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Det som förenar Marie Tengroth Ulvängs och Per Göran Johanssons bidrag 

är period och författarnas intresse för landsbygd. Tengroth Ulvängs uppsats 

analyserar tyg- och klädeskonsumtion i Lillhärdal i södra Härjedalen på 1870-

talet - ett samhälle långt ifrån Stockholm och Göteborg men ändå under 

påverkan av den snabba ekonomiska utveckling som karaktäriserat Sverige 

under andra hälften av 1800-talet. Johanssons bidrag skildrar hur fyra gene

rationer av gårdfarihandlare från Hishults socken i Halland bedrev sin affärs

verksamhet i södra Sverige. Bidragen visar att även en relativt isolerad lands

bygd berördes av förändringen av handelsformer och konsumtionsmönster. 

En viktig skillnad mellan författarna är fokus på kontinuitet i Per Göran 

Johanssons generationshistoria och fokus på förändring i Marie Tengroth 

Ulvängs analys av kläder i bouppteckningar. 

Christer Ahlbergers bidrag har en helt annan ambition. Artikeln ger en 

övergripande bild av handelsformernas utveckling mellan 1600 och samtid. 

Om det finns något som förenar Ahlbergers text med de övriga bidragen så är 

det intresset för denna dikotomi mellan förändring och kontinuitet. Ahlber

ger konstaterar ganska snabbt att handelns former faktiskt inte har förändrats 

särskilt mycket och att det är de logistiska och rumsliga förutsättningarna 

som definierar handelsformen snarare än teknisk utveckling. 

Tengroth Ulväng använder inte begreppet konsumtionsrevolution men 

det är uppenbart att det hon ser i sitt material är en ganska dramatisk om

vandling av klädeskonsumtionen. Johansson å andra sidan visar hur gårdfa-

rihandlarnas verksamhet överlever med relativt små förändringar från mitten 

av 1800-talet till långt in i 1900-talet. Marie Tengroth Ulväng kombinerar i 

sitt bidrag två olika typer av källmaterial; bouppteckningar efter yngre och 

äldre kvinnor i Lillhärdal och en inventarieförteckning från Funäsdalens 

Handelsförening från 1873. Genom att kombinera två olika källor undviker 
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hon vissa klassiska problem som förknippas med bouppteckningsmaterialet, 

till exempel det faktum att bouppteckningar utgår från konsumtionen i li

vets slutskede. Det mest framträdande i hennes bild av klädeskonsumtionen 

på 1870-talet är ändå ålderns betydelse. En bouppteckning efter en kvinna 

som dog vid 86 år tyder på en mycket gammaldags garderob, endast obetyd

ligt påverkad av marknadsekonomins intrång. Detta syns till exempel klart i 

kvinnans innehav av linne. De yngre kvinnornas bouppteckningar däremot 

tyder på användning av bomullskläder som måste köpas. Denna generations

skillnad i konsumtionsmönster tycks i Lillhärdal spela betydligt större roll 

än social tillhörighet eller personernas ekonomi. Det är en intressant obser

vation. Den lyfter fram en annan förklaringsmodell än den etablerade om 

konsumtionsrevolutionen. I boken The birth of a consumer society förklarades 

konsumtionsrevolutionen med de lägre ståndens efterhärmning av överklas

sens konsumtionsmönster.1 Detta tycks inte spela någon viktigare roll i Här

jedalen på 1870-talet. En möjlig förklaring är att de sociala skillnaderna i Lill

härdal helt enkelt var för små. En annan förklaring, som mest lyfts fram av 

författaren, är marknadsekonomins intrång. Sågverksindustrin förknippades 

med nya yrkesgrupper (arbetare, tjänstemän) och nya kontanta inkomster. 

Detta främjade handelns utveckling och påverkade snabbt även den lokala 

bondebefolkningens klädessmak. 

Per Göran Johansson anknyter teoretiskt till den engelska ekonom-his-

torikern Sheilagh Ogilvies användning av institutionell teori. Ambitionen 

är att belysa gårdfarihandeln genom Sveriges institutionella förändring men 

uppsatsen ägnas huvudsakligen åt att skildra en gårdfarihandlares liv i ett kort 

(årscykeln) och långt (livscykeln) perspektiv. I centrum står Oskar Johansson 

(1877-1962), en andra generationens gårdfarihandlare från Hishult. Trots att 

Oskar tillsammans med sin hustru bedrev ett eget jordbruk spenderade han 

de flesta av årets månader på handelsresor i södra Sverige. I början sålde han 

lokalt tillverkade varor, som tröjor och strumpor, men så småningom fick 

han handelsrättigheter för att sälja fabrikstillverkade varor. Dessa utgjorde 

den viktigaste delen av hans verksamhet efter 1900. Oskar Johansson började 

sina resor på 1890-talet och höll på i femtio år. Han slutade först vid 74 års 

1 Neil McKendrick, John Brewer & J.H. Plumb, The birth of a consumer society. The commer-

cialization of eighteenth-century England (London 1983). 
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ålder. Bilden av Oskar Johanssons liv visar att gårdfarihandeln var en slitsam 

och inte särskilt lönsam verksamhet, men att den spelade en viktig roll i den 

svenska handelns utveckling under en lång tid. 

Christer Ahlberger börjar med en kritisk översyn av hur historiker och 

ekonomer sett på handelsformernas utveckling och han avvisar både Brau-

dels strukturella distinktion mellan nära och fjärran handel och den syn som 

kopplar handelsformer till industrialiseringen. Hans egen övergripande bild 

av handelsformernas utveckling från 1600-talet fram utgår från en enkel dis

tinktion mellan två handelsformer: en där köpare söker säljare och en an

nan där säljare söker köpare. Den första handelsformen exemplifieras med 

stadshandel, lanthandel och 1900-talets varuhus och köpcentra. Principen är 

dock densamma i början av 1600-talet som på NK idag. Den andra formen 

exemplifieras med det förflutnas gårdfarihandel och dagens postorderföretag. 

Utöver dessa två former finns det en blandform där köpare och säljare möts 

på dåtidens marknader och dagens mässor. Alhlbergers resonemang lyfter 

fram hur lite förändring vi egentligen har bevittnat när det gäller dessa tre 

grundformer. Men samtidigt anser han att denna stabila ordning håller på att 

upplösas med IT:s genombrott. Även om handelsformer inte ändrats avsevärt 

mellan 1600 och 2000 tycks dagens tekniska utveckling innebära en rumslig 

frigörelse av handeln som innebär en kvalitativt ny fas. 
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