


Dräng eller handlare 
Hur institutionella förändringar påverkade en gård-
farihandlarfamilj i Norr Ossjö i Hishults socken 
i sydöstra Halland under fyra generationer1 

PER GÖRAN JOHANSSON 

Inrikeshandeln i Sverige hade under lång tid varit omgärdad av lagar och 

förordningar, som hade hindrat tillväxten inom den mindre handeln. I slutet 

av 1700-talet och under första hälften av 1800-talet genomförde staten en rad 

ekonomiska reformer som kom att förändra handelns villkor. Det kom i hög 

grad att beröra även den handelsform som går under benämningen gårdfa-

rihandel. 

Redan 1624 hade boråsare erhållit monopol på gårdfarihandel.2 Övrig han

del var i princip knuten till städerna. 1680 erkändes dock allmogens rätt att 

sälja sina egna tillverkade varor och år 1789 fick man rätt att även sälja gran

nens tillverkning.3 En successiv reformering av lagstiftningen skedde under 

de första årtiondena av 1800-talet. Förordningen om viss näringsfrihet antogs 

1846 och helt fri handel infördes 1864, då de kvarvarande restriktionerna kring 

inrikeshandeln försvann.4 Därmed upphävdes boråsarnas handelsprivilegier 

definitivt och det blev fritt fram att försörja sig som gårdfarihandlare i hela 

landet.5 Under de sista årtiondena av 1800-talet gjordes upprepade försök att 

begränsa gårdfarihandelns omfattning och spridning. Bakom detta stod den 

1 Detta är en delundersökning i ett arbete som kommer att handla om den rörliga handelns 

betydelse för den tidigindustriella utvecklingen i en region. 

2 I halländska kamerala texter och litteratur från i huvudsak 1700-talet används begreppet 
boråsare för den som bedrev kringföringshandel och som kom från Boråstrakten. I några fall 

används istället begreppet västgötar. 

3 Henry Lindström, Näringsfrihetens utveckling i Sverige 1809-1836 (Göteborg 1923), s. 42 ff., 

72-
4 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm 1996), s. 259 ff. 
5 Björn Sterner, Bygdeknallar och stadsköpmän. En krönika om Sjuhäradsbygdens gårdfarihandel 

(Stockholm 1970). 
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Den halländska gårdfarihandeln hade bl. a. sina rötter i den tidigmoderna protoindustriella stickindustrin. 
Halländskt stickgille ur 1855 års upplaga av Bilder ur svenska folklifvet. Uppsala universitetsbibliotek. 



privata detaljhandeln som såg gårdfarihandeln som ett hot mot deras verk

samhet/ År 1887 godkände riksdagen ett lagförslag som innebar en viss skärp

ning av gällande lagstiftning. Den kom i första hand att drabba de judiska 

gårdfarihandlarna.71 början av 1900-talet blev länsstyrelserna allt restriktivare 

att utfärda nya tillstånd.8 

Den engelska historikern Sheilagh Ogilvie har på ett förtjänstfullt sätt pe

kat på institutionernas betydelse för den ekonomiska och sociala utveckling

en. Hon använder begreppet sociala institutioner, som hon definierar som 

en uppsättning av etablerade regler och praktiker för det sätt som människor 

organiserar sina ekonomiska, sociala, demografiska, politiska och kulturella 

aktiviteter. Begreppet kan delas upp i formella och informella institutioner. 

Med formella institutioner menas skrivna spelregler i ett samhälle som t. ex. 

lagar, privilegier m.m. Med informella institutioner menas oskrivna spelreg

ler som mentalitet, kultur, traditioner m.m.9 Det är alltså en uppsättning 

institutioner som tillsammans styr och definierar det samhälliga spelet, i det 

här fallet kring handeln. Staten kunde alltså genom att skapa, bevara eller 

förändra olika politiska och sociala institutioner påverka möjligheterna för 

handeln att utvecklas. 

Jag är speciellt intresserad av att studera hur institutionella förändringar 

påverkade människornas agerande i den verklighet de levde, i det här fal

let arbetet som gårdfarihandlare. För att försöka förstå hur de institutionella 

förändringarna påverkade den enskilde handlaren, har jag valt att studera en 

familj som försörjde sig som gårdfarihandlare under fyra generationer. 

