


Handelsböcker, kontaktnät, 
varor och krediter på en 
tidigmodern Europamarknad 

Handelsfamiljer i Liibeck och Göteborg 

CHRISTINA DALHEDE 

Trettioåriga kriget är slut och Sveriges besittningar i Östersjöområdet har 

ökat markant. Exporten av bergsbruksvaror är fortfarande stark. Mottagarna 

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

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

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

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

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

Nyköping. Vissa kanonkulor från bröderna Momma går till handelsfamil-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stitutionens rapportserie är följande: Christina Dalhede, Tolagsjournaler under tidigmodern 

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

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

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

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

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

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

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

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

destinationsorten. Oavsett vid vilken tidpunkt och under vilka omständighe

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

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

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

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

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

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

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

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

mande mycket värdefullt källmaterial.3 

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

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

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

ning och uppsatsskrivande? Exempel ges från olika typer av handelsböcker 

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

sas upp. Boken har publicerats inom ramen för forskningsprojektet Handels

familjer på Europamarknaden 1600—1800 och forskningsprogrammet Tidiga 

kreditmarknader i svenska städer i ett europeiskt perspektiv 1640-1860.4 

Genom att studera privata handelsböcker kommer vi i regel flera steg 

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

statliga tullräkenskaper och kommunala tolagsjournaler. Handelsböcker gör 

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

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

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

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

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

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

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

handelsprocessen, både på hemmamarknaden och i utrikeshandeln. 

I det följande görs en kort sammanfattning av de publicerade forsknings

resultaten från en undersökning av två handelsböcker i Liibeck och Göte

borg. Handelsböckerna har studerats i kombination med tolagsjournaler och 

bouppteckningar. De uppvisar inte bara exempel på vilka geografiska kon

taktnät och internationella förbindelser, som handelsfamiljerna hade. De ger 

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

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

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

affärer visade sig spela en betydande roll i verksamheten. Litteraturstudier 

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

hög grad saknas undersökningar om växelaffärer och tidig växelanvändning i 

Sverige. Det ovannämnda forskningsprogrammet om tidiga kreditmarknader 

kunde initieras. 

En utvärdering av handelsböcker 
i Liibeck och Göteborg 

Jeronimus Möllers handelsbok är inte den äldsta bevarade i Liibeckarkivet, 

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

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

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

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

handelsforskningen för den tiden i Liibeck. Den bevarade handelsboken är 

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

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

särskild räntebok på kapital. 

Genom att analysera det värdefulla räkenskapsmaterial, som handels

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

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

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

j Dalhede (2006a), s. 24 ff. 

40 



sivt väckts i mina fem publicerade arbeten om Handelsfamiljer på Stormakts

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

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

flöden och vilken kreditgivning, som handelsböckerna återspeglar. Dessutom 

undersöks om och hur en uppbyggnad av tillgångar för kapitaltillväxt och 

överföring av kontaktnät, förbindelser och kapital mellan olika generationer 

av handelsfamiljer har ägt rum. 

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

En förmögenhet kan till exempel skapas genom arv, 

giftermål, egna eller andras förvärv, genom handel, 

kreditgivning och ränteinkomster. För att en ka

pitaltillväxt ska uppstå i ett litet eller stort företag, 

krävs det ett visst handelsomfång i form av han

delsaktivitet, omsättning och vinster i företaget, så 

också en geografisk och ekonomisk handlingsradie, 

med lokala, regionala och internationella förbindel

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

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

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

med andra handelsböcker från samma tid. 

En bild av familjen Margareta Brandes-Jeronimus Möllers fastighetsin

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

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

Döttrarnas giftermål in i andra handelsfamiljer är särskilt intressanta för frå

gan om överföring av geografiska kontaktnät, kapitaluppbyggnad och kapi

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

nas medverkan i handelsverksamheten och deras betydelse i sammanhanget. 

Undersökningen med dess frågor gäller givetvis inte bara en enda handelsfa

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

hör till Skånehandlarna (Schonenfahrergesellschaft), men handlar också på 

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

generationer och jämförs med en motsvarande studie av en fj ärrhandelsfamilj 

i Göteborg. 

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

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

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

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

borg kan den äldsta bevarade handelsboken på 342 tättskrivna, paginerade 

sidor av Sibrant Johansson Valck kombineras med tolagsräkenskaper (tilläggs

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

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

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

varats i Ekmanska arkivet för perioden 1713-1721. 

