


Handelshuset Donner och 

Den professionella handeln med starka drycker i 
Österbotten från sent 1700-tal till 1900-talets början 

JOACHIM MICKWITZ 

Till salu hos underteckande: 

"/.. ./Colonialwaror. Ett wälsorteradt Winlager, 

Engelsk Porter, fin Punsch, butelj och 

kanntals, fin Rom, Cognac och Batavia Arrac. 

W. Rosenlew & C:o.'" 

I sin bok Distinction har Pierre Bourdieu diskuterat smak som särskiljande 

och förenande faktor mellan och inom socialgrupper. Han sammankopplar 

smak, kultur och ekonomisk klass på ett sätt som kan tillämpas på konsum

tionen av alkohol på 1700- och 1800-talen. Enligt Bourdieu är distributionen 

bunden till socialgrupp, den är kopplad till ekonomiska faktorer och sam

manhänger med vad som kunde kallas livsstil eller habitus. De strukturer 

som byggs upp kring detta styr de enskildas val och skapar därigenom en 
klassbunden smak, en smak som också blir ett symboliskt uttryck för sam

manhållning och nätverk.2 

Bourdieu undersöker konsumtionsmönster ur ett sociologiskt perspektiv, 

där val av varor på basis av kulturella faktorer är av centralt intresse. Kon

sumtionen av alkohol på 1700- och 1800-talen var socialt differentierad, en 

grov gräns gick mellan import och hemmaproduktion. En socialt särskiljande 
gräns i detta fall var vem som drack konjak, arrak och rom å ena sidan och 

vem som drack lokalt bränd sprit å den andra. De strukturer som uppstod 

styrde de enskildas val och skapade därigenom en klassbunden stil som kunde 

1 Björneborg (no 47) 26.11.1870. 

2 Pierre Bourdieu, Distinction. A social critique oft the judgement of taste (Harvard 1998), s. 
260E 
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kommersialiseras av profitintresserade handelsmän. Sociala särskiljande kon

sumtionsvaror (sociala markörer, sociomateria)3 skapade särskilda förmed

lande nätverk som också de var bundna till socialgrupp. I en lätt förenklad 

modell kan vi särskilja fyra konsumentgrupper av Bourdieus snitt.4 

Lagligt köpt alkohol ca 1790-1900 

I: handelsmän och några höga tjänstemän 

— konjak, rom, champagne, arrak och franska viner 

II: sjökaptener, bodinnehavare och hantverkare 

— sämre rom, över tid mer konjak och vin 

III: bönder 

- brännvin, mot periodens slut billig rom, köpt brännvin och öl 

IV pigor, drängar, arbetare, sjömän m.fl. 

- brännvin, öl5 

Distributionen av alkohol sköttes dels av handelshus som sålde importvaror, 

dels av andra marknader, privata hembrännerier och små bodar som tillhan

dahöll enkelt brännvin. Under 1800-talets lopp kom handelsmän och profes

sionella aktörer att ta över delar av förmedlingen av enkel alkohol, medan 

förbudslagstiftningen 1919 i Finland gav de privata nätverken övertaget också 

i fråga om konjak och punsch. 

I källmaterialet från de österbottniska handelshusen förekommer arrak 

under perioden 1787-1890-talet, s.k. gammal rom förekommer från 1787 till 

1840-talet medan konjak förekommer från sent 1700-tal och ökande mängd 

3 För en diskussion om terminologin, se t.ex. Kai Ilmonen, Behov och civilisation (Stockholm 

1985). 

4 Zachris Topelius gjorde i sin dagbok 1839 en anteckning efter ett möte med en före detta 

piga på hemgården Kuddnäs i Nykarleby: "Bland annat befanns vår lilla stad äga 5 noga 

skiljda och sinsemellan rangsjuka societéer. 1: noblessen, köpmännerna, embets d:o 

och en del skepparfruar - den minst småagtiga af alla, som all tid är fallet i sådana relationer. 

-2:Skepparfruarna, mycket på sin kant. -jrHandtverkarne, de förmög

nare, de afundsjukaste, mest tillgjorda af alla. — 4:Sjömännerna och deras qvinfolk, 

hvartill höra flere af de såkallade jungfrurna, och 5: d r ä n g a r och p i g o r, så i staden 

som nära i granskapet. - Alla dessa bilda egna cotterier och gillen, som alla sträfva att sjelfva 

höja sig till classen ofvan, men hindra classerna nedom att upstiga. - Sådan är en småstads-

verld. —" 

