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1. Inledning 

1.1 Konsumtionens betydelse 

Varje handling av konsumtion bär ofrånkomligen med sig en mängd konnotationer. I utbytet 

av monetära medel för varor omvandlas värden och kommer till nya uttryck, inte sällan på ett 

sätt som säger något till omvärlden om konsumenten. Att konsumtionshandlingen också har 

en symbolisk funktion på detta sätt, vilket påverkar och uttrycker status och roller, kan vara 

såväl medvetet som omedvetet. Oavsett vilket kan konsumtionen fungera för att markera 

samhörighet med den egna gruppen, ta avstånd från andra grupper med uppfattade negativa 

aspekter eller aktivt närma sig grupper med åtråvärda egenskaper. Det enande draget i dessa 

fall är att konsumtionen är identitetsskapande. Detta gäller oavsett om det är någon av lägre 

eller högre ställning som konsumerar så sker det i relation de andra och är talande för 

förhållandet av dominans.1 Genom att belysa konsumtion utifrån perspektiv som detta når vi 

insikt om hur manifestationer av ställning och status fungerat genom historien, och hur dessa 

drivkrafter påverkat aktörer att agera i sin ekonomiska verksamhet. 

 

1. 2 Konsumtionsforskningen i Sverige 

Det finns många studier har genomförts på ämnet konsumtion, men då det är ett så 

allomfattande fenomen som genomsyrar de flesta mänskliga verksamheter finns det alltid 

luckor att fylla. Så pågår inom högaktuell och spännande historisk forskning i närtid. 

 Nämnas kan Gudrun Andersson som i sin studie av Arbogas elit från 2009, Stadens 

dignitärer. Den lokala elitens status- & maktmanifestation i Arboga 1850-1770, presenterar 

hur medveten konsumtion leder till att huset och dess inre blir en möjlighet att manifestera 

status. Elitens hem blir mer än bara just det, det blir också en noggrant utformad scen på 

vilken besökaren träder in för att ta del av värdens status.2 Anderssons ingång till de studerade 

hemmen och deras konsumtion är bouppteckningar, vilka upprättades efter någons bortgång 

och redovisar hushållets alla tillgångar inför arvskiften.3 Hon studerar utifrån detta olika 

elitgrupper och kan identifiera hur de som befinner sig högst i rang genom sitt val av 

konsumtion påverkar de under sig i den sociala hierarkin vilka strävade efter att efterlikna 

dem.4 Att konsumtionen var styrande får stöd i att de rum som var i någon mening offentliga 

(och således kunde påverka besökares uppfattning) innehöll inredning som var flertalet gånger 

1 Malmström, Joakim & Winton, Patrik 2003, s. 10-11 
2 Andersson 2009, s. 109 
3 Andersson 2009, s. 130 
4 Andersson 2009, s. 144-145 
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kostsammare än privata rum såsom nattstugor och kök.5 Andersson menar att kanalerna för 

inskaffningen av dessa statusföremål är svåra att återskapa (även om de är möjliga att 

spekulera kring utifrån kännedom om importörer och producenter) men påvisar särskilt 

möjligheten att undersöka den dittills tämligen outforskade andrahandsmarknaden.6 

 Utifrån detta finns det en studie som bör tas upp. Projektet Den glömda konsumtionen. 

Auktionens roll i 1700- och 1800-talens samhällsomvandling genomfördes av Sofia Murhem, 

Kristina Lilja och Göran Ulväng åren 2005 – 2009 och resulterade bland annat i boken Den 

glömda konsumtionen. Auktionshandel i Sverige under 1700- och 1800-talen som 

publicerades i december 2013. Detta projekt är särskilt intressant då det uppmärksammar 

aspekter av konsumtion som sällan är möjlig att observera i historisk forskning. Det som 

belyses är konsumtionen i just den stund som den genomförs (i kontrast till vanligare 

uppgifter som kommer oss till del när någon dött, när något producerats eller när något 

importerats) av en medveten och avvägande köpare, vid auktionen. Vidare blir auktionen unik 

då den i de flesta fall är uttryck för en tydlig form av andrahandshandel (även om också nya 

varor kunde införskaffas på auktion). Förutsätter man en symbolisk laddning i konsumtion så 

innebär andrahandshandel att den som konsumerar inte bara manifesterar sin egen status 

genom utbytet av ekonomiska medel mot föremål, denne får även ta del av den laddning och 

betydelse som den föregående ägaren tillfört och alltjämt tillför föremålet. Studier av detta 

under tidigmodern tid (och framför allt 1800-talet), då social förändringar och vissa utvalda 

gruppers mobilitet nådde aldrig tidigare anade höjder, måste sägas vara av extra stort intresse. 