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

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

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

delsfamiljerna var normalt inte heller intresserade av att låta utomstående ta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

med dagliga noteringar över familjens affärsverksamhet 1666—1676. Handels

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

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

holhaltiga drycker och njutningsmedel. Både Sibrant Valck och hans hustru 

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

6 Dalhede (2005), s. 15 ff. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hustrurs handelsböcker, främst inom handelsfamiljer av utländsk extraktion 

(härkomst). Andra exempel kan hämtas från kompletterande källmaterial 

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

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

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

deltar dessutom i familjens pantbanksrörelse redan under makens livstid. Hon 

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

ningen efter makarna. 

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

kände Peter Petersson Ekman, även kallad Peter III Ekman. 

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

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

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

sterdam 21-25 mars 2006. 
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Släktskapsförhållanden och geografiska kontaktnät 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deltog i handeln med stångjärn och masttimmer över Vänersborg och Göte

borg. 

Stångjärnet levererades oftast till Hamburg, London och Amsterdam. 

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

det så kallade "Göteborgske Companiet". Affärsförbindelserna var intensiva 

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

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

borgare i Göteborg. 

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

de geografiskt kontaktnät på Stormaktstidens Europamarknad. Det sträcker 

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

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

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

finns även innanför och utanför den territoriella fjärrområdesradien 600 km 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Warmostraat, 20. Hamburg 37. Lissabon Frankrike 

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

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

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

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

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

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

6. Borås Holland 44. Norrge (Norwegen) Göteborg 

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

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

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

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

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

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

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

13. Engorre 31. Königsberg Frankrike 69. Värmland 

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

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

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

(Sundervan Måste?) 

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

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

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

kollektivbetecknade personer som dragarna, soldaterna, bärarna och båtsfol

ket.11 Långsiktighet och ömsesidighet är utmärkande drag i personförbindel

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

har studerats inom forskningsprojektet Handelsfamiljer på Europamarkna

den 1600-1800.13 Undersökningen av de båda familjernas handelsböcker i 

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

handelsfamiljernas affärsverksamhet vilade på. Vilken finansiering av varuin

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

Släkten och familjen hade ett viktigt förtroendekapital att förvalta. Det 

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

geografiska kontaktnät och vilka lokala och internationella förbindelser, som 

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

för verksamhetens fortbestånd. Då spelade också kvinnorna en avgörande 

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

och sin betydelse som givande äktenskapspartner. Kvinnornas hemgifter och 

arv utgjorde ofta en väsentlig del i företagens kapitaluppbyggnad. 

Varugrupper i handelsverksamheten 

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

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

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

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

het och om det gick att tjäna pengar på vinhandeln. 

Den främsta varugruppen av debiterade eller försålda varor till olika mot

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

terade varuhandelsvärde utgörs av bergsbruksvaror, främst stångjärn av dif

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

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

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

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

C. Malmstens Minne. 

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

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

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

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

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

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

Varugrupp 5 och 8 delar femte plats med 2 procent. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

volymer. 

Tidiga krediter på Europamarknaden 

Den tidiga kreditgivningen på Europamarknaden sker främst genom växlar 

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

Hamburg, Bremen och Amsterdam var viktiga i sammanhanget. Totalbelop

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

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

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

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

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

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

högt, i förhållande till bokförda växelaffärer i andra handelsböcker under 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mantaget uppgick värdet av Valcks växelaffärer, omräknat till Mark lubsch, 

till 389 031 Mk. 

Valck använde sig också av assignationer, försträckningar, räntor och lån 

mot eller utan panter, beroende på vem låntagaren var. Som säkerhet för lån 

tog han panter i värdebeständiga silverföremål och i fastigheter. 