5 Riksarkivet i Helsingfors (RA), Handelshuset Donners Cassaböcker 1787- ; Gamlakarleby 

museum, Carl Donners handlingar. 
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under 1800-talet, då konjaksexporten från Frankrike övergick från tunnor till 

flaskor. Tillbakagången för sockerröret i Västindien, slaveriets upphörande 

och en stor amerikansk marknad gjorde att rommen gick tillbaka och konja

ken tog dess plats — också om den transatlantiska marknaden fortsättningsvis 

var viktig för den franska konjaksproduktionen. Under 1800-talet förstärktes 

rommens tillbakagång som societetsdryck av att billig och dålig rom från Kö

penhamn, Flensburg, Göteborg och slutligen Helsingfors förstörde dryckens 

karaktär av social markör. Efter Napoleonkrigen tog den franska brännvins

produktionen fart, en industrialisering av produktionen — som inletts under 

sent 1600-tal - förstärktes, utan att kvalitet eller anseende förlorades. Under 

1800-talets lopp tog konjak definitivt över som ledande social spritdryck/ 

Ett handelshus manövrerar på marknaden 

Handelshuset Donner kom till Gamlakarleby på 1770-talet — släkten var tysk, 

hade lockats till Nyen på 1690-talet och hamnat i Stockholm under Stora nord

iska kriget. Familjens huvudsakliga verksamhet i Gamlakarleby var tjärhandel 

och rederiverksamhet. Vinsterna investerades systematiskt i bruksnäringar och 

då handelshuset på 1870-talet gjorde konkurs var en bidragande orsak att bola

get tömts på tillgångar till förmån för investeringar i främst metallindustri. 

Uppenbarligen var importen av tobak drivande för den donnerska lyxim-

porten kring år 1800, medan rom, konjak, vinglas och finare tyger verkar ha 

varit ett slags service för ståndspersoner. I kassaböckerna från perioden från 

1790-talet och 1800-talets första decennium specificeras endast handeln med 

stadsborgerskapet, men den bild man får är en småskalig lyxhandel inom en 

ganska sluten krets.7 Man kan fråga sig i vilken mån detta i första hand är 

en fråga om lönsamma returlaster eller en social verksamhet för att vinna ac-

ceptans i den nya hemstaden. 

Materialet från verksamheten i Stockholm är mycket begränsat. Det ser 

ut som om Jochim Donner, som hade drivits bort från Nyen vid den ryska 

erövringen 1702, mycket snart därefter skulle profitera på järnexport österut, 

en marknad som drevs av det jättelika bygget av S:t Petersburg. Därefter flyt-

6 Jfr Joachim Mickwitz, "Västindisk rom i Gamlakarleby, ett nätverksperspektiv", i Historisk 

tidskrift för Finland 1 (2008). 

7 RA, Donners samling, Cassabok 1787-. 
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tade familjen på 1770-talet till Gamlakarleby. På 1780-talet drevs handelsverk

samheten på sparlåga av Anna Donner, född Fahlander. Hon var änka och 

upprätthöll verksamheten i väntan på att sonen Joachim Donner skulle vinna 

burskap. Handeln fortgick och huvudprodukten var tjärexport och saltim

port. Revolutionskrigen gjorde rederiverksamheten lönsam och handelshuset 

Donner växte fram till 1808 till ett medelstort företag. Som en ny — eller ingift 

— familj i staden kämpade man för att vinna social acceptans och mötte up

penbarligen ett visst motstånd, särskilt i stadens största handelsfamilj under 

ledning av Anders Roos. 

Handelshusen och redarna hade genomgående problem med returlaster. 

Dels var skogsprodukterna (tjäran och virket) volymmässigt stora, dels var det 

svårt att ta hem vinster. Det finns exempel på stora skepp som införde så stora 

saltlaster att de blev osäljbara; skeppen måste i så fall antingen besöka många 

hamnar längs kusterna eller lasta om saltet till mindre fartyg destinerade åt oli

ka håll. Vid sidan av saltet och en del spannmål försökte handelshusen ta hem 

vinster i form av lyxvaror. Delvis handlar det om smuggling - under sent 1700-

tal gick lyxförordningarna stegvis från förbud till beskattning. Konjak, rom 

och arrak fördes in vid sidan av kristallglas, importtobak och bättre tyger.8 

Handelshuset Donner och därefter agenturfirman Donner importerade 

och sålde alkohol från 1700-talets slut till 1900-talets början. Alkoholen blev 

överhuvudtaget av stor vikt bland handelshusen, en annan släktgren gifte sig 

Sinebrychoff och ledde Koffens brännvins- och ölproduktion fram till 1940-ta-

let, tillsammans med handelsmän från bl.a. handelshuset Rettig i Gävle. Detta 

kan kopplas till en lång linje av konsumtionsutveckling, där allt större sam

hällsgrupper började konsumera. En poäng som kan göras är att man redan 

i debatten kring lyxförordningen 1766 diskuterade vanans makt, d.v.s. varor 

som kunde framkalla beroende. Kopplingen mellan kapitalismens genom

brott, konsumtionens sociala och geografiska spridning och de beroendefram-

kallande varorna (tobak, alkohol och socker) är av central betydelse för att 

förstå handelshuset Donners uppgång under 1800-talets första decennier.9 

8 Jari Ojala, Tehokasta liiketoimintaa Pohjanmaan pikkukaupungeissa, Purjemerenkulun kan-

nattavuusja tuottavuus 1700-1800-luvulla (Helsingfors 1999), s. 251-258. 