Den undersökta familjen bodde i Hishults socken i sydöstra Halland där 

gårdfarihandeln under 1800-talet fick ett stort uppsving som näring framför 

allt i flera byar i östra delen av socknen. För många av hushållen blev det en 

huvudnäring, även om de flesta gårdfarihandlare också bedrev ett mindre 

6 Tom Ericsson, "Mellan kapital och arbete: butiksägarna i Sverige 1870-1915", i Scandia 48 

(1982), s. 250 ff. 

7 Per Hammarström, Nationens styvbarn. Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 

1870-1940 (Stockholm 2007), s. 108. 

8 Ericsson (1982), s. 250 ff. 

9 Sheilagh Ogilvie, "Social institutions and proto-industrialization", i Sheilagh C. Ogilvie & 

Marcus Cerman (ed.), European proto-industrialization (Cambridge 1996). Enligt Douglass 

C. North avses med institutioner de formella regelverk och informella normer som ligger till 
grund för samhällets sätt att fungera. Douglass C. North, Institutions, Institutional Change 

and Economic Performance (Cambridge 1990). 
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jordbruk. Genom att följa en familj över flera generationer kan man se hur 

den enskilde handlaren påverkades av förändringar som skedde över tid. 

Syftet med artikeln är alltså att försöka beskriva hur institutionella föränd

ringar kom att påverka den undersökta gårdfarihandlar familj en i Norr Össjö 

i Hishults socken över tid. 

I artikeln används begreppet "gårdfarihandel" för att beteckna perso

ner som var bosatta och bedrev rörlig handel utanför sin hembygd.10 "Re

sehandlare" tycks ha varit den gängse benämningen på gårdfarihandlarna i 

Hishult." 

Källmaterial och avgränsning 

Undersökningen är främst baserad på traditionsuppteckningar, intervjuer 

och kameralt material.121 folklivsarkiven finns en stor mängd uppteckningar. 

Det ger oss en möjlighet att få fram uppgifter som är svåra att finna i andra 

källor, eftersom uppteckningarna ofta ger en god bild av vanliga männis

kors konkreta vardag. De uppteckningar som använts kommer från Folk

livsarkivet i Lund. Professor Bo Gustafsson har kommit fram till att minnen 

om arbetsförhållanden i äldre tid i regel är relativt pålitliga. De berättar om 

förhållanden som uppgiftsinlämnaren var väl förtrogen med och inte haft 

något skäl att ljuga om. Det är därför troligt att de förmedlar en relativt 

korrekt bild.13 Dessutom har två intervjuer gjorts, en djupintervju och en 

videoinspelad intervju.14 Valet av familj avgjordes i första hand av tillgången 

på källmaterial. 

10 Göran Rosander, Gårdfarihandlare i Norden: en översikt av en gammal handelsform (Stock

holm 1980), s. 11. 

11 Den rörliga handeln eller kringföringshandeln användes yrkesbeteckningarna boråser 1719, 

knalle 1796, gårdfarihandlare 1821, resehandlare 1831. Källa: Sten Carlsson, Yrken och sam

hällsgrupper. Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866(Stockholm 1949), s. 86. 

12 Följande uppteckningar från Folklivsarkivet i Lund har använts. Accessionsnummer: 

M.14018, M.14020, M. 15027, M.15028, M. 15030, M.15035, M.15036, M. 15037 och M.16382. 
13 Bo Gustafsson, Den norrländska sågverksindustrins arbetare 1890-1913. Arbets- och levnads

förhållanden (Uppsala 1965). 
14 Djupintervjun är gjord med Göte Johansson (1909-2001) som tillhörde den sista genera

tionen gårdfarihandlare i familjen. Jag träffade informanten vid flera tillfällen under en väl 

tilltagen tid. Video intervjun är gjord med Hellvi Johansson (1906-1988), som är en äldre 

syster till Göte Johansson. Intervjun är gjord år 1986 av hennes son Rune Sturesson . 
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Forskning och litteratur 

Den franske historikern Laurence Fontaine har i History ofPedlars in Europé 

(1996) visat att de varor som gårdfarihandeln distribuerade kom att spela en 

viktig roll för den tidiga utvecklingen av den moderna europeiska ekonomin. 

I boken Gårdfarihandel i Norden: en översikt av en gammal handelsform (1980) 

ger etnologen Göran Rosander en samlad bild över den nordiska gårdfari

handeln. Historikern Pia Lundkvist visar i sin avhandling att gårdfarihan

deln spelade en viktigare roll för konsumtionssamhällets framväxt än tidigare 

forskning har visat.15 Forskning om gårdfarihandelns betydelse i andra områ

den än Sjuhärads bygden saknas i stor utsträckning. 

