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Du talar alltför bedrövligt. Men om hon lägger sig att dö, huru går det då 
med din verkstad? 

Ja, då är det slut med rättigheterna, och jag kan inga få av magistraten, 
det vet jag; men jag har nog tänkt ut det ändå.1 

Ännu 1839, när Carl Jonas Love Almqvist skrev om glasmästardottern 
Sara Videbeck, härskade i svenska städer det system för näringsregle
ring som oftast går under namnet skråväsendet. Hantverk och handel 
kontrollerades i huvudsak av hantverksskrån och handelssocieteter, 
vilka kan sammanföras under begreppet korporationer. Sara Vide-
becks mor, som är glasmästaränka, ligger för döden, och Sara har inga 
illusioner om vilken som blir hennes lott när modern väl dött. Som 
änka efter en hantverkare fick man fortsätta makens rörelse, men som 
dotter hade Sara inga sådana rättigheter. Fanns då ingen utväg? Jo, 
Sara antyder ju att hon kommit på något. "När nu min mor dör, får jag 
icke längre skära till rutor och kitta i stora hus eller nybyggnader; det 
skall skråmästaren hava. Men det är en egen konst, vet du, som ingen 
kan i Lidköping, mer än jag [ ]."3 Sara ska tillverka ett eget, tyd-

1 Almqvist, C. J. L. (1839,1979), s. 44. 
2 Skråtvånget avskaffades 1846, medan fullständig näringsfrihet - och därmed det 

egentliga borgerskapets avskaffande - dröjde till 1864. 
3 Almqvist, C. J. L. (1839, J979)> s- 45-
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ligen extra starkt, kitt, som hon sedan ska sälja till stadens glasmästare. 

Detta, att själv tillverka och sälja varor som låg utanför de specificerade 

privilegierna, var en möjlig utväg för annars utkomstlösa borgar-

döttrar. Men någon rätt att ärva faderns-borgarens-mannens rättig

heter hade de inte. 

I denna uppsats kommer jag att behandla hur man såg på frågan om 

rättigheter och egendom inom den borgerliga världen, under sent 

1700- och tidigt 1800-tal.4 Men den kommer att i lika hög grad 

behandla frågan om hur man såg på rättigheter som egendom. Den 

centrala frågan är i vilken utsträckning kvinnor kunde få del i borgar

nas privilegier att driva näring i staden, antingen som medlemmar av 

borgarhushåll, eller som ättlingar efter ett. 

1700-talets Sverige var i allt väsentligt ett agrart samhälle. Under sek

lets senare hälft levde inte mer än c: a tio procent av landets befolkning 

i städer.5 Att frågan om jord blir central i alla diskussioner som rör 

egendom och egendomsöverföring är då knappast märkligt. 

Dock var en viktig del av landets ekonomiska liv koncentrerad till 

de städer som trots allt fanns, och i synnerhet gällde detta naturligtvis 

Stockholm, rikets politiska och ekonomiska nav. 

Hur såg man då på egendomsfrågor i den sektor av det svenska sam

hället där jorden inte var den viktigaste ekonomiska resursen, och 

därmed heller inte lika maktskapande? Kunde städernas, och stads

borgarnas, värld erbjuda kvinnor andra vägar till egendom, och där

med inflytande, än det agrara samhället? 
Texten berör i första hand minut-, eller detaljhandeln, medan vissa 

utblickar kommer att göras mot hantverket, där så är lämpligt. 

Idealiskt sett skulle städernas näringsliv ombesörjas av dem som 

hade privilegium på de hävdvunna stadsnäringarna, handel och 

hantverk. Dessa - stadsborgarna - hade visserligen under 1700-talet 

4 Uppsatsen bygger i allt väsentligt på material som tidigare presenterats i min 
avhandling, Det lilla ägandet. Korporativ formering och sociala relationer inom Stockholms 
minuthandel, ly20-1810, framlagd vid Historiska institutionen, Stockholms universitet 
år 2000. 

5 Nilsson, L. (1989), s. 126. 
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kommit att utgöra en allt lägre andel av städernas faktiska befolk
ning, men gjorde ändå sitt bästa för att bevaka den ställning de 
ansåg som självklar - som de enda fullt bemyndigade stadsinne
vånarna.6 Genom borgarståndets politiska representation kodifiera
des också denna position. 

För borgaren var dock knappast frågan om jord särskilt central, även 
om många stadsborgare, speciellt i mindre städer, förvisso brukade 
jord utanför staden.7 Hantverkarens eller handelsmannens egendoms
frågor rör sig som jag ser det på ett mer immateriellt plan. En egen fas
tighet, verkstad eller värdefullt varulager var förvisso en tillgång på det 
rent privatekonomiska planet. Men borgarens värdefullaste egendom 
var hans del i privilegierna, hans rättighet att utöva sin borgerliga 
näring. I förlängningen var det också detta som skänkte honom status 
som hushållsföreståndare, liksom politiska rättigheter. Det var detta 
som bokstavligt talat gjorde honom till med-borgare. 

Synen på egendom var med andra ord långtifrån entydig, och 
historikern William Sewell har, med Frankrike som exempel, delat 
upp egendomsbegreppet i fyra olika aspekter: Absolut privat egendom, 
hit hör fast egendom och rent personliga tillhörigheter; privat, mate
riell men reglerad egendom, personlig men där själva nyttjandet var 
underkastat vissa regleringar; offentliga ämbeten som egendom (gäller 
främst i de fall ämbeten kan köpas eller ärvas); och till sist, privi
legier? 

Dessa fyra aspekter av egendom kan, som jag ser det, placeras längs 
med ett par linjer, med polerna materiell-immateriell respektive per
sonlig—kollektiv egendom. Den absoluta-privata egendomen är då 
materiell/personlig, medan den andra ytterligheten, privilegierna, är 
exempel på immateriell/kollektiv egendom. Borgaren besatt i kraft av 
just privilegierna ett slags ämbete (som handelsman eller hantverks-

6 Många svårigheter möter en när man ska beräkna en viss grupps andel av befolk
ningen i tidigmoderna städer. Se dock t.ex. Stadin, K. (1979), s. 145 f. För Stockholms del 
konstaterar Bertil Boéthius att föreställningen att borgarna utgjorde den egentliga 
stadsbefolkningen under 1700-talet reducerats till "ren fiktion". Boéthius, B. (1943), 
s. 33. Se i övrigt Wottle, M. (2000), s. 67-70. 

