet skaffat sig en mycket stark ställning i rederiet. 

Värt att notera är att ägoöverföringarna inte sammanföll med de tek
niska innovationerna inom stadens sjöfart. Köpmännens övertagande av 
fartygen var i stort sett avslutad när skutorna ersattes av jakter. Vidare 
var jakterna mindre och billigare än de gamla skutorna, varför denna 
innovation inte motiverades av köpmännens större ekonomiska till
gångar. Dessutom vill jag erinra om att bytet av fartygstyp i stor utsträck
ning kom till stånd efter påtryckningar från skepparna, vilka fann jakter
na mer lättseglade. Redarnas samgående till ett kollektivt ägande i ett 
rederiaktiebolag på 1820-talet torde ha varit en ekonomisk förutsättning 
för arbogaborgarnas satsning på ångfartyg. Ändrade ägandeförhållanden 
synes således ha haft en större betydelse för anammandet av en ny tekno
logi än det motsatta förhållandet. 

Frågan blir då varför inte skepparna köpte egna fartyg på 1740-talet, 
nu när de inte längre var så dyra? Svaret ligger i det förhållandet att det 
även fanns andra rättsanspråk till fartygen. Nära kopplad till ägandet var 
rätten till ett nummer, det vill säga delaktigheten i stadens monopol på 
järnfrakterna från staden. Genom privilegierna var denna rättighet 
begränsad till burskapsägande borgare i Arboga. Fram till mitten av 
1700-talet förekom det att ägandet och innehavet av ett nummer separe
rades så att det senare kunde säljas utan att någon skuta bytte ägare. Det 
vanliga var dock att de båda rättsanspråken följdes åt. Magistratsfamil
jerna och andra köpmän övertog således inte endast ägandet utan de 
köpte även upp rätten till ett nummer. Det var en rättighet som bevaka
des noga och som genom arv och byten kunde behållas inom denna 
inflytelserika grupp. När man från mitten av 1700-talet undanröjt hindret 
för en enskild redare att äga flera fartyg kunde därför enskilda redare 
bemäktiga sig en mycket stor del av stadens monopolprivilegier. 

Till de viktigaste rättsanspråken hörde även vad man kan kalla nytt
janderätt. När skepparna inte längre ägde de fartyg de seglade blev denna 
rättighet mycket viktig för dem. Det framgår inte minst av det noggranna 
regelverket och diskussionerna kring skepparnas extraresor. Det var 
resor som gjordes vid sidan om, eller snarare efter, de kontrakterade järn-
frakterna enligt den s.k. nummerordningen. Skepparna fick då fritt för
handla om fraktavgiften och andra varor än järn var tillåtna. De hade 
också möjlighet att ta egna kommissioner. Skepparen förfogade då fritt 
över fartyget. I takt mer att äganderätten tydligare definierades och fick 
en allt större betydelse under 1700-talets lopp trängdes nyttjanderätten 
undan. Det tydliggjordes inte minst i kampen om kajutan på 1780-talet 
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då skepparnas sedvanliga nyttjanderätt fick vika för äganderätten. Trots 
att redarna då på allvar böljat ifrågasätta skepparnas nyttjanderätt till 
fartygen lyckades dessa behålla sin möjlighet till extraresor åtminstone 
ett par decennier in på 1800-talet.4 Huruvida bildandet av ett aktiebolag 
innebar en förändring härvidlag kan inte avgöras utifrån befintligt mate
rial, men det kan inte uteslutas. 

Skepparna hade också vad som snarast skulle kunna kallas befälsrätt 
på "sina" skutor och jakter. Det innebar inte endast att skepparen förde 
kommandot över alla ombordvarande under seglatsen, det gav honom 
också rätt att bestämma vilken eller vilka som skulle finnas ombord. 
Skepparen valde sin sjöman med oinskränkt rätt ända in på 1810-talet, 
även om redarna under 1780-talet sökte överta rätten att anställa sjö
männen. Skepparen var sjömannens husbonde och denne betalade också 
sjömannens lön, hyran. Rederiaktiebolagets tillkomst kom dock på sikt 
att ändra på detta förhållande. 

Rederiaktiebolagets tillkomst 1825 innebar således inte endast en ny 
ägarform. Härigenom befästes de förändringar som skett under en lång 
period och genom detta skapades förutsättningar för nya förändringar. 
Genom att aktiebolaget inte endast hade den ekonomiska kontrollen av 
sjöfarten utan också övertagit skepparämbetets privilegier och organisa
toriska uppgifter, blev maktkoncentrationen inom stadens sjöfart 
mycket stark. Samtidigt fastslås, formellt, skepparnas starkt försvagade 
ställning. Kanske var det inte enbart en tillfällighet att skepparfamiljer-
nas inkomstmöjligheter beskars i och med att kringelbageriet i staden 
förbjöds året efter rederiaktiebolagets tillkomst. 

I och med samhällets successiva förändring och därmed också för
ändringar inom Arbogas sjöfart fick ägandet en allt större betydelse på 
de övriga rättsanspråkens bekostnad. Vi kan här se en parallell till den 
inledningsvis presenterade utvecklingen av ägandet inom jordbruket. 
Ägandet samlades till en mindre grupp, vilka ägde flera fartyg var. Sam
tidigt fördjupade dessa sitt ägande genom att vinna kontroll över alltfler 
anspråk som var knutna till jakterna. Denna förändring, som påbörjades 
redan under 1680-talet skedde helt inom ramen för det feodala samhäl
lets privilegiesystem utan inblandning från statens sida. Den skuldsätt
ning och skuldreglering som kan kopplas till framförallt inledningsske
det av ägoöverföringen skedde också internt inom skepparämbetet. Jag 
vill därför låta det vara osagt vilken betydelse den förnyade kreditlag
stiftningen från 1690-talet och framåt hade för denna utveckling. Men 
4 ASA: H:3 Författningar för Arboga stad: project till ny ordning for seglationen och 
lastningen i Arboga stad 1811 § 5 ULA 
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den strävan som här fanns för att förbättra fodringsägarnas position bör, 
åtminstone indirekt, ha påverkat såväl attityder som fodringsägarnas 
möjligheter att agera. 