Hishult - en kommersiell socken 

I detta avsnitt presenteras socknen och den protoindustriella produktion som 

fanns i området under olika tider samt också den handelsverksamhet som 

fanns där. 

Hishult ligger i sydöstra Halland och gränsar både mot Småland och mot 

Skåne. Socknen ligger i den så kallade skogsbygden. Jordmånen bestod till 

största delen av jökelgrus. Åkrarna var steniga och det fanns gott om ljunghe

dar och mossmarker. Befolkningen hade svårigheter att kunna försörja sig på 

bara jordbruket utan behövde ytterligare inkomster. 

I gränstrakterna mellan Skåne, Halland och Småland fanns en mångsidig 

tidigindustriell verksamhet sedan århundraden. Anda sedan åtminstone mit

ten av 1700-talet hade i Hishult producerats träslöjd som laggkärl, korgar och 

vävskedar. Försäljningen av dessa varor sköttes av lokala gårdfarihandlare och 

därmed fick gårdfarihandeln, som tidigare nämnts, ett stort uppsving som 

näring framförallt i flera byar i östra delen av Hishults socken. De två främsta 

var Norr Ossjö och näraliggande Kornhult.'6 

Under 1700- och 1800-talet utvecklades i södra Halland en omfattande till

verkning av stickade yllevaror, som i stor utsträckning kom att bedrivas som 

15 Pia Lundkvist, Marknad pä väg. Den västgötiska gårdfarihandeln 1790-1864 (Göteborg 
2008). 

16 Per Göran Johansson, Gods, kvinnor och stickning. Tidigindustriell verksamhet i Höks härad i 

södra Halland ca 1750-1870 (Lund 2001), s, 181 £ 
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Geometrisk karta över landsvägarna genom Halland med ordinarie post- och gästgivare
gårdar, upprättad av ordinarie lantmätaren Petter Wijekman, renoverad 1742. Lantmä
teriverket, Gävle. 

förlagsverksamhet.17 Under lång tid hade borisarna en central roll när det 

gällde upphandlingen och distributionen av stickade varor från den halländ

ska stickningsindustrin till den skandinaviska marknaden. Boråsarnas makt 

över den halländska ylleproduktionen var ännu i mitten av 1800-talet stark.18 

I en skrivelse från Hushållningssällskapet i Halland 1850 till Kungl. Maj:t står 

att läsa: "Handeln med yllevaror är med få undantag i Wästgötha handlares 

händer, hvilka antingen sjelva eller genom comesionärer uppköpa allmogens 

varor eller utlämna ull till bearbetning".19 Genom att boråsarna stod för kapi

tal, råvaruanskaffning och försäljning gick också vinsten till dem. 

Under andra hälften av 1800-talet hade den halländska stickningsindu

strin både geografiskt och organisatoriskt koncentrerats alltmer till den syd-

17 Angående stickningsindustrin, se Johansson (2001). 

18 Johansson (2001), s. 161 ff. 

19 Hushållningssällskapets skrivelse 1850. Ur Civildepartementet, konseljakt 12 mars 1850. Riks

arkivet. 
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östra delen av Höks härad. Det var förläggare från framför allt Hishult som 

nu tagit över stora delar av verksamheten. Detta hade möjliggjorts genom att 

entreprenörer på landsbygden från år 1856 tullfritt kunde införskaffa ull från 

utlandet.20 Makten över både produktionen och distributionen var nu i hän

derna på lokala förläggare och gårdfarihandlare kom nu att bli en betydelse

full försörjningsmöjlighet för många hushåll i trakten.21 Det var inte ovanligt 

att möta s.k. tröjehandlare från Hishulttrakten på många håll i landet, inte 

minst på marknader.22 

Handeln utvecklades alltså i växelverkan med traktens tidigindustriella 

tillverkning. Enligt författaren Oskar Sjunnesson hade befolkningen i His

hult stort intresse för affärer. Han skriver att "Hishultsborna avvek i viss mån 

från de övriga socknarnas folk genom sitt utvecklade sinne för affärsverksam

het. Det sades att var tredje person var resehandlare".23 

En gårdfarihandlarfamiljs handelsverksamhet 

Exemplet Oskar Johansson och hans familj 
Den aktuella familjens och släktens medlemmar bodde i flera generationer i 