7 Gadd, C.-J. (2000), s. 178. 
8 Sewell, W. H. (1980), s. 115 ff. 
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mästare), och det var samtidigt dessa privilegier som gav honom rätten 
att utnyttja den, i övrigt rent privata, egendom som var knuten till 
rörelsen. 

I spänningsfältet mellan den individuella och kollektiva egendomen 
insmyger sig då en aktör som ytterligare visar på skillnaden mellan 
landsbygdens och stadens ekonomi. Borgaren och näringsidkaren var 
ingalunda helt och hållet "sin egen"; han var inte fri att disponera sin 
egendom som han behagade. Hans borgerliga privilegier förvaltades 
av korporationen - av hantverks skrået eller handelssocieteten. Denna 
hade att se till att privilegierna inte missbrukades, och att den enskil
des intressen och bästa inte kolliderade med vad man såg som hela 
yrkets grundläggande intressen. 

Korporationerna var naturliga delar av en i grunden patriarkal sam
hällsstruktur, och jag kommer i denna uppsats att argumentera för att 
en av de borgerliga korporationernas viktigaste uppgifter var att värna 
de borgerliga privilegierna som just manliga sådana. I förlängningen 
innebär detta, att även om kvinnors position i vissa avseenden var mer 
jämlik i staden än på landet (genom lika arvsrätt), så rådde inom den 
borgerliga världen samma inskränkningar i kvinnors dispositionsrätt 
till sin egendom som diskuterats för landsbygdens och jordens del (av 
framför allt Maria Sjöberg). Förvisso fick en kvinna ärva fast egendom, 
och därmed inneha denna, men hennes generella omyndighet innebar 
att hon förvägrades full dispositionsrätt till den. Denna låg i stället hos 
hennes målsman, i regel hennes make. När det gäller borgerskapets 
kvinnor tillkommer frågan om i vilken utsträckning de fick tillgång till 
makars (och fäders) immateriella egendom, det vill säga rättigheterna 
att idka borgerlig näring. 

Under stormaktstiden gick staten med liv och lust in för att bringa 
ordning i ett näringsliv som ansågs som underutvecklat, och där out
bildade handelsmän sågs som lätta offer för slugare kontinentala med
tävlare.10 De första försöken att skapa en rikstäckande skråorganisa
tion för hantverket gjordes på 1620-talet, och 1635 utfärdades den 

9 Sjöberg, M. (1996), s. 390; (1997), s. 169 8cpassim; (2001a), s. 116 ff.; (2001b), s. 152 ff. 

10 Heckscher, E. F. (1936), s. 672 ff.; Novåky, G. (1993), s. 222. 
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första så kallade handelsparteringen för Stockholm.11 Den sistnämnda 
strävade efter att organisera minuthandeln efter samma principer som 
skråväsendet. Stockholms köpmän beordrades att sluta sig samman i 
societeter, eller gillen, och en utbildningsgång inrättades för handelns 
betjäning som var direkt modellerad efter hantverkets lärlings- och 
gesällår.12 Detta första försök tycks dock av allt att döma ha gått om 
intet, och när vi går in i 1700-talet finns knappast något fungerande 
societetsväsen inom Stockholms minuthandel. Hantverksskråna 
däremot hade redan månghundraåriga anor, och nya stora skråord
ningar hade utkommit såväl 1669 som 1720. 

I och med 1734 års handelsordning kom dock även minuthandeln att 
ges ett regelverk som liknade hantverkets, men det skulle dröja åtskil
liga decennier innan minuthandelsyrkena började uppvisa samma grad 
av inre organisering som hantverksämbetena (som skråna i Stockholm 
kallades).15 Under tiden hade nämligen statsmakten svängt i sin 
inställning till hur näringslivet skulle organiseras. Ar 1651 hade Kom
merskollegium inrättats, med uppgift att både övervaka och stimulera 
rikets näringsliv. Tidigt visade sig kollegiet avogt inställt mot skrån 
och andra korporationer, vilka sågs som förlegade och som hinder för 
utvecklingen mot ett modernt näringsliv. Kollegiet gick dessutom i 
spetsen för den omorientering som präglade den svenska näringspoli
tiken från 1660-talet, där ett tidigare intresse för handeln fick ge plats 
åt drömmen om ett utbyggt inhemskt industri- och manufaktur
väsen. Från statens sida var det inte längre så viktigt att handeln bil
dade egna korporationer, men desto viktigare att den blev en lydig 
återförsäljare av inhemska manufakturprodukter. Handeln skulle 
underordnas produktionen, och under frihetstidens hattregimer 
stärktes manufakturivrarnas position.17 

11 Ifråga om hantverkslagstiftningen, se Lindberg, F. (1947), s. 178-228; Lindström, 
D. (1991), kap. 7. 

12 Lindskog, C. (1937), s. 11 ff.; Wernstedt, F. (1935), s. 8-15. 
13 Boéthius, B. (1943), s. 309; Lindskog, C. (1937), 19 ff; Wernstedt, F. (1935), s. 16. 
14 För den övergripande hantverkslagstiftningen under 1600-1700-talen, se Söder

lund, E. (1949). 
15 Wottle, M. (2000), kap. 4 och 5. 
16 Danielsson, C. (1930), s. 39, 49 ff; Novåky, G. (1993), s. 216 f., 227 f. 
17 Wottle, M. (2000), s. 74, 80. 
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Runt 1760 vände dock en fyra decennier lång ekonomisk och 

demografisk expansion för Stockholms del, och staden gick in i en 
runt etthundra år lång period av stagnation.18 Med de hårdnande 
tiderna för näringslivet följde ett intensivt arbete från flera handels
yrken för att få erkännande som riktiga, avgränsade handelssocieteter 
och korporationer. De lyckades i varierande grad, men man kan påstå 
att minuthandeln fram emot slutet av seklet hade uppnått en betydligt 
starkare rättslig position, i ärenden som berörde dess rättigheter och 
de olika yrkenas privilegier. 

