


Kreditförbindelser med 
utgångspunkt från Göteborg 

Handelshuset Ekman & Co år 1810 

MAGNUS ANDERSSON 

I Europa rådde speciella förutsättningar för handel under perioden runt 1810. 

Krig härjade och Napoleon hade spärrat av Storbritanniens möjligheter att 

få ut sina varor på kontinenten. Frankrike ville dessutom skapa möjligheter 

och marknadsutrymme för sin handel och inskränka Storbritanniens. År 1806 

förbjöds, genom den så kallade kontinentalblockaden, all import av brittiska 

varor till den europeiska kontinenten. 

Perioden 1809—1813 har i Göteborg kallats den "briljanta tiden", bero

ende på den lysande handelskonjunkturen. Kontinentalblockaden, som inte 

drabbade Sverige, medförde att Göteborg blev frihamn för Storbritanniens 

varuhandel med kontinenten. Storbritannien bedrev främst handel med ko

lonialvaror och kunde dra nytta av att Göteborgs hamn inte var avspärrad. 

Därigenom kunde Storbritannien få ut sina varor på den europeiska konti

nenten, genom så kallad transitohandel. Det visar sig, att Göteborgs neder

lagsrörelse fick ett uppsving under perioden. Efter det att varorna anlänt till 

Göteborg och legat på nederlag, reexporterades de till kontinenten i vissa 

fall.1 Handelshuset Ekman & Co med säte i Göteborg fick en fördel av de 

härigenom ändrade handelsförutsättningarna. Ekmans hade fram till år 1808 

huvudsakligen ägnat sig åt sill- och järnexport. Firman kunde utnyttja den 

nya handelsmöjligheten för att handla med kolonialvaror, exempelvis socker, 

tobak och kaffe. Inte minst Ekmans rederirörelse utnyttjades för transport av 

varor under kontinentalsystemet. När konjunkturen vände, råkade många 

illa ut. Ekonomihistorikern Jan Kuuse har studerat konkursstatistiken och 

1 Nederlag innebär att importvaror som är belagda med tull under vissa villkor kunde få 

lagras under offentlig kontroll utan att tull behövde erläggas. SAOB, art. nederlag. 
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funnit att "av de 415 handelsföretag, som fanns i Göteborg 1813, gjorde 381 

konkurs under åren 1815—1817".2 

Mitt avhandlingsarbete har arbetstiteln "Omvälvningarnas tid. Handels

huset Ekman i Göteborg på kreditmarknaden 1790—1820". En av frågeställ

ningarna är vilket kreditnätverk Ekman &c Co var en del av. Undersökningen 

görs främst utifrån bevarade handelsböcker. En publikation om handelsböck

er utkom år 2008.3 Det källmaterial som används för den här artikeln är be

varade växlar. I avhandlingen används även konkursakter, korrespondens och 

juridiskt material, t.ex. växelprotester. I artikeln koncentreras framställningen 

till 1810. Först redogörs för hur en växel ser ut och hur den används. Efter det 

följer en genomgång av vilka orter som Ekman & Co har förbindelser med. 

I och med det går det att belägga delar av det geografiska kontaktnät, som 

Ekman & Co ingår i, vilket är huvudsyftet med artikeln. 

Växelns utseende och funktion 

Bilden visar en växel utställd av (trassenten) Andersson & Wohlfahrt i Gö

teborg den 13 januari 1810, dragen på (trassaten) Leers & Co i Hamburg, att 

inom 70 dagar efter dato, betala 1178 Reichsthaler Hamburger Banco till 

Ekman & Co (remittenten). Betalningen skall ske på det sätt, som remitten-

ten eller hans fullmäktige beordrar. I bokföringen noteras uppgifterna under 

respektive konton. 

Växel utställd i Göteborg 1810, dragen på Hamburg. GLA, Privatarkiv, C6, Ekmanska 
släktarkivet, Ekman & Co. 