9 Christer Ahlberger & Magnus Mörner: "Betydelsen av några latinamerikanska produkter 

för Sverige före 1810", i Historisk tidskrift 113 (1993); Wanans iverkanpå öfuerflödet, isynnerhet 

brännvin, tobak, the och caffe (Stockholm 1766). 
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Då handelshuseran var slut och näringslivet liberaliserades, professionali-

serades och egentligen "bolagiserades" flyttade största delen av familjen Don-

ner till Helsingfors. Carl Donner blev kvar i Gamlakarleby som agent och 

kommissionär. Det var ett nytt sätt att bedriva affärsverksamhet på som var 

möjligt på grund av nya kreditarrangemang, en allt mer utvecklad marknad 

och bättre kommunikationer. Han var i första hand försäljare och investerade 

så lite som möjligt av sina egna tillgångar i varor; i stället erhöll han provision. 

Intressant är att detta är genomgående. Det gäller de försäkringar han sålde 

(han var bankombud innan ett lokalkontor grundades) och han sålde både 

importerad konjak och brännvin från Sinebrychoff i Helsingfors i kommis

sion. Koffens öl och brännvin såldes inte enbart i kommission utan också i 

familjens egna ölstugor ute på landet, ett förhållande som visar hur viktigt det 

var att behärska distributionskanalerna.10 

Det finns egentligen tre tillfällen då familjen Donner tydligt demonstre

rade sin sociala tillhörighet, invigning av det egna huset, stadshusbygget och 

dottern Adele Donners bröllop med löjtnant Synnerberg på 1870-talet. Kon

sumtion eller servering av kaffe, bakverk och alkohol blev symboler för att 

familjen var respektabel och ansedd vid alla tre tillfällen. 

Strax innan det finska kriget — år 1806 - invigde familjen sitt ståtliga sten

hus i Gamlakarleby. Huset markerade Joakim Donners växande status i sta

den, det var byggt i sten och inrymde både representativa bostadsutrymmen 

och kontorsutrymmen. I gården fanns också handelsbodar och lagringsmöj

ligheter. I huset bjöds förutom på förnäm mat också på franska viner, konjak 

och rom. Markeringen var att Joakim Donner kunde utmana bl.a. handels

man Roos som arrangör av fina tillställningar. Vinerna och importspriten 

var en del av en helhet. Familjen Donner var aldrig den rikaste släkten i 

Gamlakarleby, däremot gjorde man ett stort socialt arbete inom sin krets. För 

Donners var smak och stil (habitus) dels ett sätt att särskilja sig från stadens 

mellanklass, dels och kanske framför allt dock ett sätt att markera samhörig

het med sitt eget sociala skikt." 

10 Carl Donners samling, Karleby stadsmuseum; korrespondens mellan Sinebrychoff och 

Donner 1870-1887. 

11 Sylvi Möller, Gamlakarleby stads historia. 3 Tidsskedet 1808-1878 (Gamlakarleby 1973), s. 

184-185; WoodroffD. Smith, ConsumptionandtheMakingofRespectability, 1600-1800 (New 
York 2002), s. 25. 
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Ett sätt att ta ledningen bland borgerskapet var planeringen och bygget 

av Gamlakarleby nya stadshus på 1830-talet. Anders Donner ledde arbetet 

och kunde på det sättet bli huvudleverantör för byggnadsmaterial och ar

betsinsatser. Men framför allt gav arbetet honom en tydlig ledarroll bland 

borgerskapet. Vid invigningen hade champagnen kommit in som festdryck i 

högre grad än tidigare. 

På 1870-talet gifte sig Adéle Donner med löjtnant Synnerberg och famil

jen beslöt att arrangera ett ståndsmässigt bröllop. I Gamlakarleby stads his

toria beskrivs hur festen beundrades av folket, hur fina bakverken var och 

att man drack äkta champagne. Vin, konjak och champagne hörde nu till 

ett vedertaget symbolspråk och av samtida beskrivningar fungerade det just 

så. En bourdieusk distinktion mellan det högsta borgerskapet och de vanliga 

stadsborna uppvisades.12 

Handel, nätverk och sociala distinktioner 

Anna Maria Lenngren förklarade 1795 i dikten Göternas utvandring ironiskt 

vikingatågen med nordbornas längtan efter sprit. Dikten slutar med att im

porten av alkohol ersatte plundringstågen i sydled: 

Nu själva vi därom besörja 

att vin hämtas hit, var det finns. 

Och aldrig utvandra vi mera 

att mordiskt om tårarna slåss ... 