Hela ståndssamhället byggde på ett korporativt tänkande, där samhäl
lets byggstenar utgjordes av "kroppar" på olika nivåer, från rikskrop
pen (med kungen som husfader), via stånden ned till de enskilda hus
hållen. Om en intressegemenskap, som till exempel ett hantverksskrå 
eller en handelssocietet, lyckades uppnå en ställning som äkta korpo
ration hade den också fått status som rättsgemenskap, som egen juri
disk, kollektiv person.20 Korporationen fick igenom detta en vidsträckt 
jurisdiktion över de egna medlemmarna. Utifrån Georg W. F. Hegel 
vill jag argumentera för att korporationernas roll i samhället var att 
disciplinera medlemmarna, och kanalisera deras egenintresse dit det 
kom till störst nytta för dels korporationen själv, dels hela samhället. 
Korporationen utgjorde alltså länken mellan det privata och det all
männa, mellan egenintresse och allmänintresse.21 

Då korporationen stod som garant för att privilegierna inte miss
brukades krävdes också att den kontrollerade att medlemmarnas nytt
jande av sin materiella egendom inte hamnade i konflikt med detta 
övergripande syfte. 

Många forskare har uppmärksammat att en tidigare tonvikt på 
studiet av hushållet som samhällets minsta betydelsefulla enhet har 
tenderat att skymma intressekonflikter inom detsamma, inte minst 

18 Söderberg, J., Jonsson, U. & Persson, C. (1991), passim. 
19 Wottle, M. (2000), kap. 5, 7 och passim. 
20 Begreppsparet intressegemenskap - rättsgemenskap är hämtat från Weber, M. 

(1983), vol. I, s. 239. 
21 Hegel, G. W. F. (1821,1995), III, 2, Cb, §§ 250-255; även Black, A. (1984), s. 204. 

För en utveckling av resonemanget ovan, se Wottle, M. (2000), s. 33-35. 
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knutna till den könsbaserade ojämlikhet som arvssystemet skapade.22 

Samma risk löper man givetvis om man studerar städernas korporativa 
strukturer. Lika litet som vi kan utgå ifrån att det inom hushållet rådde 
fullständig intressegemenskap, till exempel kring egendomsfrågor, 
kan vi utgå ifrån att korporationens intressen alltid harmonierade med 
de enskilda medlemmarnas. Jean Quataert menar att det var skrå
väsendets alltmer utsatta position under tidigmodern tid - då det 
reglerade hantverket kom att få hårdare konkurrens från hemma
industrin - som bidrog till att föra in frågan om kön i den korporativa 
retoriken. 

Länge var frågan om den faktiska arbetsdelningen inom hushållet 
okontroversiell, och därmed knappast föremål för konflikter mellan 
korporationen och den enskilde medlemmen eller hushållet. Men 
under ökande press började skråna även beskriva själva arbetet i termer 
av kön, med den "manliga" verkstaden som positiv motbild till det 
"kvinnliga" hemmet. Därmed hade en ny potentiell spänning uppstått 
mellan mästarhushållets och korporationens intressen.23 

Det är dock viktigt att betona att när vi talar om korporationen och 
dess "medlemmar", inkluderar detta inte automatiskt de hushåll som 
var knutna till de borgerliga rörelserna, utan egentligen bara borgaren/ 
näringsidkaren själv. Som nämnts ovan var korporationerna oupp
lösligt förenade med samhällets grundläggande patriarkala struktur, 
och fullvärdigt medlemskap av en korporation krävde att man var hus
hållsföreståndare och egendomsinnehavare. Men också att man var 
man. En borgaränka var förvisso både egendomsinnehavare och hus
hållsföreståndare, men kunde trots detta inte bli en fullvärdig medlem 
av en korporation. Korporationsmedlemmarna var alltså inte bara del
aktiga i en gemenskap som skulle försvara deras intressen som yrkes
utövare och borgare, utan även som män. Detta medförde en mängd 
konflikter när kvinnor och andra individer som genom hushållet var 
knutna till den borgerliga rörelsen gjorde anspråk på vad de betraktade 
som sin egendom. De borgerliga korporationernas försvar av sina 

22 För denna diskussion, se t.ex. Fiebranz, R. (2002), s 253 £; Sjöberg, M. (1997), 
s. 169 och passim. 

23 Quataert, J. H. (1985), s. 1134 f., 1147. 
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rättigheter och privilegier var lika mycket ett försvar av den borgerliga 
världen som exklusivt manlig. 

På hösten år 1805 ansökte slaktareåldermansänkan Maria Charlotta 
Ljunggren till Ambets- och byggningskollegiet om att få driva sin 
slakterirörelse vidare i egen regi, trots att hon stod i begrepp att gifta 
sig med en man som inte var borgare. Giftermålsbalken stadgade att 
en hustru följde "mannens stånd och villkor", vilket i princip innebar 
att hon i detta fall inte kunde fortsätta sin borgerliga näring.25 Dock 
hade några år tidigare utfärdats en förordning angående slakteri
näringen, som väsentligt urholkade dess status som exklusivt borger
lig. Från år 1799 skulle detta yrke i princip vara öppet för var och en 
som förutom god frejd också hade "håg och förmögenhet", och som 
erlade vanliga borgerliga utskylder. 

Man skulle ha kunnat tro att änkan Ljunggren i och med detta hade 
en tydlig och klar lagstiftning i ryggen när hon nu ansökte om att få 
fortsätta sin rörelse. Denna ståndpunkt delades dock inte av vare sig 
Slaktareämbetet eller Ambets- och byggningskollegium. Dessa häv
dade att det i detta fall var giftermålsbalken som gällde. Maria Ljung
gren överklagade ärendet till Magistraten, där hon hävdade individens 
och hushållets rätt att bäst ordna sin egen försörjning, och påpekade 
det oförlåtliga i att äventyra sina barns välfärd om hon tvingades avstå 
sin rörelse för giftermålets skull. 