2 Jan Kuuse, Ekman - ett handelshus 1802-1996. (Göteborg 1996), s. 74. 
3 Christina Dalhede & Magnus Andersson, Tidigmoderna handelsböcker i svenska städer. Käll

material och möjligheter. Projektrapporter Göteborg och Europa 1600-1800. Nr 2 (Göteborg 
2008). 
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Växeln som betalningsmedel 

Växeln utvecklades under medeltiden. Den användes till en början för att 

uppskjuta en betalning från en mässa till en annan.4 Betalningen för varorna 

skedde ofta genom växlar, både när det gäller importerade och exporterade 

varor. Andra möjligheter att betala var genom reverser, assignationer och 

kontantbetalning. 

Vid hanteringen av en växel måste en rad moment beaktas. Som grund 

gäller att en person (A) har en fordran på en person (B). A drar en växel på 

B. A är utställaren (trassenten) av växeln och B är acceptanten (trassaten). 

Idén är, att acceptanten skall betala utställarens skuld till en annan person 
på annan ort. Denne person (C) remittenten, som växeln är utställd på, kan 

när (B) accepterat växeln, kräva in betalning. Acceptanten måste acceptera 

skriftligt, att han godkänner, att växeln är dragen på honom och därefter 

måste han betala, när remittenten kräver det. En växel brukar ställas ut i tre 

exemplar: prima, sekunda och tertio växlar. Numreringen av dupletterna är 

viktig och att det noteras på sekundaväxeln "prima icke" och på tertioväxeln, 

"prima icke, sekunda icke", eftersom de tre exemplaren annars ses som tre 

växlar.5 Det kan innebära att växelbetalaren tvingas betala tre gånger.6 

En växel kan karakteriseras som ett "skriftligt, på kredit beroende omsätt

ningsmedel av stor betydelse inom den internationella handeln".7 Det finns i 

betalningshänseende fyra typer av växlar: sådana som betalas vid uppvisande 

(sikt- eller avistaväxel), viss tid efter uppvisandet (eftersiktsväxel), viss tid ef

ter utställandet (datoväxel) eller på viss dag (dagväxel). Växlar som används 

vid export- och importaffärer, skall oftast betalas vid uppvisandet eller viss tid 

efter uppvisandet. De är alltså avista- eller eftersiktsväxlar. Växeln har stor an

vändbarhet som betalningsmedel. Den kan endosseras, dvs. överlåtas. Varje 

person som tagit över växeln, är i slutänden ansvarig för att växeln betalas på 

4 Ferdinand Braudel, Civilization and capitalism: 15th-18th Century. 2 The Wheels of Com-

merce (Berkeley, Los Angeles 1982), s. 90. 

5 Rupert Beije, Svenskt banklexikon (Stockholm 1942), s. 427. På växlar skrivna på engelska 

står motsvarande "nonpaid" och på tyska "nicht bezahlt". 

6 Beije (1942), s. 583. Christina Dalhede, Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad 4, 

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

Möller i Ltibeck och Sibrant Valck i Göteborg (Partille 2006), s. 113. 

7 Nordisk familjebok, 33 (Stockholm 1922), s. 439. 
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förfallodagen, i händelse av att inte trassaten uppfyller sina betalningsförplik

telser. Innehavaren av växeln kräver då den som har överlåtit växeln på ho

nom eller henne. Kedjan av krav bakåt sträcker sig ända till trassenten, som 

i sista hand är ansvarig för sin utställda växel. Växeln har blivit ett effektivt 

kreditinstrument, inte minst eftersom växelmål snabbt kan avgöras, enligt 

växelrätten.8 Säkerheten ökas för växeln, liksom användbarheten som kredit

medel genom den snabba exekutionen. Växelmottagarens risk minskas, när 

han kan lösa in växeln när som helst. I äldre tider användes växlar, som kom

mit till i affärstransaktioner mellan olika handelshus, som betalningsmedel 

under löptiden. I en hel del fall räckte inte växelns baksida till för alla namn, 