östra delen av Hishults socken. I centrum står Oskar Johansson, född i Norr 

Ossjö 1877 och hans hustru Jenny Fransdotter (se det schematiska släktträdet 

nedan). Oskar bedrev gårdfarihandel i mer än 50 år. Såväl Oskars far Johannes 

Bengtsson som hans svärfar Frans Larsson tillhörde hushåll där gårdfarihan-

deln var mer eller mindre huvudnäring. På Jennys sida försörjde sig, inte bara 

hennes far, utan även hennes farfar som gårdfarihandlare. Jag kommer att 

presentera de olika generationerna i kronologisk ordning. Undersökningen 

har i denna artikel avgränsats till att följa familjen i rakt nedstigande led. Det 

20 Hushållningssällskapet i Halland hade år 1850 krävt att ullimporten skulle bli tullfri och 

kunna importeras inte bara av verksamma handlare i stapelstäder. Källa: Hushållningssäll

skapets skrivelse 1850. Ur Civildepartementet, konseljakt 13 mars 1850. Riksarkivet. 

21 Ett par av de främsta lokala förläggarna var de båda bröderna Sven och Jacob Bengtsson från 

Hishult. De importerade stora mängder ull från Köpenhamn. (Källa: Johansson (2001), s. 

178 ff.) 

22 Gustav Utterström, Jordbrukets arbetare. Levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från fri

hetstiden till mitten av 1800-talet (Stockholm 1957), s. 195 f. 
23 Oskar Sjunneson, Sydhalländskt allmogeliv i slutet av 1800-talet (Stockholm. 1953), s. 271. 
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Gårdsfarihandlaren Oskar Johansson i försäljartagen i Marstrand. Fotografokänd. 

innebär att om flera av sönerna också varit gårdfarihandlare och uppgiften är 

känd, kommer den bara att nämnas i en fotnot. 

De två äldsta generationerna av gårdfarihandlare 

Lars Fredriksson (1799-1898,)24 

Jennys farfar, Lars Fredriksson, är den äldste kände gårdfarihandlaren i fa

miljen. Han var son till husaren Fredrik Frick och föddes i Östra Flincks ryt

taretorp i Orkelljunga. Lars flyttade i unga år till Björkeberga i Hishult. Han 

handlade med vävskedar och laggkärl. Lars handelsresor gick i huvudsak till 

Skåne. Under stora delar av sin aktiva tid som resehandlare var Lars tvungen 

att skaffa pass för varje resa han gjorde. Passtvång för inrikesresor fanns i 

Sverige till 1860.25 

24 Laholms tidning 1932, okänt datum. 

25 Se t.ex. Rosander (1980); Anna-Brita Lövgren, "Rätten att färdas fritt", i Lars M. Andersson, 

Anna Jansdotter, Bodil E.B. Persson, Charlotte Tornbjer (red.), Rätten. En festskrift till Bengt 

Ankarloo (Lund 2000). 
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Frans Larsson (1846-1939J 

Frans Larsson, Oskars svärfar, hade ett mindre jordbruk i Norr Ossjö. Frans 

började sin handelsbana med att han som 13-åring fick följa med sin pappa 

Lars Fredriksson på hans försäljnings resor till Skåne. Frans kom också i hu

vudsak att ha Skåne som arbetsfält. Han började sin egen rörelse med att, 

liksom sin far, sälja vävskedar och laggkärl, som han i huvudsak hade tillver

kat själv. Längre fram i tiden kom han också att sälja stickade yllevaror. Frans 

besökte Kiviks marknad inte mindre än 40 gånger. Han bedrev sin handel i 

över 50 års tid.2é 

Johannes Bengtsson (1835-1929,) 

Oskars far, Johannes Bengtsson, började handla 1855. Han sålde främst lagg

kärl och stegar, men även hästtäcken som hans hustru Anna Stina hade vävt. 

Johannes körde med häst och vagn till olika marknader i Skåne, som t.ex. 