Social polarisering och organisering 

Vid mitten av 1600-talet bildades ett skrå omfattande alla som verkade 
inom sjöfarten: skeppare, redare och sjömän. Skrån har definierats som 
ett på nära sociala band och utifrån behovet av ömsesidigt skydd och 
understöd grundad gemenskap. Trots att skepparämbetets tre grupper 
hade helt olika roller inom sjöfarten torde denna definition ändå passa. 
Skillnaden i skråmedlemmarnas ekonomiska och sociala status var här 
av underordnad betydelse. Det centrala var den intressegemenskap som 
bestod i att de verkade inom samma näring. Ämbetsbröderna var alla 
burskapsägande borgare i Arboga med det gemensamma intresset att 
bevara stadens ensamrätt på järnfrakterna från staden. Skrået företrädde 
dem alla kollektivt och några större inbördes intressemotsättningar kan 
inte förmärkas inom korporationen. Också sedan ägostrukturen böljat 
förändras vid sekelskiftet 1700 bestod denna för det feodala samhället 
typiska organisationsform. 

Under 1700-talet började denna på koncensus byggda skråorganisa
tion brytas upp alltmer. I och med att köpmannaredarna blev allt fler och 
slutligen helt dominerande framträdde den sociala distansen mellan 
redarna och skepparna allt tydligare. Redarna skiljde ut sig och blev 
kapitalägare och därmed också arbetsgivare till skepparna, vilka var och 
förblev anställda. I det läget, på 1740-talet, bildade redarna en egen 
organisation, redaresocieteten. Till en böljan ingick redarna parallellt i 
såväl skrået som i societeten, men på 1780-talet räknades de inte längre 
till skepparämbetets medlemmar. Skepparämbetet och redaresocieteten 
framstod då snarast som två förhandlingsparter, företrädande de anställ
da respektive arbetsgivarna/kapitalägarna. 

Vid slutet av 1700-talet bildade även sjömännen en egen samman
slutning trots skepparnas hårdnackade motstånd. Sjömännen räknades 
då visserligen formellt till skrået, men de deltog inte längre i skråsam
mankomsterna. Matrosernas initiativ till en egen organisation skall ses 
som ett uttryck för att den sociala gemenskapen mellan skeppare och 
sjömän var bruten. Det berodde framförallt på att sjömännens sociala 
ställning förändrats. De var inte längre burskapsägande borgare i staden 
och det var inte längre givet att en sjöman skulle bli skeppare. Sjömän
nen kom alltmer att bli en del av den framväxande arbetarklassen. 
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Distansen mellan skeppare och sjömän kom till uttryck i den konflikt-
fyllda relation, som fanns mellan de båda grupperna under 1700-talets 
sista decennier och 1800-talets första. I konflikten blev det också tydligt 
att sjömännen inte alltid kunde räkna med skråets stöd för sina krav. 
Resultatet blev den nya sammanslutningen, som skulle tillvarata matro
sernas speciella intressen. Därmed företräddes sjöfartens tre huvudgrup
per av var sin gemenskap. 

Skall då redaresocieteten och sjömännens sammanslutning ses som 
moderna organisationer till skillnad från det gamla skrået? Det har tidi
gare nämnts att det kapitalistiska samhällets typiska organisationsform 
var på frivillighet grundade associationer. Det gällde inte de två nya 
organisationerna inom Arbogas sjöfart. Redarna blev automatiskt med
lemmar av redaresocieteten när de blev ägare till ett fartyg. Nej, de båda 
nya sammanslutningarna liknade i vissa avseenden feodalsamhällets 
gemenskaper. Men samtidigt saknade de den för skrået så viktiga sociala 
funktionen och de saknade de statliga privilegier, som särskilt under 
1600-talet tillkom dessa korporationer. Detta framgår inte minst av den 
tendens som fanns hos magistraten att se societeten snarare än skeppar-
ämbetet, som den privilegiebärande organisationen. 

Genom den sociala polarisering som skedde inom Arbogas sjöfart 
brast de en gång starka sociala band som konstitueras i en skrågemen
skap. De tre klart avgränsade sociala skikt som därvid urskiljdes bildade 
var sin gemenskap. När de sociala förändringarna tvingade fram en om
strukturering av den sociala organisationen skedde det till att bölja med 
med anknytning till det gamla samhällets former. De nya sammanslut
ningarna avvek dock i viktiga avseenden från de traditionella korpora
tionerna. De var organisationer som tillvaratog var och en sin sociala 
grupps specifika intressen inom en och samma näring och som agerade 
förhandlingspart i förhållande till skrået och till varandra. Redarnas och 
sjömännens sammanslutningar skulle därför kunna ses som tidiga em
bryon till arbetsgivarförening respektive fackförening. 