som skrivits på växeln. Genom att varje person som hade överlåtit växeln, var 

betalningsansvarig, garanterades att den som sist satt med växeln skulle få ut 

sina pengar.9 Det är viktigt att klargöra varför växlar ställs ut. Växeln är ett 

säkert sätt att sända pengar. Därav följer att växeln ofta används för betalning 

i handelsrelationer. Dessutom fungerar växeln som ett kreditinstrument vid 

utlåning av pengar. Ett ytterligare skäl att använda växlar är, att det är möj

ligt att tjäna pengar på växelkursdifferenser.10 Mellanhavandet mellan trassent 

och trassat kallas täckningsförhållande. Genom att trassaten betalar växeln ef

ter det att trassenten kräver det, uppkommer ett täckningskrav från trassaten 

mot trassenten. Via en så kallad täckningsklausul på växeln framgår i regel, 

hur täckningsfrågan skall lösas. Det rättsliga förhållandet, när växeln ställdes 

ut (causa), hänger samman med vilket täckningsförhållande som råder.11 Vid 

utebliven betalning från växelgäldenären, eller om trassaten inte accepterat 
växeln, är det möjligt att låta en myndighetsperson offentligt styrka förhål

landet. Det förfaringssättet kallas protest. I Göteborg under undersöknings

perioden upptas och handläggs protester av Notarius Publicus. Andra myn

dighetspersoner t.ex. magistratsperson, landsfiskal eller för ändamålet utsedd 

förrättningsman kan också fungera som handläggare av protester.12 

8 Beije (1942), s. 578. 
9 Knut Wicksell, Föreläsningar i Nationalekonomi. Om penningar och kredit (Lund 1906), s. 

7i-
10 Markus A. Denzel, "The European Bill of Exchange", Kongresspaper, World Economic 

History Congress, (Helsingfors 2006). 
11 Anders Agell, Växel, check och materiell fordran (Stockholm 1971), s. 30. 

12 Beije (1942), s. 433~434-

58 



Kreditförbindelser utifrån bevarade växlar som källa 

I min undersökning av Handelshuset Ekman & Co år 1810 har jag studerat 

84 bevarade växlar och jämfört med noterade växelaffärer i Ekmans handels

räkenskaper. Tabell 1 visar antalet växlar fördelade på utställnings- respektive 

betalningsort. Av tabellen framgår att Hamburg har en viktig roll, även om 

London vid den tiden spelar en allt viktigare roll som knutpunkt för finan

siella betalningar. Ekonomihistorikern Eli F. Heckscher påpekar angående 

London som arena för växlar, att han i sina undersökningar av firma J.D. 

Wahrendorff inte har kunnat belägga växlar på London.13 Wahrendorff var en 

Stockholmsbaserad firma, vars export Heckscher följt under åren 1784-1804. 

Heckscher menar att svaret till frågan, varför London inte finns med som are

na för växlar, kunde ha erhållits i firma Tottie & Arwedsons arkiv, om det inte 

hade förstörts. I föreliggande undersökning följs den indirekta uppmaningen 

från Heckscher att bearbeta arkiv från Göteborg, för att där kunna nå fram 

till ett annat resultat, när det gäller växlar med London som handelspartner.14 

Genom tabell 1 är det möjligt att verifiera ett trettiotal växlar med anknyt

ning till London. London kommer senare att bli den avgörande arenan för 

den framväxande finansiella revolutionen. Fokus under det här avsnittet är 

att studera Ekman & Co:s växelaffärer år 1810. Växlarna är till överväldigan

de delen inlösbara i Hamburg respektive London. Det här källmaterialet är 

ovanligt, därför att det går att följa exakt vart var och en av växlarna tar vägen. 

På baksidan av växeln kan jag se de endosseringar som genomförs fram till 

dess att betalning sker. 