Slaktareämbetet ombads givetvis att inkomma med ett svar på 
änkan Ljunggrens inlaga, och det är nu ärendet på allvar blir intres
sant. Här visar det sig tydligt att vad saken gäller är inte om Maria 
Ljunggren är lämplig som slaktare, eller att man försöker göra sig av 
med en konkurrent. Nej, det är frågan om oberoende och husbonde
status som är i stöpsleven. Vad ämbetet vände sig emot var att hon 

24 Protokollsutdrag från Ambets- och byggningskollegium 24/9 1805, i Magistratens 
&c Rådhusrättens arkiv (MR) (SSA), Akter i besvärsmål, vol. 100,14/10 1805. 

25 1734 års lag, GB, IX kap., i§. 
26 Kungl. Maj:ts och Kommerskollegii kungörelse angående utövningen av slakteri

rörelsen i Stockholm, av den 4/7 1799 (Ärstrycket). 
27 M. C. Ljunggren till Magistraten, 14/10 1805, i MR (SSA), Akter i besvärsmål, vol. 

100,14/10 1805. 
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skulle bedriva borgerlig näring som gift men samtidigt självständig 
kvinna. Som kvinna kunde hon inte på egen hand bedriva ett annat 
näringsfång än sin make. Ämbetet föreslog dock en kompromiss
lösning. Eftersom Maria Ljunggrens tilltänkte make var kreaturs
inköpare vid hovet, så erbjöd man honom en plats som medlem i ämbe
tet, oavsett att han aldrig varit lärling eller gesäll i detta yrke.28 

På så sätt skulle hon alltså kunna fortsätta sin yrkesutövning, men 
under passande manlig överhöghet. Det faktum att Slaktareämbetet 
på detta sätt visade sig berett att kompromissa med en av skråväsen
dets verkliga grundstenar - kravet på reglerad utbildningsgång - pekar 
på den vikt man fäste vid frågan. Att Maria Ljunggren var änka efter 
en ålderman och väl etablerad i yrket betydde i sammanhanget ingen
ting. Den "korporativa genusordningen" vägde betydligt tyngre. 

Ankans generella rätt att fortsätta sin mans rörelse innebar att 
denna kategori kvinnor potentiellt kunde uppnå en social och ekono
misk position likvärdig med de manliga borgarnas. Dock medförde de 
ekonomiska realiteterna ofta att denna möjlighet undergrävdes. De 
flesta borgerliga rörelser var små, med kanske bara någon eller till och 
med ingen anställd, och säkerligen ofta beroende av familjearbetskraft 
(även om detta ofta är svårt att belägga ur källmaterialet). Om då 
maken - rörelsens huvudman - dog stod många utan ekonomisk möj
lighet att ersätta hans insats med betald arbetskraft. I denna situation 
var givetvis ett omgifte med någon inom branschen ett lockande alter
nativ, antingen det gällde en redan etablerad borgare eller en ambitiös 
gesäll eller bodbetjänt. 

Kryddkrämareänkan Anna Margareta Sandberg ville 1782 behålla 
kontrollen över sin rörelse trots stundande giftermål - hon ämnade 
gifta sig med just sin egen bodbetjänt, Anders Liffman. Problemet var 
bara att denne ju ännu inte var borgare, och om de gifte sig nu skulle 
hon förlora sitt burskap, och med detta rätten att fortsätta sin näring. 
Från societetens sida kunde det vara hugget som stucket; antalet 

28 Slaktareämbetet till Magistraten, 20/111805, i MR (SSA), Akter i besvärsmål, vol. 
100,14/10 1805. 

29 Som Iréne Artasus visat, var borgaränkans position allt annat än avundsvärd, och 
möjligheterna att i praktiken bibehålla mannens rörelse var ytterst begränsade. Fattig
huset var en vanlig slutstation. Artaeeus, I. (1992), s. 152 ff., 179 ff. 
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bodar, och därmed konkurrenter, skulle vara oförändrat. Men, åter, 
det var inte detta som var problemet. Saken var att en änka som var gift 
med sin bodbetjänt skulle vara "sin mans patronessa".30 Sandberg före

slog då ett annat förfarande: skulle inte hennes tillkommande kunna få 
burskap i och med giftermålet, så skulle ju missförhållandet rättas till? 
Handelskollegiet avslog inte överraskande även detta förslag, då det 
inneburit att mannen hade följt hennes stånd och villkor, med andra 
ord ett oacceptabelt avsteg från giftermålsbalken.31 Hur Anna Marga
reta Sandberg än vred och vände på problemet, så stångades hon mot 
ett regelverk som stipulerade att en kvinna aldrig kunde inneha full 
dispositionsrätt över sin borgerliga egendom, om hon samtidigt ville 
vara gift. 

I ljuset av detta är det inte förvånande att många änkor trots allt 
insisterade på sin lagliga rätt att driva rörelsen vidare. Källmaterialet 
erbjuder få exempel på att handelssocieteterna direkt motarbetade 
änkor som individer, däremot många exempel på hur de allmänt sågs 
som icke fullvärdiga medlemmar. En änka kunde inte inneha någon 
förtroendepost inom en societet, man brydde sig knappast om huru
vida hon närvarade vid sammankomster eller ej, och hon behövde ofta 
bara betala halv avgift. Hon fick inte själv lära upp arbetskraft, och hel
ler inte själv anställa sådan, utan var tvungen att få betjänter utsedda av 
societeten. Som kvinna förväntades hon hålla sig undan från korpora
tionens offentlighet.32 

Exempel finns dock på att man mer uttalat såg änkorna som ett pro
blem. Inom Kryddkramhandelssocieteten försökte man i slutet av 
1700- och början av 1800-talet övertala änkorna att acceptera en pen
sion från societeten, om de gick med på att lägga ned rörelsen. Här 
antyddes att änkorna egentligen inte hade för avsikt att själva idka 
handel, utan klängde fast vid sina rättigheter bara för att kunna hyra ut 

30 Borgerskapets äldstes arkiv (SSA), protokoll 22/6 1782. 
31 Protokollsutdrag, Handelskollegiet 19/9 1782, i MR (SSA) Akter i besvärsmål, vol. 