De sociala relationerna förändrades långsamt och i etapper. Det inne
bar emellertid inte att omvandlingen skedde smärtfritt. Tvärtom! Mot
stånd mot förändringarna, stridigheter och maktdemonstrationer var en 
del av den studerade processen. Under 1700-talets sista decennier samt 
1800-talets första tio år tillspetsades spänningen mellan redare, skeppare 
och sjömän. En period av starkt motstånd och ständiga konflikter tog vid. 
Grunden för konflikterna var inte de förändrade ägarförhållandena i sig, 
inte heller införande av en ny teknologi inom sjöfarten, utan den utlö
sande faktorn var förändringarna inom arbetsprocessen, över vilken re-
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darna fick en allt större makt (vilket givetvis förutsatte förändrade ägar
förhållanden). 

Skepparnas motstånd gällde framförallt två aspekter av förändringar
na. Den ena berörde deras olika rättsanspråk på fartygen. Äganderättens 
alltmer dominerande roll gjorde att skepparna fick allt svårare att hävda 
sin nyttjanderätt, befälsrätt och andra på sedvanerätten byggda anspråk. 
Endast i de fall där skepparna kunde stödja sig på skriftliga beslut och 
förordningar lyckades de behålla sina gamla rättigheter. Hit hörde exem
pelvis rätten att välja och anställa sjömän. 

Den andra typen av förändring, som väckte skepparnas motstånd var 
den nya arbetsdisciplinen. I sann westénsk, eller kapitalistisk om man så 
vill, anda sökte redarna att effektivisera och rationalisera sjöfarten för att 
få så stora vinster som möjligt. Den starkare regleringen av skepparnas 
arbete och i synnerhet deras arbetstid väckte skepparnas motstånd. På 
sikt blev skepparna dock tvungna att underkasta sig den nya, strängare 
arbetsdisciplinen. Skepparna kom i denna konflikt på kollisionskurs med 
såväl redare som sjömän, vilket tydligt illustrerar deras nya position 
mellan kapitalägare och arbetare. 

Sjömännens protester gällde likaså förändringarna i sjöfartens sociala 
organisation. För matroserna hade utvecklingen inte endast inneburit att 
de pauperiserats utan att de också fick en ny position i samhället. Vi kan 
här se, ännu tydligare än för skepparna, hur det först handlade om ett 
vardagligt, oorganiserat motstånd för att sedan, när det var strategiskt 
lämpligt, övergick i en artikulerad, kollektiv kamp. Motståndet riktades i 
första hand mot dem, vilka sjömännen såg som sina arbetsgivare, näm
ligen skepparna, inte mot redarna. 

Den ökade brottslighet som registrerades i stadens saköreslängder kan 
delvis ses som ett uttryck för att motståndet inte fått önskat resultat. 
Samtidigt var skepparskråets roll som sammanhållande organisation 
borta. Därmed försvann också mycket av den sociala kontroll som ut
övats av skrået. Sjöfartens frisläppande innebar dessutom att Arboga inte 
längre endast besöktes av stadens egna sjömän. Många matroser var 
främlingar, vilka ingen kände. Det innebar att den gamla formen av 
social kontroll, som byggde på att alla kände alla, inte längre fungerade. 
Under 1840-talet var heller inte det nya samhällets kontrollapparat fullt 
utbyggd i staden. Brottsutvecklingen kan således kopplas till samhällets 
förändring på flera olika plan. De gamla formerna för social fostran och 
kontroll föll samman och förlorade sin funktion innan de nya fått en fast 
form. 
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Staten, staden och sjöfarten 

Statens roll i samhället blev en annan i och med att samhället förändra
des. Inledningsvis nämnde jag att under den organiserade feodalismen 
hade staten en mycket central roll i samhället genom att reglera och sätta 
upp de organisatoriska ramarna för hart när alla samhällsyttringar och då 
inte minst produktionsförhållandena. Arbogasjöfarten under 1600-talet 
är ett illustrativt exempel på hur detta statliga engagemang kom till ut
tryck. I och med landets inträde i det trettioåriga kriget ökade behovet av 
vapen, ammunition, hjälmar och mycket annat. Bergsbruket och manu
faktursektorn var dessutom, som Jan Lindegren påpekat, den svenska 
militärstatens främsta medel att skaffa internationella betalningsmedel.5 

Den svenska organiserade feodalstaten sökte därvid på alla sätt främja 
järnhanteringen och inom ramen för detta även transporten av de åtrådda 
varorna. I slutet av 1630-talet gjordes påstötningar på borgarna i de väst
manländska mälarstäderna att bygga upp en flotta för att ombesöija trans
porten fram till Stockholm. I böljan av 1640-talet försåg Kungl. Maj:t 
arbogaborgarna med monopol på järnutförseln från staden mot villkor att 
de byggde ut stadens flotta. Drygt tio år senare etablerades ett skeppar-
skrå, som år 1664 fick en regelrätt skråordning. Liknande anordningar 
byggdes upp för flera mälarstäder, liksom för några städer vid Vänern. 

Kronans engagemang visar här på en strävan att inte endast organisera 
utan också att äga insyn i och inflytande över järntransporterna. Under 
senare delen av 1600-talet befästes denna politik på olika sätt. Det främ
sta uttrycket för detta var att Kungl. Maj:ts representant i Västmanlands 
län, landshövdingen, nogsamt bevakade mälarsjöfarten. (Detta kan anses 
gälla även om en av landshövdingarna agerade mot den statliga mono-
polprivilegiepolitiken.) Det innebar bland annat att han personligen när
varade och inte minst agerade på Arbogas rådstuga när järntransporterna 
behandlades där. Under 1700-talets lopp blev landshövdingens roll i viss 
mån förändrad. Kungl. Maj:ts befattningshavare fick alltmer karaktären 
av appellationsinstans vid interna tvister och oklarheter. 