Må handel och sjöfart florera, 
så dricka vi gladast hos oss! 

Vi kan läsa dikten som en kommentar till den ökande brännvinsimporten 

under 1700-talet. Under 1600-talet blev konjak och rom vanliga inom de hö

gre sociala skikten och under 1700-talet nådde brännvinet slutligen hela det 

svenska samhället.13 

Under 1700-talet drack alla alkohol. Man har beräknat att en fjärdedel av 

hushållskostnaderna i Amerika gick till sprit och Fernand Braudel antyder i 

sin bok om vardagslivets strukturer att över en tredjedel av det europeiska 

12 Möller (1973), s. 401. 
13 Gustav Utterström, "Från vin till whisky", i Wilhelm Odelberg (red.), Guldet i flaskan 

— historia kring starka drycker i Sverige (Stockholm 1967), s. 36. 
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näringsintaget skulle ha skett i form av alkohol.14 Alkohol var en viktig för

nödenhet för alla sociala skikt, men typerna av alkohol varierade med social 

position - importsprit var i huvudsak förbehållen en elit medan enkel hem

bränd sprit dracks i de lägre sociala skikten. 

Traditionellt har sockret setts som en vara som gick från lyx till vardag då 

det blev tillgängligt för en större allmänhet. Kommersiellt producerad alko

hol genomgick en liknande cykel. I handelshusens intresse låg naturligtvis att 

sälja så mycket som möjligt, samtidigt som en begynnande modernisering 

gjorde att de sociala mellanskikten drogs in i ett modernare konsumtions

mönster. Rommen som sjönk socialt kan ses som ett exempel på detta — från 

förnäm kolonialvara, via sjökaptensdryck till ett enkelt sjömansbrännvin. 

Magnus Mörner kallar denna socialt sjunkande status för en demokratise

ringsprocess, där allt större befolkningsskikt fick tillgång till lyxvaror. Ur ett 

handelshusperspektiv kan man också se den ökande marknaden som ett in

tresse i sig samtidigt som de nedåtgående varorna då inte längre fungerade 

som socialt åtskiljande — andra symboler fick ta deras plats.15 

I ett bourdieuskt perspektiv kan man se detta som en cykel där rom, 

punsch och konjak var åtråvärda på grund av sin höga status, och deras höga 

status berodde på att de konsumerades av en elit. Då dessa varor blev tillgäng

liga för en större socialgrupp, förlorade de en del av sin funktion som åtskil

jande mellan yppersta elit och övriga konsumenter. Man skall se processen 

som att den åtskiljande funktionen vandrade nedåt genom de sociala skikten. 

Vid slutet av 1800-talet delade inte konjaken upp stadsborna i yppersta elit 

och andra utan gränsen gick mellan hela gruppen borgare och tjänstemän å 

ena sidan och arbetare å den andra.16 

De förmedlande nätverken var åtminstone delvis sammankopplade med 

dryckernas sociala skiktning. Det fanns ett ståndsmässigt nätverk där bor-

gerskap, högre tjänstemän och enskilda adelsmän köpte socialt accepterade 

drycker; ibland så att de beställdes på långa avstånd och försäljningen kunde 

vara avtalad innan ett fartyg avreste till t.ex. Köpenhamn. Rom, konjak, ar-

rak, champagne och malagavin importerades eller smugglades in och förmed-

14 Fernand Braudel, Civilisationer och kapitalism 1400-1800. 1 Vardagslivets strukturer; det möj

ligas gränser (Stockholm 1982), s. 218; Eric Burns, Spirits of America. A Social History of 

Alcohol (Philadelphia 2003), s. 24. 

15 Magnus Mörner, Människor, landskap, varor & vägar (Stockholm 2001), s. 116. 

16 Bourdieu (1998). 
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lades. Under den gustavianska förbudslagstiden finns i källmaterialet endast 