Tabell 1 visar spridningen av växlar, som jag kunnat belägga genom Ek

man & Co:s arkiv för år 1810. I undersökningen dominerar Göteborg som 

utställningsort med 46 växlar. Christiania är en viktig utställningsort med 8 

växlar. I övrigt kan en stor spridning konstateras. När det gäller betalningsor

ter dominerar London och Hamburg med 34 respektive 28 växlar. Hittills har 

92 % av orterna identifierats. När jag jämför med de vanligaste betalnings

orterna i min undersökning av Peter Ekman III år 1793, är skillnaderna bety-

13 Eli F. Heckscher, Sveriges Ekonomiska historia från Gustav Vasa. Det moderna Sveriges grund

läggning (Stockholm 1949), s. 688. 

14 Heckscher (1949), s. 679, 689. 
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TABELL I. Antal växlar och växelsummor i Ekman & Co:s arkiv år 1810 i Göteborg, 

ordnade alfabetiskt efter utställnings- och växelort. 

Utställningsort Växelort 

(betalningsort) 

Växelsummor Växelsummor 

Antal Pund H Banko Danska Antal Pund H Banko Danska 

Altona 0 5 5 240 

Brewig 2 600 0 

Bristol 0 1 60 

Carlshamn 1 1200 0 

Christiania 8 5 657 0 

Christiansand 1 370 0 

Darlington 0 1 400 

Diem/Dram/Dunn 1 300 0 

Drammen 1 200 0 

EastBrigthon 1 400 0 

East Piise 1 300 0 

Elseneur 

(Helsingnri 

2 3 268 0 

Göteborg 46 6120 38 151 1100 6 1261 3 474 

Hamburg 1 150 28 34023 

Hull 0 1 1000 

Köpenhamn 2 500 1200 2 3 488 1100 

Laurvig 1 1500 0 

Leith 0 1 475 

Leitte 0 1 730 

Liverpool 1 151 2 515 

London 1 375 34 16 518 

Mandal 1 730 0 

Newcastle 2 791 1 500 

Öster Plusoer 3 660 0 

Riga 2 1110 0 

Skeen 1 60 0 

Stockholm 1 3 400 0 

Stralsund 1 206 0 

Sunderland 0 1 370 

Tonsberg 1 40 0 

Uddevalla 2 615 0 

Okända 0 0 

Summa 84 21829 46225 1100 84 21829 46225 1100 

KÄLLA: Privatarkiv C6, Ekmanska släktarkivet, Ekman & Co. Göteborgs landsarkiv. 
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dande.'5 Peter Ekman III:s affärspartners fanns i hög grad i Pommern, men 

också i Hamburg. Handeln från Göteborg sker år 1810 däremot till största 

delen via London och Hamburg. Mitt resultat visar, till skillnad från Heck-

schers undersökning av firma J.D. Wahrendorff i Stockholm, att London 

förekommer som betalningsort för växlar. Möjliga bidragande förklaringar 

är att min undersökning behandlar förhållandet några år senare och att den 

gäller Göteborg. Ekman & Co är inblandade i växelaffärerna antingen som 

remittent eller endossent. 

När det gäller löptiderna innan växeln måste betalas, spänner de från 

omedelbar betalning (avista) till löptider på 4 månader. Vanliga löptider är 

70 dagar efter sikt, 90 dagar efter sikt och 3 månader efter sikt. Av 28 växlar 

inlösbara i Hamburg löper 25 med 70 dagar efter dato, 1 med 8 dagar efter 

dato, 1 med 57 dagar efter dato samt 1 med 2 månader efter sikt. För de växlar 

som är inlösbara i London skiljer sig löptiderna åt. Den vanligaste löptiden 

är 3 månader efter sikt, med 7 växlar. 4 växlar skall betalas 90 dagar efter sikt 