Kartan visar viktiga orter, som växlar blir dragna på i Valcks affärsverksam

het. Mängden av ömsesidiga och regelbundna växelaffärer samt spridningen 

EUROPA 
Shetlandsöarna [Wiborg 

Plymoui 

Frankfurt a.M. 
•NUrnbcrg 
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dlic 

_ ^ — 
le. Handelsfamiljer pä Stormaktstidens Europamarknad 3, Bild 64, Partillc 2001 Christin* 

Viktig ort som växlar blir dragen på 

Viktiga orter, som växlar blir dragna på enligt Sibrant Valcks journalbok i Göteborg 1666— 
1676. © Christina Dalhede, Göteborg 2006. 
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över Europamarknaden indikerar en integrerad växelkreditgivning i Europa 

för Göteborgs del redan under 1600-talet. Hur 1700-talsbilden av affärerna ser 

ut, kommer att presenteras i annat sammanhang. Perioden 1790-1820 svarar 

Magnus Andersson för i sin doktorsavhandling på temat Omvälvningarnas 

tid. Handelshuset Ekman i Göteborg på kreditmarknaden 1790—1820.19 

Handelsfamiljens roll som skeppsredare och lastdelägare har det också gått 

att komma åt genom de bevarade handelsböckerna. Dessutom har jag, både 

för familjen Möller och familjen Valck, fått fram, vilka skeppare, som varit 

inblandade i vilka fartyg, med vilka varor och till vilka hamnar, som varorna 

transporterats. Framför allt har det gett inblick i hur hanteringen av partsre

derier gick till, hur utgifterna för fartygen fördelades mellan partsägarna, hur 

vinsterna fördelades och vem eller vilka som ansvarade för fördelningen av 

de pengar, som kom in. Dessutom visar det sig, att växlar och assignationer 

sändes med skepparna ut i Europa. 

Att kunna lita på skepparen var betydelsefullt för hela affärsverksamheten. 

Genom att skepparna oftast var partsdelägare i skeppet och därmed i vissa va

ror, bör skötseln av transporterna av växlar och assignationer också ha förlöpt 

någorlunda friktionsfritt. 

Kvinnornas medverkan ett måste i handelslivet 

Kvinnornas roll i familjens privata affärsverksamhet är viktig. Det visar sig, att 

både Sibrant Valcks hustru och andra affärshustrur i och utanför Göteborg 

förde egna handelsböcker. Det framgår med all tydlighet utifrån männens 

bokföring och i andra offentliga juridiska källor som rådsprotokoll. Dess

utom noteras kvinnorna för egna konton i männens bokföring, då inte bara 

som varande änkor, utan också som hustrur, när deras män fortfarande är i 

livet. Det gäller både i Möllers bokföring i Liibeck och i Valcks i Göteborg, 

så också i flera andra handelsfamiljer ute i Europa och i Sverige, exempelvis i 

Göteborg, Malmö och Kungälv. 

Dessutom visar 1600-talets tolagsjournaler i Göteborg, att flera kvinnor 

finns bland de självständigt handlande lastdelägare, som tolagsmästaren bok

för vid in- och utgående varuleveranser till och från Göteborg. Liknande 

noteringar finner vi i Stockholms tolagsjournaler, men färre i Liibecks Zulage-

19 Se vidare Magnus Anderssons artikel i den här volymen. 
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biicher. Däremot noterar rättsprotokoll, familjen Möllers och andra han

delsfamiljers bokföring i Liibeck, att kvinnorna deltar i verksamheten med 

försäljning och inköp. 

Sammantaget visar resultaten ovan, att de tidigmoderna kvinnorna inte 

alls enbart är hänvisade till sysslorna i hemmet, den privata sfären. Det tyder i 

stället på, att de deltar aktivt, praktiskt och ekonomiskt i handelsfirman, både 

som hustrur och änkor. Det tyder också på, att det var vanligare förekom

mande, än vad man hittills har dragit slutsatser av utifrån studier om det sena 

1700-talets och 1800-talets uppdelning i en offentlig och en privat sfär. Det 

är till och med mycket troligt, att det vanligaste var, att handelsfamiljernas 

tidigmoderna kvinnor hade sin egen handelsverksamhet, både vid sidan av 

männens verksamhet och tillsammans med männen. Handeln, huset, famil

jen gick hand i hand. 