71, 26/9 1782. 
32 Järnkramhandelssocietetens arkiv (NMA), protokoll 13/2 1762; Lärftskram-

handelssocietetens arkiv (SSA), reglemente av den 10/9 1765, 9§; Läderminuthandels-
societetens reglemente av den 25/2 1774, 3 avd. 7§, i MR (SSA), Notariens koncept-
registratur, vol. 31, n° 18. Se också Musgrave, E. (1997), s. 156 ff. 
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dem till sina egna betjänter eller andra, som på detta sätt olagligt smög 
sig in i yrket bakvägen. 

Från korporationens sida var omgifte otvivelaktigt det lämpligaste 
alternativet för en änka. Den som gifte om sig inom yrket bidrog 
igenom detta till att hålla nere antalet nya rörelser, samtidigt som hon 
gav upp sin plats till någon mer förtjänt, det vill säga en man. Men som 
de refererade ärendena ovan visar, kunde vissa kvinnors anspråk ut
mana principerna. 

Verklig medlem av korporationen kunde endast borgaren/mannen 
vara. Övriga medlemmar av borgarhushållet var på sin höjd anknutna 
till korporationen. Deras rätt att ställa anspråk på del i rättigheterna 
var mycket begränsade. Detta kunde bli ett akut problem i de fall då 
mannen visserligen inte var död, men på annat sätt blivit oförmögen 
att sköta sin verksamhet. Hustrun hamnade då i predikamentet att 
kanske stå utan försörjning, men ändå inte vara änka, med dennas rät
tigheter. Hennes rätt att då bruka en egendom som hon såg som sin 
kunde plötsligt kollidera med korporationens intressen. Dess solidari
tet utsträcktes inte självklart till henne och barnen. 

Kvinnans verkliga roll i de borgerliga rörelserna har ofta diskuterats, 
och det har allmänt antagits att kvinnans insats varit betydligt viktigare 
än vad som framgått av källmaterialen. Med tanke på att de flesta 
rörelser inom handel och hantverk var så små är också antagandet fullt 
rimligt. Med ingen eller kanske bara en anställd kunde en småskalig 
verksamhet knappast överleva utan hjälp från hustru, och antagligen 
också barn. A andra sidan har forskningen kring hantverken ofta fram
hållit den misogyna kultur som utvecklades inom gesällkåren i många 
länder, med syfte att hålla just kvinnor borta från verkstäderna, för att 
säkerställa gesällernas position som de enda fullvärdiga arbetarna.35 

33 Borgerskapets äldstes arkiv (SSA), protokoll 24ho &c 2/11 1789, 25/1 1790; MR 
(SSA), Akter i besvärsmål vol. 68,30/12 1780 (ang. G M Qvast); Utslag i Magistraten 23 
(eller 25) /12 1786 samt odaterat koncept i Kryddkramhandelssocietetens arkiv (SSA), 
Handlingar 1) 1749-1796, n° 111 &112; d:o protokoll 23/11800,3/7 &12/121805, 29/11806. 

34 För Sveriges del initierades denna diskussion av Kekke Stadin. Stadin, K. (1980); 
även (1993), s. 181 ff. 

35 Wiesner, M. E. (1986), s. 163 ff.; (1989), s. 129 ff. I Sverige utfärdades såväl 1755 som 
1773 förbud mot trakasserier av gifta gesäller, vilket pekar på att fenomenet existerade 
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Inom Stockholms minuthandel syns inga sådana tendenser. Aven 
om saken inte diskuteras öppet, kan man i källorna se indirekta belägg 
för att det sågs som naturligt att mannen och hustrun idkade rörelsen 
gemensamt. I detta hade man också lagstiftarens stöd, då Kungl. 
Maj:t gärna såg att vissa stadsnäringar i större utsträckning anställde 
kvinnor än unga män, som ansågs göra bättre nytta inom jordbruk och 
industri. Men det var mannen som genom sin korporativa tillhörig
het ensam innehade rättigheterna till handeln. Dessa var individuella 
och ingalunda knutna till hushållet. 

Den vanligaste orsak till makens eventuella förfall som syns i käl
lorna är konkurs. Att societeter och myndigheter hade synpunkter 
på att hustrun i så fall drev rörelsen vidare kanske inte förefaller så 
märkligt. Det kan ju framstå som ett ganska oblygt försök att kring
gå konkurslagstiftningen. Dock kan vi här se en viss utveckling un
der 1700-talets senare hälft som sammanfaller med en allmänt hård
nande inställning till konkurser. Så länge minuthandelns societeter 
var lösligt organiserade, och deras korporativa status osäker, syns få 
tvisteärenden kring denna hustruns eventuella rätt. Men c:a år 1800 
syns en omsvängning i societeternas attityd i frågan. Så sent som 
under 1790-talet kunde Kryddkramhandelssocieteten medge att en 
hustru - som det var tänkt temporärt - fick överta mannens rättig
heter tills denne rett ut sina trassliga affärer. Även Handelskollegiet, 
som skulle avgöra saken, kunde då hänvisa till de förmildrande 
omständigheterna. Inom den stora Viktualiehandelssocieteten var 
man också generellt välvilligt inställd till dylika propåer, med hän-

även här. Kungörelse (...) till förekommande av hantverkarevarors dyrhet, av den 31/12 
I755> 2§ (Arstrycket); Kungl. Kommerskollegii brev ang. hantverksgesällers rättighet till 
mästerskap, av den 16/2 1773 (Arstrycket). 

36 E. Karlsson till Magistraten 29/12 1758, i MR (SSA), Akter i besvärsmål, vol. 31, 
9/12 1758; A.C. & C. Justi till Lärftskramhandelssocieteten 9/3 1763, i Lärftskramhan-
delssocietetens arkiv (SSA), Diverse dossierer, n° 11; Siden- och klädeskramhandels-
societetens arkiv (SSA), protokoll 26/3 1804. 

37 Kungl. Maj:ts förordning angående förekommande av folks olagliga skyddande i 
städerna och på landet, av den 10/5 1757 (Arstrycket). 

38 Angående en hårdare konkurslagstiftning, se Ågren, M. (1992), s. 57. 
39 Borgerskapets äldste (SSA), protokoll 19/5 1791, samt utslag i Handelskollegium 

12/71791, i Kryddkramhandelssocietetens arkiv (SSA), Handlingar 1) 1749-1796, n° 169. 
Se även Borgerskapets äldste (SSA), protokoll 22/4 1788, 20/7 1797. 
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visning till societetens ansvar för familjemedlemmar, hustrurs svåra 
omständigheter etc. 