Kivik, Sjöbo, Hörby och Höör. Dessutom sålde han sina varor till människor 

på gårdar både i Skåne och Halland. Han höll på med sin handel till 1907 eller 

1908. Johannes ägde en mindre gård i Norr Ossjö, där han bodde med sin fru 

och sju barn. Gården var på 1/8 mantal.27 

Oskar Johansson (1877-1962/8 

Oscar Johansson föddes i byn Norr Ossjö i Hishults socken 1877. Han var son 

till gårdfarihandlaren Johannes Bengtsson.29 Oscar började handla 1894 när 

han var 17 år och höll på tills han var 74 år. Han började med att sälja lokalt 

tillverkade tröjor och strumpor. Därefter sökte han och fick handelsrättig

heter och kunde därmed handla med fabrikstillverkade varor som kortvaror, 

manufakturvaror och senare också med linnevaror. Efterfrågan på fabriks-

tillverkade varor hade ökat kraftigt under 1800-talets senare hälft. Varorna 

26 Bygger dels på en intervju i Laholms tidning 1932, okänt datum, dels på uppteckningen 
M.15036 (1960) Folkrörelsearkivet i Lund (FAL). Av Frans fyra söner blev två gårdfarihand-

lare. De övriga två emigrerade till Amerika i unga år. (Källa: Intervju med Göte Johansson, 

maj 2000). 

27 M.15036 (FAL). 

28 M.15036 (FAL) och intervju med Oskars äldste son Göte Johansson i maj (2000) samt en 

videoinspelad intervju med en av Oskars döttrar, nämligen Hellevi Sturesson. Intervjun är 

gjord 1986 av en av hennes söner Rune Sturesson. 

29 Av Johannes Bengtssons fyra söner blev samtliga gårdfarihandlare. En av sönerna emigre

rade dock tidigt till USA. (Källa: Intervju med Göte Johansson). 
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köptes in från företag främst i Boråstrakten. Det var flera av byns handlare 

som sökte och fick handelsrättigheter och kunde därmed också sälja fabriks-

tillverkade textilvaror. 

Oskar tog över faderns gård i Norr Ossjö. 1903 gifte han sig med gård-

farihandlardottern Jenny. Oskar hade skaffat handelsrättigheter i tre län, 

nämligen Hallands, Elfsborgs, Göteborgs och Bohus län. Han reste mycket i 

Bohuslän och tyckte att bohusläningarna var bra människor att göra affärer 

med, särskilt fiskarna ute i skärgården. Han bodde alltid på samma ställen. 

Under sin mest aktiva tid var Oskar borta stora delar av året. Oscar kom 

hem till familjen vid jul. I mitten av januari var det åter dags att lämna fa

miljen. Nästa besök i Norr Ossjö var vid påsken, då det gällde att få åkrarna 

sådda. Efter midsommar begav sig Oskar till Marstrand, där han sålde linne

varor till öns turister. Oskar kom att vistas på Marstrand i mer än 40 somrar. I 

slutet av augusti kom han åter hem till familjen i Norr Ossjö för att en månad 

senare åter bege sig ut på handelsresor. Under hösten besökte han främst 

olika marknader. Oskar var alltså hemma på gården tre gånger om året och 

då var det ett hårt jordbruksarbete som gällde. När Oskar var borta på sina 

handelsresor ansvarade Jenny för skötseln av gården. Det var ett tungt arbete. 

Hon fick t.ex. varje dag pumpa upp vatten ur brunnen och bära vattnet till 

djuren i ladugården. Med tanke på att hon mellan åren 1904 och 1917 födde 

åtta barn, så förstår man vilket slit dessa kvinnor hade som var gifta med män 

som arbetade långt hemifrån.30 Oskar slutade med sin handelverksamhet 74 

år gammal och hade då varit resehandlare i 56 år. 

Sista generationen gårdfarihandlare 

Göte Johansson (1909-2001J31 

Den äldste sonen i familjen, Göte Johansson, började som gårdfarihandlare 

1925, då han var 15 år. Göte berättar: "Far och jag hade åkt till Halmstad och 

därifrån skulle jag cykla Strandvägen mot Harplinge. Varorna fick jag av far. 

Han hade packat dem i en väska. Far sa att jag skulle fråga efter Johannes på 

30 Av Oskars fyra söner blev som nämnts Göte gårdfarihandlare. Även den näst äldste sonen 

John kom att syssla med rörlig handel under några år. 

31 Intervju med Göte Johansson (maj 2000). 

224 



Sonnarna och om jag hälsade från far skulle jag få övernatta där." Götes allra 

första "försäljarbok" visar att hans första resa var framgångsrik.32 På sin första 

dag som gårdfarihandlare sålde han för 104 kr och 90 öre. Göte reste sommar 

och vinter i Bohuslän, särskilt i skärgården. På hösten besökte han ett stort 

antal marknader. 