Skepparämbetets bekräftade privilegier gav också kronan en stark 
position i stadens sjöfart. Detta markerades bland annat genom att de av 
Kungl. Maj:t allt oftare tillsatta borgmästarna var preses i skrået. Över
huvudtaget innebar magistratens starka position inom stadens sjöfart 
från och med 1700-talets böljan att centralmaktens kontrollmöjligheter 
stärktes. Kronans inflytande över tillsättningarna av borgmästare och råd 
var alltsedan 1640-talet mycket starkt. Detta system synes ha fungerat på 

5 Lindegren 1984 s. 104 ff. 
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ett för Kungl. Maj:t tillfredsställande sätt: behovet av nya lagar och 
forordningar för att reglera verksamheten förefaller ha minskat under 
1700-talet. Vad vi ser är den organiserade feodalismens starka stat, som i 
merkantilistisk anda främjade en exportnäring med hjälp av en rad rik
tade privilegier. Den starka regleringen av verksamheten innebar sam
tidigt att det statliga inflytandet över Arbogas sjöfart och hela näringsliv 
ökade. Arboga skepparämbete kan i detta sammanhang ses som ett red
skap för att främja kronans intressen. 

Detta bör också ses som ytterligare ett uttryck för kronans allt fastare 
grepp över själva staden. Parallellt med den ökade statliga kontroll av 
stadens politiska liv, som tog sin böljan vid 1640-talet, inleddes en 
utveckling mot en stark kontroll av stadens näringsliv. Det gällde inte 
minst Jäders bruk och järntransporterna, vilka genom förmånliga privi
legier blev föremål för en stark statlig reglering.6 När denna utveckling 
blivit befäst på 1680-talet blev det inte längre nödvändigt med direkta 
statliga ingripanden i järnfrakts verksamheten. Här hade även den kung
lige rådgivarens, Casten Feiff, medverkan i stadens sjöfart en viktig roll. 
Genom det statliga inflytandet över magistraten fick kronan den inblick 
och den kontroll över sjöfarten som eftersträvats. Magistratsfamiljernas 
allt starkare ställning inom skepparskrået och sjöfarten motverkade på 
intet sätt detta förhållande. Tvärtom. 

Efter det stora nordiska krigets slut ser vi åter en period av ett ökat 
statligt direkt ingripande i sjöfarten. Men från Arbogas horisont fick 
engagemanget delvis en annan karaktär. Det rörde sig inte längre om 
privilegier och förordningar, som riktades mot de specifika förhållan
dena i Arboga, utan de nya förordningarna hade en mer generell karak
tär. Det gällde exempelvis resolutionen om de resandes bekvämlighet 
från 1723 och inte minst 1748 års reglemente för kofferdiskeppare och 
sjöfolk. Samtidigt märks en viss förskjutning i förordningarnas innehåll. 
De handlade inte längre enbart om statens och krigsmaktens behov, 
undersåtarnas väl och ve började nu också uppmärksammas så smått. 

Denna förskjutning speglar en begynnande förändring av relationen 
stat-samhälle. I den absoluta statens ideologi var undersåtarna och hela 
samhället till för statens behov. Nu sker en uppmjukning av detta syn
sätt. Undersåten blev, för att tala med Torkel Jansson, så småningom 
medborgaren.7 Samtidigt skedde denna successiva förändring av sam
hället, som resulterade i det liberalkapitalistiska samhällets framträdan-

6 Rörande kronans privilegierpolitik gentemot Jäders bruk se Florén 1987 s. 15-35 
7 Jansson 1985 s. 239 f. 
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de. Det innebar i sin tur att statens roll förändrades. Ser vi till arbogasjö-
farten skulle situationen under en lång period under 1700-talet och 1800-
talets böljan kunna beskrivas som avvaktande. Ett viktigt initiativ var 
dock ombyggnaden av Hjälmare kanal på 1820-talet, vilken kan ses som 
inledningen till en period av ökad statlig aktivitet. Syftet med denna nya 
statliga verksamhet var att avreglera sjöfarten. I det liberalkapitalistiska 
samhälle som började ta gestalt låg som tidigare nämnts, näringslivet 
utanför statens intresseområde. Näringslivet, inklusive sjöfarten, skulle 
nu styras av sina egna lagar. Fri konkurrens skulle ersätta den statliga 
regleringen. Genom olika beslut och förordningar avhände sig staten 
överhögheten och kontrollen över arbogasjöfarten. Skepparskrået för
lorade sina privilegier och sin gamla roll inom sjöfarten, medan det nya 
aktiebolaget hade landshövdingens fulla förtroende. Aktiebolag, kanal
bolag och andra frivilliga associationer skulle nu överta de privilegierade 
korporationernas roll som den grundläggande samhälleliga organisa
tionsformen. Detta gällde i högsta grad även arbogasjöfarten. Kulmen på 
omdaningen nåddes här år 1841 då mälarsjöfarten släpptes fri. Var och 
en som så önskade fick nu rätt att frakta järn eller andra varor från vilken 
hamn den ville i Mälaren - förutsatt att de hade tillräckliga ekonomiska 
resurser. Staten tillhandahöll med den infrastruktur som behövdes i form 
av sjöleder, kanaler och järnvägar. Däremot överlät man själva transpor
terna till det privata. 