uppgifter om handel i verkligt slutna nätvek, mellan släktingar och inom re

derierna. Denna entydiga smuggling bokfördes endast då försäljningen gick 

på kredit. Under husbehovsbränningstiden 1790-1866 finns - förutom laglig 

import - uppgifter om smuggling av konjak, champagne och rom men det 

är svårt att knyta smugglingsvarorna till bestämda handlande. Handelshuset 

Donner ägde skepp, hade kustbor anställda som både besättning och tillfällig 

byggarbetskraft och sålde dessa dyra lättsmugglade varor. Ett romkonto i en 

kassabok 1807 antyder att förväntningarna på spritimporten var stora, å andra 

sidan är kontot tomt vilket visar något om krigstidernas realiteter.17 

Ur ett handelsmannaperspektiv kan man säga att förändringar i den po

litiska och ekonomiska verkligheten accentuerade behovet av att hålla sam

man. Denna sammanhållning uttrycktes bl.a. i symboler och symbolhand

lingar. Det handlar alltså inte enbart om att uttrycka makt och skillnader 

utan också samhörighet och likheter.18 

Mellan smuggling och professionalisering 

Under perioden 1810-1866 var husbehovsbränning tillåten medan importen 

omfattades av tullbestämmelser som byggde vidare på 1700-talets lyxförord-

ningar. Konjak, rom, arrak, madeira och franska viner var lyxvaror som togs 

in och distribuerades för ett bestämt socialt skikt, vilket naturligtvis med

förde att smuggling var lönsamt.19 

En konkret bild av hur brännvin importerades fås av handelsmannen Li-

théns ankommande last till Nykarleby år 1840. Lastrummet var fyllt av tak

tegel, bly i olika former och mönja — uppenbarligen byggnadsmaterial för ett 

eller flera finare tak. Däckslasten bestod av bättre bruksvaror såsom vinglas, 

rulltobak, olika slags tyger och en pipa rom å 155 kannor samt ett oxhuvud 

franskt vin å 70 kannor. Lyxvarorna togs in som en liten extra förtjänst.20 

Då husbehovsbränningen förbjöds 1866 öppnades en helt ny marknad för 

17 RA, Donner, Kassabok 1807. 

18 Stefan Lundblad, Hedersam handelsman eller verksam företagare. Den ekonomiska kulturens 

omvandling och de ledande ekonomiska aktörerna i Gävle 1765-1869 (Uppsala 2007), s. 21—22. 

19 Ilkka Mäntylä, Suomalaisen juoppouden kasvu. Kustavilaisen kauden alkoholipolitiikka 

(Helsingfors 1995). 

20 Erik Birck Nykarleby stads historia. 2 1620-1975 (Nykarleby 1980), s. 432—463. 
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brännvinsförsäljning. Lyxvarorna fick sällskap av beskattad inhemsk produk

tion för allmänheten. Inhemskt brännvin såldes i allt större mängder och då 

järnvägen 1885 nådde Gamlakarleby öppnade detta för införsel av brännvin 

i enorma fat. Carl Donner försökte också skapa sig ett eget distributionsnät 

och öppnade krogar på landsbygden norr om staden, bl.a. i anslutning till 

marknadsplatsen i Kalajoki, där handelshuset Donner haft bodar sedan 1700-

talet.21 

Detta fick nykterhetsrörelsen att gå i taket. Med all rätt ansåg den att han

delshusen motarbetade deras syften; husbehovsbränningen förbjöds dels av 

hälsoskäl, dels för att kunna beskatta produktionen. Handelshusen utnyttja

de situationen för egen profit. En präst väckte till och med åtal mot Donners, 

men Carl Donner var nämndeman, han skötte juridiska uppdrag i staden 

och klarade sig utan påföljder.22 Fallet visar att redan den samtida nykterhets

rörelsen kunde iaktta hur handelsmän kunde profitera på den förskjutning i 

distributionsnäten som förbudet mot husbehovsbränning medförde. 

Handelshuset hade alltså gjort konkurs på 1870-talet och största delen av 

släkten var i Helsingfors, byggde hus och gjorde moderna karriärer. I Gam

lakarleby levde Carl Donner gott - han lyckades frikoppla sin affärsverksam

het från handelshuset som sköttes av brodern Joakim Donner. Carl Donner 

fortsatte göra affärer, inte längre som handelsman utan härefter i första hand 

som agent och kommissionär. Han förmedlade försäkringar och var ombud 

för Föreningsbanken innan nätet med lokalkontor byggdes ut. Hans import 

av starkvaror fick en likartad karaktär. Han var i första hand agenturhandlare 

och förmedlare - men han lagrade i någon mån både öl, enkelt brännvin och 

fina sorter såsom konjak. Han ägde inte längre skepp, hans investeringar i 

varor minimerades och var kortsiktiga, hans krediter var kortare och sköttes i 

allt högre grad av det bankväsende han själv var med om att bygga upp/3 

Genom förbudet mot husbehovsbränning på 1860-talet blev förmedling 

av enkel sprit intressant också för större kommersiella intressen. Strax därefter 

gick en våg av konkurser genom de österbottniska handelshusen; tjäran hade 

blivit olönsam på grund av stålfartygen och familjerna investerade på annat 

håll. Den nya aktiebolagslagen skilde på personlig egendom och företagens 

21 Carl Donners samling, Karleby stadsmuseum, korrespondens 1865-1879. 

22 Carl Donners samling, Karleby stadsmuseum, handlingar 1870. 

23 Carl Donners samling, Karleby stadsmuseum, bankkorrespondens 1865-1880. 
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tillgångar, så handelshusen kunde göra konkurs utan att familjerna med sin 

personliga förmögenhet behövde stå för följderna. 