Utdrag ur Johann Zanders kassabok i Göteborg 1718. Foto: Allan Dalhede, Göteborg. 
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Äktenskapsmönstren visar också, att kvinnor ur handelsfamiljer var luk

rativa äktenskapspartner med hemgifter och arv, som kunde sättas in i fir

morna. Det måste samtidigt ha betytt goda möjligheter för hustrur till insyn 

i affärerna. Därmed bör de i handelsfamiljerna ha fått med sig ett nödvändig 

mått av kunskap om affärshemligheter av vikt redan från barnsben. Den goda 

starten i livet, kontakter, kreditmöjligheter och kapital har varit viktiga. Det 

ger också bevarade bouppteckningar och handelsboken i Göteborg ett tydligt 

belägg för. Fortsatta forskningar utifrån bevarade handelsböcker, affärskor

respondens, tolagsjournaler och bouppteckningar från 1700-talet får visa, hur 

bilden då såg ut. Vissa resultat har redovisats i artikelform, se bild på föregå

ende sida.20 Andra återstår.21 

20 Dalhede (2002), s. 48-75. Christina Dalhede, "Axplock ur vinhandelns historia. En tidigmo

dern kreditmarknad med vinstgivande volymer?", i Spiritus. 9, (Stockholm 2007), s. 83-120. 

Dalhede & Andersson (2008), s. 20 ff. 

21 Glädjande nog har Forskargruppen Förindustriell Handel [FFH] fatt forskningsanslag från 

Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse (Handelsbankens 

Forskningsstiftelser) för ett forskningsprogram på temat Handelsstaden och Europamark

naden 1619-1860. Utvecklingslinjer för hamnstad, uppland och handelshus i Göteborg och en 
jämförelse med Stockholm under förindustriell tid. I forskningsprogrammet ingår FD Per Hal-

lén, Univ. lekt. Kent Olsson och Dr. phil., Docent Christina Dalhede vid Ekonomisk-histo-
riska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och de båda deltagarna i 

Skeppsbroadelsprojektet i Gamla Stan i Stockholm under Prof Klas Nybergs ledning, FD 

Karin Ågren och FD Lili-Anné Aldman vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala 

universitet. Flera publikationer har nyligen utkommit från Forskargruppens medlemmar. 

Till dem hör Per Halléns och Kent Olssons bidrag i Majornas historia. Krig och oxar, sill 

och socker. Nedslag i uthamnen Majornas historia fram till 1920 (Göteborg 2007) och deras 

omfattande bidrag i Unda Maris. Årsbok 2004-2008. Sjöfartsmuseet i Göteborg 75 år 1933-

2008 (Göteborg 2008). "Järnhandel och sjöfart under det stora sillfisket. Köpmannen Jonas 

Kjellbergs karriär från handelsman till godsägare 1770-1832" (s. 8—71, Hallen); Kent Olssons 

bidrag till Borås stads historia 2-3 (Borås 2005). 
Från Skeppsbroadelsprojektet 2000—2007 har flera böcker utkommit sedan 2000. Till de 

senaste hör Klas Nyberg (Red), Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782-
1824 (Stockholm 2006). Karin Ågren, Köpmannen i Stockholm. Grosshandlares ekonomiska 

och sociala strategier under 1700-talet (Uppsala 2007). Lili-Anné Aldman, En merkantilistisk 

början. Stockholms textila import 1720-1738 (Uppsala 2008). 
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Sammanfattning och utåtblickar 

Slutligen kan vi konstatera, att genom en fullständig analys av privata han

delsböcker från tidigmodern tid, kan vi vinna ny kunskap på flera plan och 

få: 

1. Inblickar i tidigmodern handelsverksamhet på Europamarknaden och i 

lokalområdet, så också jämförelsemöjligheter mellan olika handelsfamiljer 

under samma tidsperiod och i bästa fall även mellan olika generationer 

i fråga om omfång och inriktning av deras geografiska kontaktnät och 

internationella förbindelser. 

2. Ny kunskap om omfång och inriktning av varuhandeln och kreditgiv-

ningen för enskilda firmor och områden, med dess varuflöde och växel

flöde. 

3. Ny kunskap om kvinnornas deltagande i tidigmodern affärsverksamhet, 

både som varande hustrur och senare änkor, som deltar både i varuhandel 

och i kreditgivning. 

4. Ny kunskap om kvinnornas egna handelsböcker, deras egna konton i an

dra handelsfamiljers bokföring och deras möjligheter inom växelaffärer i 

rollen som växeldragare, växelgivare och växelmottagare. 

5. Ny kunskap om handelsfamiljernas roll som skeppsredare och om hur 

hanteringen av partsrederierna gick till. 
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