Relationen stat-stad förändrades givetvis också i samband med det 
liberalkapitalistiska samhällets framväxt. Kommunerna uppfattades som 
en del av den privata sfären. Därav följer att staten inte skulle blanda sig i 
städernas och landskommunernas inre angelägenheter, samtidigt som 
kommunerna enligt 1862 års kommunal- och landstingsförfattningar inte 
hade rätt att befatta sig med det som tillhörde offentlig myndighet.8. 
Banden klipptes inte endast mellan staten och Arbogas näringsliv, utan 
också mellan staten och staden som en politisk organisation. Frågan om 
skepparnas rätt att tillhöra borgerskapet fördes visserligen upp till Kungl. 
Maj:t, men detta skall snarast ses som en praejudicerande juridisk pröv
ning av 1846 års näringslagstiftning på initiativ från skepparämbetet och 
inte som ett uttryck för statens inblandning i stadens angelägenheter. 

Mycket förenklat kunde utvecklingen beskrivas på följande sätt: 
Genom statens ingripanden överfördes arbogasjöfarten från de förmögna 
bruksägarna till småfolket. När staten efter tvåhundra år avreglerade 
mälarsjöfarten kunde bruksägarna återta kontrollen. Här aktualiseras frå-

8 Kilander 1991 s. 44 ff. 
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gan om statens ingripande och överhuvudtaget den merkantilistiska poli
tiken befrämjade en kapitalistisk utveckling inom stadens sjöfart eller 
om det tvärtom var en hämsko för en sådan utveckling. För den senare 
tolkningen talar det faktum att Arbogas borgare saknade de ekonomiska 
resurser som krävdes för en mer omfattande kapitalackumulation. Mot 
det kan anföras att det är tveksamt om bruksägarna skulle ha investerat i 
sjöfarten i någon större omfattning, bruken var deras huvudintresse. Det 
är inte uteslutet att vaije bruksägare långt fram i tiden nöjt sig med något 
eller några fartyg för att frakta det egna brukets järn på ett sätt som 
liknade landkörslorna. Samtidigt innebar de statliga ingripandena att 
järntransporterna över Mälaren fick en fast och väl utbyggd organisation. 
Genom denna främjades inte endast utbyggnaden av farleder, hamnar 
och andra för sjöfarten nödvändiga anläggningar utan också framväxten 
av ett varv i staden. 

Det är inte möjligt att utifrån utvecklingen i Arboga ge något entydigt 
svar på frågan om den organiserade feodalismens merkantilistiska poli
tik främjade eller hämmade kapitalismens framväxt i Sverige. Möjligen 
var det så, att den absoluta statens organisering och rationalisering av 
mälarsjöfarten under 1600-talet och förra större delen av 1700-talet 
främjade en sådan utveckling i och omkring Arboga. Senare, när sam
hällsförhållandena förändrats så mycket som var möjligt inom dessa 
ramar, dämpade däremot den fasta på privilegier byggda organisationen 
den för omdaningen nödvändiga tillväxten. Det som en gång varit ett 
energigivande stöd blev så småningom en bromskloss. 
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Summary 

The Power Struggle at Arboga Roads: Shipping within the 
confines of the guild and the modern Corporation 

Ownership, social organization, relations and conflicts between various 
strata and groups and the changes that occurred during the growth of 
capitalism in Sweden form the focus of this book. The study centers on 
the period 1650-1850. 

The scene is Arboga, a medieval town located in the western part of 
the Lake Mälar region. Due to its location on Lake Mälar and its proxim-
ity to the iron-producing region of Bergslagen, Arboga achieved an 
important role in the growth of Swedish iron industiy during the seven-
teenth century together with a handfiil of other towns. These were the 
towns that were designated by the state to administer the transport of bar 
iron and finished iron products from Bergslagen to Stockholm, Gothen-
burg and other ports for export. On the other hand these towns did not 
possess the right to engage in foreign shipping trade. In exchange for the 
guarantees that these towns made concerning the transportation of iron 
to the major ports for export, they were granted a monopoly on shipping 
to their own towns and a number of other privileges as well, all in accor-
dance with contemporary mercantilist policy. Shipping and the occupa-
tions associated with it thus acquired an important role in Arboga, in 
spite of its inland location. The main characters in this book are the pri-
mary representatives of Arboga's shipping industry: the town's ship-
owners, the master-boatmen, the boatmen, and, to a certain extent, even 
those who chartered the vessels. 

After a conflict with both the owners of the ironworks in Bergslagen 
and the more important merchants in Stockholm, with the support of the 
state the burghers of Arboga won the sole right to ship iron from the 
town in the 1640's. As a result, the town's lake fleet was increased to 
comprise 24 regular vessels and in addition some smaller craft. The ships 
were usually owned by the master-boatmen themselves, and in some 
cases by merchants. At the same time sea transport was organized in a 
guild (skepparämbete t) which included the master-boatmen, the 
boatmen and the owners of the vessels. The establishment and operation 
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of the shipping guild was very similar to that of the corporations of 
feudal artisans with which we are familiar. Close social ties and a need 
for reciprocal protection against outside competition and for inner 
support were fundamental to guild solidarity. By the transfer of 
privileges to the guild where the town's mayor acted as head, both the 
town and the state could gain insight into shipping and influence over it. 

During the last decades of the seventeenth century the ownership of 
vessels began to shift from the indebted master-boatmen to the iron mer-
chants in the town. Each shipowner possessed a vessel. This group also 
controlled the magistrates, the town's political leadership. By the middle 
of the eighteenth century this transfer of ownership was largely com-
pleted. The merchant shipowners thus came to dominate the shipping 
guild, and the earlier decision that each owner would have only one ves
sel was disregarded. Now they were allowed to own as many as they 
could afford, as long as the total number of vessels did not exceed that 
permitted for the town's limited fleet. Ownership thus became more con-
centrated. A small clique of political, social and economic leaders gained 
ever stronger control over iron transport. 