Smuggling som en alternativ distributionskanal 

Lyxvaror som konjak och kristallglas producerades till en början för hov och 

enskilda kapitalstarka handelsmän och godsägare. Genom borgerskapets 

frammarsch under 1700-talet skapades en större marknad för varor med hög 

social status. De stora handelsstäderna blev huvudmarknader för dessa varor; 

för de österbottniska städerna blev städerna som köpte upp tjära och virke 

samtidigt distributörer av lyxvaror. 

Från dessa stora handelsstäder fördes konjak i små mängder ut till peri

ferier där lokala handelshus förmedlade drycken bland sina kunder. Tillsam

mans med kaffe, prima tobak och tyger kunde rommen tas som däckslast 

för att ge en extra förtjänst och förse handelsbodarna med ett större varusor

timent. Lyxförordningarna, de gustavianska förbudslagarna och 1800-talets 

tullregleringar förhindrade i någon mån alkoholimport, men framförallt gav 

de upphov till smuggling. Naturligt nog är det svårt att följa smugglingsvä

garna, att belägga smugglingsnätverken eftersom de skulle hållas hemliga. 

Förordningar som uttryckte oro för smuggling av olika slag utgavs under 

hela slutet av 1700-talet. De handlade om både smuggling från utlandet och 

smuggling från städer till landsbygden - i många fall verkar myndigheterna 

jämställa dessa olagliga handelsformer.24 

Två vägar verkar kunna skönjas. Då all import av konjak, rom och ar-

rak var förbjuden från 1760-talet till 1790-talet inköptes den i Köpenhamn, 

Amsterdam, Bordeaux och i brittiska hamnar varifrån den smugglades in i 
det svenska riket - under tillåtna perioder var också Stockholm en central 

förmedlare. Bestämmelser om Porto Franco (frihandel) för fransmän i Mar

strand och senare Göteborg gav upphov till en del oklarheter kring brännvin 

- huruvida rom överfördes via Göteborg till Österbotten har jag inte lyckats 

belägga. Danmark var uppenbarligen ett smugglingscentrum, och i en kun

görelse 1778 förbjöds svenska skepp inte endast att föra in danska starkvaror 

utan till och med att ta ombord danskt brännvin för alla slags transporter.25 

24 Mäntylä (1995), s. 166f„ 177. 

25 Kongl. Commerce Collegii kungörelse, angående förbud for Svenska Båtförare at Transportera 

Brännvin ifrån Danska orter. 7. september 1778. 
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Det finns i Donners bevarade kassaböcker några belägg på hur den olag

liga handeln gick till. Under förbudsåren och de år då import var förbju

den eller kraftigt begränsad, sålde handelshuset mycket lite rom och arrak 

— konjak finns inte i materialet före 1790-talet. Det som såldes gick nästan 

uteslutande till släktingar — en morbror och en kusin hörde till uppköparna. I 

övrigt såldes endast till en affärskumpan. Nätverk handlar ofta om relationer 

och förtroende och smuggelsprit kunde bara överföras i största förtroende, 

inom slutna nätverk - alltså i detta fall inom släkten och inom de gemen

samma rederierna. Ett exempel är då rådman Herr Abr. Falander den 4 mars 

1787 köpte ett ankare rom av sin syster Anna Donner för 16.32 (knappt 40 

liter). Denna hemliga handel stärkte elitnätverket. Konjak, rom och arrak 

blev varor med en social symbolladdning, både som klassmarkör och som en 

symbol för förtroende även om det fåtal åtal som väcktes mot smugglare i de 

finländska städerna närmast visar hur solidariskt städernas elit försvarade sina 

handelsmän.26 

Redarna lyckas aldrig lösa problemet med returlaster på ett tillfredsstäl

lande sätt, men en dellösning var att fylla skeppen med små partier värdefulla 

varor. Franska viner, konjak, arrak och gammal rom (vid sidan av dyrbara 

tyger, importtobak och kärl - särskilt kristallglas) blev ett sätt att ta hem vin

ster och finansiera en del returresor och då lagstiftningen gjorde lyxvarorna 

oskäligt dyra verkar smugglingen ha florerat. Materialet är knappt men då 

handelsmannaänkan Anna Donner (Falander) sålde konjak och rom trots de 

gustavianska förbudslagarna kan det dels ha handlat om ett behov av att hålla 

liv i affärsverksamheten, dels om att skapa sig en position bland handelsmän

nen i staden. Som kvinna var hon eventuellt tvungen att ta större risker då 

hennes sociala position i det i huvudsak manliga handelsnätverket antingen 

var svag eller åtminstone krävde en ständig bekräftelse. Hennes son Joakim 

Donner visade, då han blivit myndig något decennium senare, tydlig irrita

tion över aktivt agerande handelsmannaänkor.27 

Mer exakta uppgifter om smuggling av alkohol förekommer först från 

1820-talet då tullen började annonsera om sina auktioner där smuggelsprit 

såldes. I de annonser i tidningspressen som kungjorde tullkammarauktioner 

förekommer ofta försäljning av beslagtagen rom. Exempelvis såldes 17 ankare 

26 T.ex. RA, Handelshuset Donner C4a/4 Cassabok 1787-1797. 

27 RA, Donner, Kassabok C4a/4 1787-1797; RA, Joakim Donners brevväxling Copiebok 1814. 
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rom (knappt 6yo liter) i Viborg 21 december 1825 och 96 kannor i Vasa 30 