Under 1900-talets allra första årtionden blev det, som tidigare nämnts, 

allt svårare att få handelsrättigheter och därmed få handla med fabrikstill-

verkade varor.33 Nöjde man sig med att sälja hemslöjd, räckte det ju med ett 

intyg från kommunalnämndens ordförande. Göte gjorde flera försök, men 

fick aldrig handelsrättigheter. Han löste det genom att köpa fabrikstillver-

kade textilvaror från företag i Boråstrakten som skickade med intyg på att 

varorna var tillverkade inom hemindustrin. Dessutom hade han ett intyg 

från kommunalnämndens ordförande i Hishult. Det gick alltså att utan han

delsrättigheter sälja fabrikstillverkade varor. Göte Johansson slutade med sin 

gårdfarihandel 1934 och öppnade en egen affär med textilvaror i Laholm och 

efter något år flyttade han sin affärsverksamhet till Knäred. En affär som han 

bedrev tillsammans med sin hustru Lydia i nära 45 år. 

Avslutning 

Hur påverkade då de institutionella förändringarna den gårdfarihandlande 

familjen över tid? Familjen levde i en trakt där handeln med Skåne hade en 

lång tradition. Det fanns en äldre generation som handlade med laggkärl, ste

gar och andra träalster. Varor som de själva eller grannen hade tillverkat och 

som främst såldes till Skåne. Lars Fredriksson, Frans Larsson och Johannes 

Bengtsson tillhörde denna generation. 

I mitten av 1800-talet tog lokala förläggare över stickningsindustrin och 

det blev resehandlare från trakten som sålde hemstickade tröjor och strumpor 

på den svenska marknaden. Intresset för fabrikstillverkade textilvaror ökade 

under senare delen av 1800-talet. Näringsfriheten möjliggjorde för resehand-

32 "Försäljarboken" finns i författarens ägo. Det var i huvudsak fabrikstillverkade varor som 

såldes. 

33 Under 1920-talet hade samtliga länsstyrelser den praxis, att tillstånd i huvudsak gavs till för

utvarande tillståndsinnehavare. Källa: Moritz Marcus & Erik Rydman Köpmän i samverkan. 

Sveriges Köpmansförbunds Jubileumsskrift 1883-1958 (Stockholm 1958), s. 310. Se även Erics

son (1982), s. 250 ff. 
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larna i Hishult att söka och få gårdfarihandelsrättigheter och därmed också få 

sälja fabrikstillverkade textilvaror. Oskar Johansson var en av dem. 

Under de första årtiondena på 1900-talet blev det allt svårare att få nya 

gårdfarihandlarrättigheter. Det drabbade Göte Johansson, den sista genera

tionen gårdfarihandlare i den undersökta familjen. Genom att få intyg från 

textilfabriken att varorna var tillverkade av hemindustrin, kunde han fortfa

rande sälja fabrikstillverkade varor. Här gick det alltså att bryta ostraffat mot 

de formella reglerna. 

Många i den yngre generationen återupptog dock istället handeln med 

lokalt tillverkade trävaror som stegar, korgar och andra träalster. Här räckte 

det ju med ett "hemslöjdsintyg". I de flesta fall var det en helt ny generation 

träslöjdhandlare, även om det fanns handel som gått i arv. Det fanns alltså 

ett samband mellan det äldre träslöjdsområdet och den nyare slöjdhandeln. 

I mitten av 1900-talet fanns det många aktiva slöjdhandlare i Norr Ossjö och 

Kornhult. Denna verksamhet har varit framgångsrik och så sent som på 1980-

talet fanns det fortfarande 17 aktiva slöjdhandlare i Hishult som åkte land 

och rike runt och sålde stegar, korgar och trädgårdsmöbler.34 Handelsyrket 

hade en så stark tradition i trakten att det, även under förändrade villkor, 

blev ett naturligt val för en ny generation. Gårdfarihandlarhushållen har visat 

att de hade stor förmåga att anpassa sig efter förändringarna i lagstiftningen, 

men det visar också hur informella institutioner inverkade på människornas 

handlingar. Det är alltså kombinationen av formella och informella institu

tioner som påverkar aktörens uppträdande. Det är en intressant fråga hur den 

rörliga handeln eller kringföringshandeln i ett samhälle som Hishult lyckades 

överleva så länge i det moderna Sverige.35 

34 Nils-Arvid Bringéus, Resekörare och besekrämare. Om handeln i Örkelljungabygden i gången 

tid (Lund 1983), s. 81. 

35 I slutet av 1920-talet började begreppet kringföringshandel att användas istället för gårdfari-

handel. (Källa: Marcus & Rydman (1958) s. 307). 
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