När vi passerar gränsen in till 1800-talet återfinns dock ärenden där 
tonfallet är ett helt annat. Kryddkrämarehustrun Maria Askergren 
försökte år 1801 få ut boskillnad, för att skydda sin och barnens egen
dom vid mannens konkurs. Hon ville sedan få tillstånd att driva egen 
rörelse så länge mannen var på obestånd. Denna gång var dock socie-
teten, konkursförvaltaren och Handelskollegium eniga: Förutom att 
detta enligt kollegiet skulle förvandla konkurslagstiftningen till ren 
illusion, fanns ingen lagstiftning - och heller inte något reglemente -
som tillät en hustru att driva handel så länge mannen levde. Notera 
hur kollegiet igenom detta vänt på bevisbördan. Nu var det hustru 
Askergrens sak att bevisa att hon hade rätt till detta, inte societetens 
sak att visa att någon lag förbjöd henne. Inte heller från Magistraten 
hade hon någon förståelse att vänta. Även här blev utslaget att ingen
stans stadgades en hustrus rätt att idka handel under mannens livstid. 

En utväg som stod till buds i dylika ärenden var att hänvisa till lik
heten med änkeståndet. Kryddkrämarehustrun Gustava Lundberg 
fick 1799 Handelskollegiet med sig, då man jämställde mannens förfall 
med ett dödsfall.43 Liknande argument återfinns även tidigare, och 
motsvarar vad Hilde Sandvik kallar "änkefiktion".44 Ett dylikt resone
mang antyder att det inte var närvaron av en man i sig, utan närvaron 
av en familjeförsörjare som avgjorde en kvinnas civilstånd. När vi 
befinner oss inne på 1800-talet tycks dock även denna dörr vara på väg 

40 Viktualiehandelssocieteten till Handelskollegium 15/7 1769 (ang. hustru Alm
ström), i Viktualiehandelssocietetens arkiv (SSA), Inkomna handlingar 1) 1750-1779; 
Societeten till Handelskollegium 19/12 1787 (ang. hustru Oxelberg), i Inkomna hand
lingar 2) 1780-1803; Societeten till Handelskollegium 13/7 1792 (ang. hustru Gierd-
ström), i Inkomna handlingar 2) 1780-1803. 

41 Protokollsutdrag från Handelskollegium 27/10 1801, i MR (SSA), Akter i besvärs
mål, vol. 95,14/111801. 

42 MR (SSA), Notariens ekonomiprotokoll, vol. 62, utslag 10/2 1802. 
43 Protokollsutdrag från Handelskollegium 23/5 1799, i MR (SSA), Akter i besvärs

mål, vol. 92,10/6 1799. 
44 Sandvik, H. (1992), s. 146; Se även Diibeck, I. (1978), s. 251. För liknande ärenden, 

se H. C. Lundberg till Kryddkramhandelssocieteten (odaterat), i societetens (SSA) 
Handlingar 1) 1749-1796, n° 98; Protokollsutdrag från Magistraten 9/111768, i Linkram-
handelssocietetens arkiv (SSA), Handlingar 1764-1819. 
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ätt stängas. Lärftskrämarehustrun Anna Agrevillius, som föregripit ett 
eventuellt rättsutslag och redan öppnat egen handel, hade enligt socie-
teten brutit mot den lag som stadgade att man måste vara myndig för 
att bedriva handel, och därmed i förtid kommit i besittning av en 
änkas rätt. Precis som i ärendet med Maria Askergren ovan, hänvisade 
Magistraten till avsaknaden av lagar som tillät hustrur att på detta sätt 
hjälpa sig själva under männens obestånd.45 

Argumentet att en kvinna i denna situation kunde likställas med en 
änka, med änkans rätt, stod med andra ord inte oemotsagt. Att hust
run ansågs ha självklar del i rörelsen ifråga om arbetsinsats betydde i 
den korporativa retoriken inte att hon på något självklart sätt också 
hade del i egendomen, eller rätt att fritt bruka denna. Rågången mot 
änkans myndighet måste hållas fri. 

Självklart var det inte bara hustrun, utan också barnen som kom att bli 
lidande när fadern och familjeförsörjaren föll ifrån. Här fanns dock en 
avgörande skillnad. För sönerna fanns en utväg i den borgerliga karri
ären. Om de nått tonåren hade de i regel lämnat hemmet, och befann 
sig i lära eller dylikt, möjligen, men inte så ofta, i samma bransch som 
faderns. I deras liv fanns ett karriärperspektiv. De döttrar som kanske 
liksom modern arbetat i handelsboden fann sig i en betydligt mer 
utsatt position. En hustru stod under målsman, medan en dotter stod 
under förmyndare, vilket innebar en ännu starkare beroendeposition. 

En utväg som erbjöds unga kvinnor utan näringsfång var att till
verka och sälja så kallat smärre kram, eller nipper. I en undantags klau
sul i 1749 års kramhandelsreglemente stadgades att Magistraten ägde 
rätt att ge utkomstlösa kvinnor av god frejd denna möjlighet.47 Här 
betonas dock karaktären av undantag, att denna möjlighet var på 
nåder, för den kvinna som av ej självförvållad anledning inte lyckats 
finna något passande näringsfång. Ingen kvinna hade självklar ra# att 
själv driva näringsverksamhet i staden. 

45 Lärftskramhandelssocieteten till Magistraten 5/6 1802, i MR (SSA), Akter i 
besvärsmål, vol. 96, 5/6 1802; MR (SSA), Notariens ekonomiprotokoll, vol. 62, utslag 
28/7 1802. 

46 Andersson, G. & Ågren, M. (1996), s. 33. 
47 Kramhandelsreglemente av den 27/10 1749, 6 art., 8§ (Ärstrycket). 
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Ännu svårare var det givetvis för en dotter att ställa sådana krav på 
korporationen, om fadern dött eller kommit på obestånd.48 Jag har på 
annat håll utförligt redogjort för ett långdraget ärende inom Stock
holms textilhandel under 1760-talet, där två medelålders lärftskrä-
maredöttrar sent om sider lyckades tvinga sig in i societeten, sedan 
deras mor dött och efterlämnat faderns gamla rörelse. De hade tjänat 
i föräldrarnas handelsbod i hela sitt liv, och aldrig fått tillfälle att lära 
sig någonting annat. 