januari 1841 (drygt 250 liter). Mängderna i dessa exempel är inte stora. Det 

torde vara frågan om extraknäckande sjömän som försåg mindre nogräknade 

handelsmän med en begärlig vara.28 

Om beslagen årligen var hundratals liter och de flesta smugglingsförsök 

lyckades, så torde spritsmugglingen ha varit betydande. I enlighet med senare 

tiders principer och gustavianska förordningar torde smugglingen ha omfat

tat även ett nätverk där skärgårdens befolkning var inblandad - ett nätverk 

som inte efterlämnat något källmaterial. Dessa nätverk försvann slutligen 

först på 1970-talet då de små lastfartygen minskade i antal och mångsyssleriet 

bland skärgårdsbefolkningen i allt högre grad ersattes av specialiserade pro

fessionella näringar.29 

En uppfattning om mängder kan man få ur Finlands Allmänna Tidning 

som år 1825 publicerade en Förteckning över importvaror 1824 till Finland där 

det framgick att bl.a. 1 265 kannor rom (3 300 liter), 246 buteljer champagne, 

613 kannor malaga och 1 171 kannor port lagligen importerats till Finland.30 

Följande år - 1825 - infördes 7V2 kanna konjak och 885 V2 kannor brännvin.31 

Tullens sammanräknade statistik kan naturligtvis vara slarvigt uppgjord, men 

allt tyder på att största delen av den konjak som infördes till storfurstendö-

met Finland år 1825 infördes tullfritt. 

Sjömän hade från 1810-talet rätt att införa en del av sin lön i brännvin tull

fritt, vilket uppenbarligen utnyttjades av handelshusen - det som var lön då 

båten passerade tullarna var en vara då lasten lossades. Enligt den kejserliga 

förordningen 1822 fick sjömän införa brännvin som en del av sin provision, 

men enligt beslut fastslaget i juli 1829 fick det inte vara rom eller konjak. För

ordningen preciserade att sjömansspriten gällde enbart för egen konsumtion 

och enkla sorter — inte konjak och god rom. Rom och konjak var lyxvaror 

som infördes i relativt små mängder och det var lönsamt att smuggla eller 

kringgå tull på olika sätt.32 

28 Wiburgs Wochenblatt no 50/17.12.1825; Wasa Tidning no 4/23.01.1841. 

29 Jfr Kaj Dahl, Smugglare i skärgården (Esbo 2003). 

30 "Förteckning över importvaror 1824 till Finland", i Finlands Allmänna Tidning no 

109/17.09.1825. 
31 "Förteckning över importvaror 1824 till Finland", i Finlands Allmänna Tidning no 

119/12.10.1826. 

32 Finlands Allmänna Tidning no 100/29.08.1829. 
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Då Finland 1919 stiftade sin förbudslag blev officiell alkoholförsäljning 

omöjlig. De gamla bryggerierna och brännvinsfabrikerna övergick till att 

producera läsk och importörerna tvingades importera andra varor. Skärgår

dens distributionsnät, kopplingarna mellan handelsfartygens sjömän och 

skärgårdens fiskare, levde kvar. Utanför territorialvattensgränsen ankrade 

stora lastfartyg från vilka skärgårdsborna hämtade brännvin, ofta producerat 

i Tyskland och Polen. Samtida övervakare i skärgården vittnar om tilltagande 

välmåga i fattiga byar, tegeltak, symaskiner och präktiga väggklockor blev 

statussymboler för dem som smugglade sprit. 

Förbudslagstiden 1919-1932 innebar en karnevalisering av distributions

verksamheten. Det höga vändes till lågt och det låga kanske också upphöjdes. 

Efter 1919 kunde eliten inte längre leda distributionen, men däremot kunde 

de låga nätverken leva kvar. Smugglarna i skärgården - som hade funnits 

sedan Gustav II Adolfs tid då tullväsendet blev reellt — upplevde högkon

junkturer under Krimkriget, första världskriget och förbudslagstiden. Både 

konjak och enkelt tyskt och polskt brännvin förmedlades till sina socialt rätta 

adresser, men utan att lagliga handlande kunde profitera på det. 

En social distinktion 

Social tillhörighet kan anses bestå av fem element: yrke, vänner (nätverk), 

stil (habitus), värderingar och klassmedvetenhet.33 Elementen är naturligtvis 

inte oberoende av varandra och då socialt distingerad alkohol används som 

utgångspunkt kan man betona habitus, nätverk och medvetenhet. 