och 4 växlar 90 dagar efter dato. Den vanligaste löptiden för Hamburg är 

70 dagar, medan den vanligaste för London är 3 månader efter sikt. Att det 

skiljer på löptider har med förtroende att göra. Ju längre löptider desto större 

förtroende har den person som ställer ut växeln, för den person som skall 

betala. I materialet varierar växelsummorna mellan enskilda växlar från 31 till 

3 488 Hamburger banko och från 8 till 2 266 pund sterling. I tabell 1 framgår 

att Göteborg ställer ut växlar för 38 151 Hamburger banko respektive 6 120 

pund. I Hamburg löser växelinnehavarna in växlar för 34 023 Hamburger 

banko och i London 16 518 pund. 

Sammanfattningsvis kan vi säga, att London och Hamburg har störst 

betydelse som betalningsorter. Med den tyske ekonomihistorikern Markus 

A. Denzels modell som begrepp, fungerar både London och Hamburg som 

regelbundna betalningsorter. Däremot går det inte i den här undersökningen 

att fastställa, om växeltransaktionerna löper i motsatt riktning, dvs. om växlar 

15 Magnus Andersson, "Kreditförbindelser på Europamarknaden: Peter Ekman III 1793 och 

Ekman & Co 1810", Konferensbidrag, Ekonomisk-historiska mötet i Stockholm 12—14 ok

tober 2007. 
16 Markus A. Denzel, "The System of Cashless Payment as a Basis for the Commercial Integra

tion of Europé and the World", i Markus A. Denzel (ed.), From Commercial Communication 
to Commercial Integration. Middle Ages to 19th Century (Stuttgart 2004). 
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utställda i London eller Hamburg i någon större utsträckning är inlösbara i 

Göteborg eller någon av de andra utställningsorterna i undersökningen.16 En 

fråga är, om de båda orterna även under den följande perioden kommer att 

vara viktiga för handelshusens kreditförbindelser. 

Handelshuset Ekman & Co:s kreditförbindelser 

Utifrån bevarade växlar från år 1810 har Handelshuset Ekman & Co:s kredit

förbindelser studerats. I undersökningen får Ekman & Co vissa växlar endos-

serade till sig och i andra fall fungerar firman som remittenter. I de inledande 

avsnitten har det redogjorts för hur en växel fungerar och vilken information 

som ges. Från en växel är det möjligt att få information om utställnings- och 

betalningsort, vem som ställer ut och vem som skall betala. Vidare går det att 

utläsa till vem växeln är ställd, med hur stort belopp och med vilken tid kre

diten löper. I undersökningen har jag kunna konstatera en övervikt av växlar 

inlösbara i London och Hamburg. Löptiderna med betalning i Hamburg är 

till övervägande delen 70 dagar efter sikt. Löptider på 70 dagar efter sikt indi-

kerar ett relativt stort förtroende hos den person som ställer ut växeln, för den 

person som skall betala. För växlar inlösbara i London kan en ökad spridning 

i löptiderna konstateras. I artikeln har delar av Ekman & Co:s geografiska 

kontaktnät belagts, vilket var huvudsyftet. 

I min fortsatta forskning undersöker jag hur varornas sammansättning såg 

ut för Ekmans del under perioden utifrån bevarade handelsböcker. Frågeställ

ningen som jag arbetar efter är: Hur såg handels- och kreditnätverket ut för 

Ekman & Co under perioden runt 1810? I den här artikeln har jag koncen

trerat frågeställningen till kreditnätverket. Undersökningsresultaten jämförs 

sedan med de resultat som återfinns i litteraturen. 

En undersökning av växelprotester är också viktig att göra för att få en 

uppfattning om hur regelverket på kreditmarknaden var utformat för växlar 

och hur det tillämpades. Källmaterialet i Göteborg gör det möjligt för mig 

att studera ett antal växelaffärer, där respektive växel gått i protest och blivit 

föremål för rättsliga åtgärder 
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