Förutom att ärendet för ovanlighetens skull rör sig kring ett par 
borgardöttrar, så är det intressant därför att korporationens argumen
tation så tydligt visar att kärnfrågan handlar om just egendom, borger-
skap och kön. När ärendet till slut vandrat ända upp till Kungl. Maj:ts 
bord framhöll Lärftskramhandelssocieteten, att"[...] rättigheterna att 
bestrida och sköta huvudnäringarna i samfundet, äro sådana proprie-
teter, som endast och allena tillhöra första personen eller mannen, 
men ingalunda kvinnan, utan så att kvinnan genom mannen medelst 
gifte en sådan förmån förvärvar. Därför bära ock dessa näringarna 
namn av borgerliga till skillnad såväl ifrån de andra och mindre betyd
liga som att desamma icke få idkas av andra än verkliga borgersmän 

Av detta kan utläsas, att kvinnans närvaro inom en borgerlig näring 
i sig inte var något problem för korporationen. Som gift blev hon en 
naturlig del av mannens rättigheter. Men en sann borgerlig näring 
kunde inte utövas av andra än borgers män. Kvinnors förhållande till 
egendom, arv etc. gällde alltså ingalunda bara deras eventuella rätt till 
materiell egendom, utan lika mycket i vilken utsträckning de skulle 
komma i åtnjutande av den immateriella egendom som var knuten till 
makens position. 

48 Ärenden av detta slag med döttrar inblandade förefaller vara ovanliga. Förutom 
det nedan nämnda kan dock hänvisas till Viktualiehandelssocietetens arkiv (SSA), 
Inkomna handlingar 1) 1750-1779, n° 12 (ang. hustru Maria Christina Carsberg); även 
societetens protokoll 22/41769; Handelskollegiets arkiv (SSA), Protokoll, vol. 129,1774, 
fol. 594, utslag av den ix/xo 1774. 

49 Se Wottle, M. (1999), s. 33 f.; Wottle, M. (2000), s. 197-201. 
50 Lärftskramhandelssocieteten till Kungl. Maj:t, odaterad avskrift, förmodligen 

maj-juni 1764, i societetens arkiv (SSA), Diverse dossierer, n° u. 
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Dock stod denna syn på egendom inte oemotsagd. Exempel finns på 
hur kvinnor (och andra) lyckats få myndigheterna med sig i en syn på 
egendom som vi skulle kunna kalla modern, i bemärkelsen mer indivi
dualistisk och materiell. I dylika ärenden kan skönjas en konflikt mel
lan stadens myndigheter - kollegierna och Magistraten - å ena sidan, 
och det statliga Kommerskollegium å den andra. Där stadens myndig
heter gärna gör sig till tolk för borgerskapets och korporationernas 
intressen, ger Kommerskollegium intryck av att se mer till individens 
rättigheter. Denna konflikt bottnade i kollegiets motvilja mot korpo
rationernas självpåtagna roll som "mellanled" mellan individen och 
"det allmänna". Enligt kollegiets syn hade ingen annan rätt att gå 
emellan, i relationen mellan Staten och dess undersåtar. 

Via ett bodelningskontrakt hade numera frånskilda kryddkrämare-
hustrun Catharina Brockman kommit i besittning av en kryddbod på 
Ladugårdslandet som tidigare hade drivits av hennes make. Ar 1795 
uppmärksammades detta förhållande av Kiyddkramhandelssociete-
ten, som besvärade sig till Handelskollegium. Kollegiet konstaterade 
föga överraskande att hon som frånskild hade trätt ifrån "mannens 
stånd och villkor", och därmed förbrukat rätten att beblanda sig med 
denna näring. Så länge maken ännu var i livet kunde hon inte hävda 
någon borgarerätt. Dessutom poängterar man att hennes man över
huvudtaget inte haft rätt att på detta sätt överlåta en borgerlig rörelse 
på henne.52 Inte heller från Magistraten kunde Catharina Brockman 
påräkna något stöd. Utan att kommentera att man faktiskt godkänt 
det nämnda bodelningskontraktet några år tidigare, avslog samma 
magistrat nu hennes överklagande.53 

Såväl Handelskollegium som societeten står här bakom en syn på 
borgarens egendom som delvis immateriell och kollektiv. Brockmans 
make hade inte rätt att överlåta sin bod till hustrun; hans dispositions
rätt till denna tillhörde inte honom ensam, utan även korporationen, 
som del av de kollektiva privilegierna. Hustrun å sin sida hade i och 

51 För en utveckling av denna diskussion, se Wottle, M. (2000), kap. 3. 
52 Protokollsutdrag från Handelskollegiet av den 12/2 1795, samt Kryddkram-

handelssocietetens inlaga till Magistraten av den 25/6 1795, i MR (SSA), Akter i besvärs
mål, vol. 84, 2/3 1795. 

53 MR (SSA), Notariens ekonomiprotokoll, vol. 56, 19/8 1795. 
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med skilsmässan frånträtt sin del i mannens borgerliga rättigheter, all
deles oavsett om hon nu ägde den faktiska handelsboden. 

Men hustru Brockman nöjde sig inte med detta, utan överklagade 
ärendet till Kommerskollegium, vilket på hösten 1796 upphävde de 
tidigare utslagen. Visserligen såg man här en förmildrande omstän
dighet i att skilsmässan ifråga framtvingats av mannens otrohet, men 
huvudargumentet rör mer synen på egendom som sådan. Dels fram
håller man att det aktuella bodelningskontraktet ska ses som giltigt, 
det vill säga att maken visst haft rätt att överlåta sin handelsbod på 
detta sätt, betraktad som materiell egendom. Dels menar man att 
boden egentligen bara "bytt förvaltning", vilket societeten inte hade 
rätt att lägga sig i.54 

Kommerskollegium (Staten) avfärdade med detta korporationens 
rätt att kontrollera hur en av dess medlemmar disponerat vad man såg 
som en del av den kollektiva egendomen. Även om det knappast varit 
den huvudsakliga avsikten kom detta utslag även att slå en bräsch i 
korporationernas försvar av sina rättigheter som exklusivt manliga. 