The shift in ownership at the end of the seventeenth century did not 
imply an immediate change in social organization. Even a couple of 
decades into the eighteenth century the solidarity within the guild was 
very good. From the 1740's a gap clearly began to develop between the 
master-boatmen and the boatmen on the one hand and the owners on the 
other, when the shipowners withdrew from the guild and established 
their own organization, the shipowners' society (Redaresocieteten). The 
distance between the two organizations increased for every year and 
culminated in a open conflict during the second half of the 1780's. The 
background to the power struggle was the greater demand for effective-
ness, which resulted in changes in labor organization and tougher disci-
pline. The result of the conflict was not only that a new labor discipline 
gained a foothold, but also that the master-boatmen's right to use the 
vessels, the primacy of his command, and other customary rights were 
restricted in favör of the right of ownership. At the same time the privi
leges and rights of the shippers' guild, not formally, but in practice, were 
transferred to the owners' organization. 

The new organization of labor meant that, in turn, the master-boatmen 
began to place greater demands on the boatmen. This development 
within shipping meant that the social and economic conditions for boat
men worsened, which led to opposition and protests. Initially the conflict 
concerned what the master-boatmen interpreted as insubordination, lack 
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of sobriety, unauthorized absence, etc,, but the protests from the 1790's 
onwards became more organized. The boatmen then left the guild and 
created their own association, despite the protests of the master-
boatmen. 

Thus the solidarity among the boatmen, the master-boatmen, and the 
shipowners, which arose from the guild and had been so strong at the 
beginning of the century, was broken, and the three groups were repre-
sented by their respective organizations. The latter should not be seen as 
an expression of modern, capitalistic society's voluntary associations. 
However, these interest groups could be regarded as embryos of both 
employers' associations and trade unions. Working within the same 
business was no longer a significant cohesive factor. 

In 1825 the organization of Arboga's shipping underwent a thorough 
transformation when the town's ten shipowners joined ranks and formed 
a modern shipping company. Two years låter the privileges and rights 
associated with iron transport were transferred from the old shipping 
guild to the new shipping company. Ownership thus even formally 
became the foundation upon which influence over shipping rested. At 
the same time the new organization of labor had been sufficiently 
accepted by shippers and seamen for internal conflicts to cease. The 
seamen's new, obviously worsened position in society manifested itself 
in increased criminality. 

In the beginning of the 1840's shipping was deregulated at the same 
time that crafts, trade and other branches were freed from their guild 
regulations. The implications were that the town's burghers no longer 
had a monopoly on iron transport from the towns. In the competitive 
situation which arose the newly reconstructed Arboga Ångfartygs- och 
Rederibolag (Arboga Steamship and Shipping Company) tried to culti-
vate close ties with the owners of the ironworks in another way: They 
were invited to acquire shares in the company, which offered advan-
tageous shipping råtes to the shareholders. The result was still another 
shift in ownership, this time from the town's merchants to the owners of 
the ironworks. 

When after two hundred years Arboga's burghers lost control over 
shipping, the close and largely positive ties between the town's various 
political organs and shipping were broken. In the controversies which 
arose in the middle of the nineteenth century the burghers even tried to 
exclude the master-boatmen from their ranks, an attempt which failed. 

Due to the economic difficulties which the shipping company 
struggled with during the 1860's, the Corporation was declared insolvent 
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in 1874. Thus Arboga's history as a shipping town came to an end. When 
shipping was opened to free competition Arboga was one of the losers. 
At the same time iron lost ground to wood products in the Swedish econ-
omy. Those towns which had been associated with the expansion of the 
iron industry fell increasingly in the shadows. For Arboga this meant 
even more stagnation. Today Arboga is one of Sweden's old picturesque 
small towns. 
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Bilaga I 

Källmaterialet 

Huvudkällan för studien är Arbogas skepparämbetes arkiv. Det består av 
några kartonger innehållande räkenskaper for perioden 1725-1780, 
protokoll for perioderna 1654-1680, 1720-1752 och 1776-1817 samt 
enstaka protokoll 1657-1845. Dessutom finns inneliggande handlingar, 
1656-1852. Arkivet, som tidigare förvarades på Arboga museum finns 
nu på landsarkivet i Uppsala. En presentation av arkivet återfinns i 
Arboga minnes årsbok 1956. Här finns bl.a. ett fotografi av Skeppar-
ämbetets ordningsstadga från 1660-talet, vilken inte längre finns kvar i 
arkivet.1 

År 1966 anmälde Sven Rehn i Arboga Minnes årsbok att Arboga 
museum fått en donation av Sigfrid Silfverling med handlingar här
rörande från Arboga Ångfartygs- och Rederibolag. Anmälaren hänvisar 
till såväl protokoll och räkenskaper som till aktiebrev och andra hand
lingar.2 Ett besök vid muséet hösten 1990 gjorde klart att en stor del av 
dessa handlingar inte längre finns kvar på museet. Vart de tagit vägen är 
okänt. En mindre del av den SilfVerlingska samlingen återfanns dock i en 
kartong med påskriften "Ångfartyg och järnbanor". Eftersom Rehns pre
sentation i stor utsträckning utgörs av fotograferade dokument och citat 
ur bolagsstämmoprotokoll har det varit möjligt att även följa bolagets 
utveckling efter 1850. 