Under 1600-talet började man producera kryddade brännvin i stor skala 

på många håll i världen och under 1700-talet utvecklades mognads- och lag

ringsprocesserna så att det gick att förvara brännvin under långa tider. Spriten 

inte bara bevarades, den blev bättre om den låg på tunnor i decennier. 1700-

talet medförde en professionalisering av både produktion och förmedling, 

olika tekniker för förvaring utvecklades och produktionen av brända drycker 

förfinades. Konjak och rom blev dyra socialt markerande konsumtionsvaror 

som förmedlades via de stora handelshusen och såldes på auktioner i bl.a. 

Amsterdam på samma sätt som te eller ostindiskt porslin.34 

33 James F. Engel & Roger D. Blackwell, Consumer behavior (Chicago 1982, 4:e uppl.), s. 113E 

34 Braudel (1982), s. 218. 
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En skissartad tidsjämförelse visar att dessa gamla — vällagrade - brännvins

sorter, som i stor skala började marknadsföras vid 1700-talets mitt, nästan 

omedelbart nådde de mest perifera delarna av Östersjöns handelsnätverk. En 

borgmästare, aktiv handelsman eller landshövding hade möjlighet att köpa 

konjak i småstäderna, men det fåtal bevarade kassaböcker där köparna namn

ges visar också att kundkretsen var mycket begränsad — också innan de gusta

vianska förbudslagarna trädde i kraft. 

Konsumtionen av importvaror ökade efter Gustav III:s ryska krig och 

man kan se en liten konsumtionsrevolution i den östra rikshalvans fattiga stä

der under åren 1792—1808. Efterfrågan på varor — virke, tjära — och transporter 

ökade under krigsåren, vilket tillförde de handlande sociala skikten större 

resurser. Returlasterna blev något fler och åtminstone till en del verkar varor 

ha kunnat erhållas förmånligt då de stora marknaderna i Europa skakades av 

kriget. Det är påfallande hur snabbt marknaderna nådde fram till småstä

derna, men hur långsamt varorna de facto spred sig socialt i lokalsamhället.35 

I en annons i Åbo underrättelser i början på 1800-talet räknas en del av 

dessa varor upp: 

Uti gården N:o 97 en half i kyrkokvarteret wid Kyrkbacken finnes till salu Caffe, Can, 

Socker, Bomull, Risgryn, Malmö Carduser, Hvetemjöl, Malagawin, Portugiswin, Pi-

cardon, Fransktwin, Konjack, fin Arack, hvit Romm och Citronsaft. Afven alla de som 

weta sig hafwa lemnat panter hos mig, hwilka redan äro förfallne, böra sådana utlösa 

inom en månad, i annan händelse blifwa de bortsålda. 

Åbo d. 8 Dec 1806. 

Joh. Lemberg, handlande36 

Ett bevis för hur de importerade dryckerna sakta vandrade nedåt i de so

ciala hierarkierna kan man kanske se då Holmströms handelslager brann i 

Kristinestad 1858. Det plundrades då på stora åmar rom och punsch, d.v.s. 

importerad sprit i mängder som var större än det förnämsta borgerskapet 

kunde dricka. De importerade sorterna vandrade uppenbarligen sakta nedåt 

i de sociala hierarkierna Bönder sålde också hembränd sprit mer eller mindre 

35 Jfr t.ex. Sheryllynne Haggert:,"A Link in the Chain: Trade and the Transhipment of 

Knowledge in the Late Eighteenth Century", i International Journal ofMarine History 14:1 

(2002). 

36 Åbo Tidning no 98/10.12.1806. 
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lagligt bland de lägre sociala skikten, som kanske inte hade möjlighet att 

bränna själva.37 

I en debattartikel ("Nykterhetssaken" skriven 1865) debatteras brännvinets 

roll för arbetare — en tydlig moralisk skillnad görs mellan brännvin å ena 

sidan och konjak, rom och champagne å den andra.38 

Sammanfattningsvis kan den importerade spritens vägar genom sociala 

skikt och olika slags nätverk ses som ett uttryck för hur både marknad och 

distribution utvecklades under det långa 1800-talet. Lagstiftning, transporter 

och finansieringsmöjligheter fick alla betydelse för hur alkoholen spreds i allt 

effektivare distributionsnät. Då det fanns lagliga möjligheter att tjäna pengar 

på denna handel tog de etablerade handelsmännen för sig av andelarna. 

37 Tyra Borg, Fyra köpmanssläkter. Anteckningar om släkterna Lebell, Sjöberg, Holmström och 

Ahlström (Helsingfors 1947), s. 93. 

38 "Nykterhetssaken", i Österbotten nr 7 (01.04.1865). 
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