Jag har i denna uppsats försökt visa att frågan om genus och egendom i 
det tidigmoderna borgerliga stadssamhället såg något annorlunda ut 
jämfört med situationen på landsbygden. Den avgörande skillnaden 
var att näringslivet i en stad som Stockholm till stor del var korporativt 
organiserat. Stadsborgarnas privilegier kontrollerades av stadens kor
porationer - hantverkets skrån och handelns societeter. Borgarens 
rättighet att driva sin näring var underställd korporationens kontroll, 
då ett missbruk av det förtroende privilegierna förutsatte kunde leda 
till att verksamhetens nytta för samhället ifrågasattes, och därmed 
grunden för borgarnas monopolställning. 

Vid sidan av den fasta och/eller personliga egendom som förvisso 
var viktig för den enskildes och hushållets välfärd, vilade borgarens 
position därför på "delägande" i hela korporationens kollektiva, im
materiella egendom - privilegierna. Den kontroll som korporationen 
utövade kunde dock gå så långt som till att försöka hindra en individ 

54 Kommerskollegii resolution av den 13/10 1796, i Kryddkramhandelssocietetens 
arkiv (SSA), Handlingar 1) 1749-1796, n° 189. 
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att nyttja sin materiella egendom, till exempel en handelsbod, om man 
ansåg att detta inkräktade på de kollektiva rättigheterna. Häri låg hela 
tiden en potentiell konflikt mellan individ och hushåll å ena sidan, och 
korporationerna å den andra. 

Tidigare forskning har pekat på att det inom det tidigmoderna hus
hållet rådde en tydlig könshierarki ifråga om egendom. Förvisso hade 
kvinnor så långt tillbaka vi kan se arvsrätt i Sverige. I praktiken innebär 
detta dock att kvinnan visserligen kunde inneha egendom, men inte att 
hon fritt kunde disponera den. Den rätten låg hos hennes målsman, i 
första hand maken. Förutom att detta gör det vanskligt för oss att 
förutsätta att det alltid rådde intressegemenskap inom ett hushåll, så 
ledde det till att kvinnor sällan fick tillgång till de maktresurser som 
fast egendom - främst jord - skapade. 

Sett till det rent personliga planet var situationen i grunden likadan 
i staden, även om kvinnans arvslott här var större. Dock är det inte 
säkert att det i staden främst var fast egendom som skapade makt
resurser. Jag vill hävda, att det inom den borgerliga världen var lika 
viktigt att få del av den makt som den immateriella, kollektiva egen
domen gav. Det gällde att accepteras som medlem av en korporation 
för att fullt ut kunna utnyttja dess rättigheter. 

Denna möjlighet var starkt begränsad för de flesta av stadens in
vånare, men den var i princip alltid stängd för kvinnor. Inte ens änkor
na, som gällde för att vara myndiga, hushållsföreståndare och makens 
arvtagare, släpptes fram till fullt deltagande inom korporationerna. 
Deras verksamhet sågs ofta på med misstänksamhet och begränsades, 
och ofta framhölls öppet att man helst såg att de lade ner rörelsen. 
Lyndal Roper har framhållit att reformationen förde med sig en syn på 
familj och hushåll som passade som hand i handske inom den tyska 
borgerliga världen, och då framför allt inom hantverket. "Verkstaden" 
blev den ideala arbetsgemenskap som förenade borgerliga ideal med 
patriarkal auktoritet. Ett verkligt hot mot denna ordning blev den 
självständiga kvinnan, hon som av någon anledning undandrog sig 
den patriarkala kontrollen.55 Sin position till trots sågs änkan - liksom 
varje självständig kvinna - som en anomali. 

55 Roper, L. (1989), kap. 7. 
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Det är dock viktigt att framhålla, att vi i fallet Stockholm inte har 
att göra med ett avvisande av kvinnan från den borgerliga näringen 
som sådan. Hur man och hustru organiserade arbetet inom den rörelse 
som erkändes som deras gemensamma bekymrade inte korporationen. 
I detta avseende stannade dess inflytande vid hushållets tröskel. En 
kvinna som överträdde sina befogenheter som hustru, och i egen rätt 
började ställa anspråk på del i de korporativa rättigheterna, blev där
emot ett akut hot. Hon utmanade korporationens roll som väktare, 
som garant för borgerskapets privilegier som exklusivt manliga. Den 
borgerliga världen hade svårt att härbärgera tanken på självständiga 
kvinnor.56 

Vilka var då kvinnors möjligheter att inom detta borgerliga sam
hälle ackumulera egendom som maktresurs? När det gäller personlig, 
materiell egendom, som fastigheter, var en kvinnas position naturligt
vis starkare än på landsbygden, tack vare den förmånligare arvsrätten. 
Men när det sedan gällde hennes möjligheter att också fullt ut nyttja 
en egendom som var knuten till en borgerlig rörelse, så ställdes hon 
inför det korporativa samhällets symboliska stadsport, en port som i 
princip skulle vara stängd för kvinnor. I och med att den egendom som 
var verkligt maktskapande för en borgare till stor del var både immate
riell och kollektiv, var kvinnors möjligheter till deltagande mycket 
begränsade. Den fasta egendomens värde var kraftigt kringskuren 
utan tillgång till privilegierna. 

Såväl individer som Kommerskollegium57 utmanade förvisso de 
borgerliga monopolen, men för Sara Videbeck och hennes systrar 
skulle det dröja ännu en tid innan näringsfriheten löste upp banden 
mellan egendom och privilegier, och därmed grunden för den korpo
rativa genusordningen. 

56 För ett motsvarande resonemang ifråga om Frankrike, se Coffin, J. G. (1994), 
s. 774-780; se även Wiesner, M. E. (1986), s. 176 f., 191 f. 

57 Efter 1809 kom Kommerskollegium att på allvar börja uppmärksamma problemet 
med den stora mängden oförsörjda kvinnor i städerna, och de hinder som fanns för deras 
försörjning. Qvist, G. (1960), s. 163 f. 
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