* Bergquist 1956 s. 14 
2 Rehn 1966 s. 41 ff. 
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Bilaga 2 

Uppgifter om Arbogas folkmängd 1679-1950, valda år 

År 1679 1715 1750 1800 1850 1900 1950 

Mantalsskrivna 
Samtliga i mtl 
Statistiska tab 
Hist. statistik 

651 648 
772 

824 
897 

1580 

820 
931 

1525 
1425 

1353 
1470 
2233 
2233 5254 9458 

Källor. Länsräkenskaper: Västmanlands län, Mantalslängder för Arboga 1679 och 
1750 RA, VLäA: E:III Mantalslängder, Arboga 1715 ULA, ASA: G:I Räkenskaper, 
Mantalslängder 1800, 1850 ULA, Arboga kontraktsprostarkiv: F:I Statistiska 
tabeller för Arboga stad 1750, 1800 och 1850 ULA, Historisk statistik II: Befolk
ning, tab 12 

Ovanstående uppställning illustrerar hur liten del av totalbefolkningen, 
som var mantalsskriven. Inte endast barn och åldringar var befriade från 
mantalspenningarna, utan även utfattiga och människor på tillfälligt obe
stånd. Så till exempel är antalet mantalsskrivna år 1800 något mindre år 
1800 än 1750 trots att fler personer finns registrerade i mantalsläng
derna. 

Bilaga 3 

Köpmän mantalsskrivna i Arboga 

År Antal 

1679 67 
1715 42 
1750 31 
1800 27 
1850 20 

Källor: Länsräkenskaper: Mantalslängder, Västmanlands län: Arboga stad 1679, 
1750 RA, VLäA: Mantalslängder, Arboga 1715 ULA, ASA: Räkenskaper, 
Mantalslängder 1800,1850, Borgarematriklar ULA 
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Bilaga 4 

Redare i Arboga år 1671 

Titel Namn Antal fartyg 

skeppare Jacob Kraft 1 
skeppare Nils Hansson 1 
skeppare Jacob Hansson 1 
skeppare Johan Persson dy 1 
skeppare Thomas Sigfridsson 1 
skeppare Anders Jöransson 1 
skeppare Mårten Thomasson 1 
skeppare Anders Korp 1 
skeppare Olof Wall 1 
skeppare Anders Toft 1 
skeppare Jacob Christophersson 1 
skeppare Jörgen Matzon 1 
borgmästare Hans Barckhuusen 1 
handlande Johan Persson 1 
handlande Olof Andersson Bro 1 
rm, handlande Robert Petré dä 1 
handlande Hans Bengtsson 1 
rm, handlande Zacharias Frumeri 1 
faktor Petter Schay 1 
handlande Jesper Schay 1 
handlande Pär Nilsson 1 

Olof Kortsson 1 
Johan Kortsson 1 

handlande Hans Persson 1 
rm Pähr Andersson 1 
rm Johan Andersson 1 
rm, handlande Petter van Gent 1 

Källa: ASÄ:A1 Ordning på skutorna 31 mars 1671 ULA 
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Bilaga 5 

Redare i Arboga år 1750 

Titel Namn Antal fartyg 

borgmästare Anders Tenggren 3 
rm, handlande Eric Westén 3 1/2+1/2 
rm, handlande Hans Ljung 3 
handlande Hans Hansson Ljung 1 
rm, handlande Johan Rospigg 3 
handlande Eric Krafts änka 1 
handlande Samuel Moberg 2 
rm, handlande Petter Moberg 1 
handlande Mårten Ahlbeck 1 
rm, handlande Johan Schay 1 
rm, bruksägare Nils Westlinder 1 
faktor Anders Norrman 1 
skeppare Johan Hellman 1 
skeppare Peter Steen 1/2 
skeppare Olof Steen 1/2 

Källa: ASÄ: A:1 Utskeppningsrulla för innevarande åhr 1750 ULA 

Bilaga 6 

Aktieägare och aktiefördelning i Arboga Rederibolag år 1825 

Titel Namn Antal aktier 

borgmästare E W Montan 202 
rådman J E Silfverling 85 
handlande E W Renström 60 
rådman C Christiansson 52 
stadskassör J Westergren 52 
färgare JWCrug 35 
major C G Dahlfeldt 33 
brukspatron D Heijkenskiöld 33 
postmästare C Warenberg 32 
änkefru M C Renström 21 
Summa: 605 aktier å 100 riksdaler banco 

Källor: Silfverlings samling: Förteckning uppå de i Arboga Rederi-
Bolag utfärdade Actie Bref - deras Nummer, Walleur och Första 
Innehafvarens Namn, den 10 Mars 1825 AM 
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Bilaga 7 

Aktieägare i Arboga Ångfartygs- och Rederibolag år 1837 

Titel Namn 

frih, bruksäg Gustaf Liljehorn 
bruksägare G Mannerstråle 
bruksägare Gustaf Hedin 

Carl Gellström 
borgmästare JE Boseus 
stadskassör J Westergren 

Axel Niper 
borgmästare EW Montan 
färgare WCrug 
rm, fabrikör Eric Silfverling 
rm, handlande C Christiansson 
vågmästare J W Lundborg 
postmästare C Warenberg 
brukspatron J W Heijkenskiöld 

Källor: Ångfartyg och jernbanor: Silfverlings samling: 
Reglor for Arboga Ångfartygs och Rederi Bolag 5 juli 
1837, AM 

Bilaga 8 

Aktieägare och aktiefördelning i Arboga Ångfartygs och Rederi 
Bolag år 1874 

Titel Namn Antal aktier 

borgmästare E W Abenius 4 
brukspatron H Atterling 1 
med. doktor A H Behm 2 
änkefru W Carlfelt 2 
brukspatron P A Carlberg 1 
rådman L M Elfstedt 3 2/7 

Westergrenska fonden 4 2/3 
brukspatron H Ericsson 2 
grosshandlare L Fredholm 2 1/2 

F Forsberg 11 1/2 
friherre Axel Fleming 11 
grosshandlare V C Godenius 6 
bruk Gammelbo 2 
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Titel Namn Antal aktier 

brukspatron H P H Gahn 1 
bergsrådinna A Heijkenskiöld 29 
greve, brukspatron C J Hermanssons sterbhus 1 
brukspatron Holmstedt 11 
rådman Holmquist 9 
handlande A Holmberg 1 

C Hallstenius 2 
frih, kapten Samuel T von Vegsak 1 
postmästare C G Leijonhufvuds sterbhus 2 
frih, justkans G G Leijonhufvud 1 
brukspatron G Lundström 1 
kamrer F Lundborg 1 
borgmästare E W Montans sterbhus 1 

Landegren 2 
fru S Mossberg 2 

P R Nordling 1 1/5 
överstelöjtnant Adolf Nauckhoff 2 
friherrinna B Posse 3 
fru S Renström 1 
handlande J 0 Rosendahl 1 
possesionat E Sjöberg 3 
auditör B A Schenström 6 2/5 
borgmästare 0 Schenström 1 1/5 

G Stenberg 1/5 
mamsell A Stenberg 2 1/5 
brukspatron Th Tersmeden 2 1/2 
löjtnant P R Tottie 8 
fru Wahlström 1 
brukspatron C H Wedberg 1 
handlande L H Weilandt 2 1/5 

Wirséns sterbhus 1 
exp.sekr C G Åman 1 
Summa aktier 150 hela å 750 

6 halva å 375 
20 1/5 å 150 

Summa aktieägare 45 

Källor: Ängfartyg och jernbanor: Silfverlings samling: Förteckning på 
Aktieägare i Arboga Ångfartygs och Rederi Bolag 1874 AM 
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Bilaga 9 

Skeppare och sjömän i Arboga år 1799 

Skeppare Sjömän 

Lundgren ålderman Johan Lindström 
Johan Renström bisittare Lars Götberg 
Johan Holmberg bisittare Lars örberg 
Anders Sjöberg bisittare Jon Lindstedt 
Jon Hammarström bisittere Hindrich Hammarström 
D Widström Zetterberg 
Jon Ekman J Schägerström 
Anders Ahlander Jacob Östberg 
Erik Hedman Hans Petter Hedman 
0 Jäderstedt Abraham Broström 
J Himmelsberg Lars Zetterström 
Lars Näsbom Wedman 
Petter Lundström Westerberg 
Carl Hedman W Frost 
Nils Lindgren Nils Öberg 
Gustav Levert Wiberg 
L Nyström Dahl 
P Östberg Lidbeck 
Jon Westerling Carl Götberg 
Lars Ekman J P Holmquist 
Johan Götlund Jr Lundberg 
Olof Ljunggren J E Hedman 
Bergström, Jon Gustaf Ek 
Brosell Hassellund 

Källa: AS A: A:2 Förteckning över skeppare år 1799 ULA 
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Förkortningar 

AKA Arboga kyrkoarkiv (stadsfbrsamlingen) 
AKP Arboga kontraktsprostarkiv 
AM Arboga museum 
ASA Arboga stadsarkiv 
ASÄ Arboga skepparämbetes arkiv 
AÅRB Arboga Ångfartygs och Rederi bolag 
drkmt Daler kopparmynt 
dr smt Daler silvermynt 
frih friherre/friherrinna 
HfKS Häften för kritiska studier 
HT Historisk tidskrift (for Sverige) 
Msp Magistratsprotokoll 
Mtl Mantalslängd 
PSS Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges 

städer 
RA Riksarkivet 
Rdr Riksdaler 
Rdr bco Riksdaler banco 
rm Rådman 
Rsp Rådstuguprotokoll 
SIR Stadshistoriska institutets register. Kungliga brev 1561 

1805. Arboga 
Skpp Skeppund 
SRP Sveriges riksrådsprotokoll 
ULA Landsarkivet i Uppsala 
u.å. Utan årtal 
VLäA Västmanlands länsstyrelse arkiv 

117 



Referenser 

Otryckta källor 

Riksarkivet 

Länsräkenskaper Städers akter 

Mantalslängder, Västmanlands län Arboga 

Landsarkivet i Uppsala 

Arboga stadsarkiv 

Rådstuguprotokoll 
Magistratsprotokoll 
Saköreslängder 
Borgarematriklar 
Räkenskaper 
Tomböcker 
Inneliggande handlingar 
Författningar for Arboga stad 
Stadsbron, seglationen mm 

Arboga kyrkoarkiv, 
stadsförsamlingen 

Husforhörslängder 
Ministerialböcker 

Arboga kontraktprostarkiv 

Statistiska tabeller 

Arboga skepp ar ämbetes arkiv 

Protokoll 
Inneliggande handlingar 
Räkenskaper 

Västmanlands länsstyrelse 
arkiv, kontoret 

Mantalslängder 
Handlingar angående Arboga 
Handlingar angående Västerås 

Stadshistoriska institutets 
register. 

Arboga museum 

Ångfartyg och jernbanor 

Silfverlings samling 

Anders Adolph Kihlbergs dagbok 

Kungliga brev 1561-1809. Arboga 
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