 Den glömda konsumtionen har till syfte att besvara dels övergripande frågor som vilken 

slags auktioner som genomfördes, vilket syfte de hade, hur de förhåller sig till andra former 

av handel, hur viktiga de var överlag och för olika samhällsgrupper, om de skilde sig åt 

mellan olika geografiska områden och om deras roll förändrades under 

undersökningsperioden. Mer specifikt studeras även hushållens konsumtion över tid med 

avseende sådant som vem som sålde, vem som köpte, vem som köpte vad, hur stor kvinnornas 

roll var, om samhällets övre skikt deltog i konsumtionen och hur olika gruppers konsumtion 

skilde sig åt utifrån val av varor samt vad detta hade betydelse för samhällets skiktning.7  

 För att bemöta dessa frågors stora omfång under en period på två århundraden så blir dock 

Murhem, Lilja och Ulväng nödgade att göra vissa begräsningar. Geografiskt ser de till 

Stockholm, Enköping och trakten kringliggande Enköping. På så vis lyckas de få med en 

5 Andersson 2009, s. 150 
6 Andersson 2009, s. 168 
7 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 42 
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större handelsstad, en mindre stad med jordbruksinriktad ekonomi och landsbygden.8 På 

landsbygden dominerade två olika sorters auktioner arenan. Det var bondeauktioner och 

herrgårdsauktioner. Förenande varor som djur och jordbruksredskap fanns, men de senare 

utmärkte sig också genom att förmedla störra mängder av husgeråd och varor vars värde inte 

var enskilt funktionellt.9 Att herrgårdarna i sig är ett fascinerande fenomen har inte gått 

svensk historieskrivning förbi. Som ekonomiska enheter omsatte de varje år stora summor 

pengar och mängder varor, medan de som social arena utgjorde kulturella och politiska centra. 

De är också möjliga att betrakta som mindre version av samhället då arbetsbehovet 

nödvändiggjorde alla möjliga sorters anställning och det generellt fanns en starkt hierarkisk 

struktur, särskilt vid de större herrgårdarna kunde större delar av sociala strata finnas och 

samverka.10 Inom ramen för sin periodisering gör Lilja, Murhem och Ulväng nedslag cirka 

vart trettionde år med målet att följa eventuella utvecklingar mellan generationer.11 Tack vare 

dessa avgränsningar lyckas de i Den glömda konsumtionen erbjuda oss svar på de ovan 

nämnda frågeställningarna, men dessa svar blir också nödvändigtvis bara övergripande och 

bjuder in till fördjupande studier av detta fantastiska källmaterial var yta har börjat skrapas på. 

Med avstamp från detta finns otaliga möjligheter för fördjupad forskning. Särskilt uppstår för 

mig funderingar kring landsbygden. För generellt kan fokus inom historisk forskning sägas ha 

legat på urbana sammanhang. Detta är knappast förvånande med tanke på att stadens roll som 

smältdeg för samhället ger upphov till många, spännande och väldokumenterade 

observationstillfällen. Något försummat i kontrast vill jag då mena är delar av landsbygden, 

och orätteligen så. Landsbygden har stått som skådeplats för några de mest omdanande 

förändringarna i historien. Betydelsen av denna arena på vilken mötet och interaktionen 

mellan samhällsskikten ofta kunde vara minst lika varierande och ofta förekommande som 

inom städerna ska inte underskattas. Därav vore det önskvärt, även om trakten kring Enköping 

behandlas i Den glömda konsumtionen som beskriver hur landsbygden i en väldigt specifik 

del av landet kunde ta sig uttryck i denna fråga, att bredda bilden genom att gå in på djupet av 

någon annan del av den svenska landsbygden.  

  

 

 

 

8 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 43 
9 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 163 
10 Ulväng 2008, s. 9-10, 82-92 
11 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 53-54 

5 
 

                                                        



1.3 Utgångspunkter 

1.3.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är just att gå på djupet och bredda förståelse av 

andrahandsmarknaden och dess konsumenter på den svenska landsbygden. Det är inte min 

avsikt att belysa hur det som införskaffades kom att brukas eller att senare värderas av 

köparen, det är att fånga konsumtionsögonblicket för att ge en än djupare bild av 

konsumtionens betydelse som ett socialt samspel. Mitt mål är snarare att ta en ögonblicksbild 

av detta fenomen och sätta det i en geografisk och periodisk (snarare än att göra en stor studie 

över tid) kontext utifrån mitt forskningsläge. 

  

1.3.2 Avgränsning 

Periodiskt kan jag säga som nämnt ovan under forskningsläget att studier av 1800-talet är 

särdeles intressanta. Under detta sekel kulminerade en revolutionerande utveckling i det 

svenska samhället som pågått under de senaste århundraden. Ståndssamhället upplöstes och 

fick slutligen lämnas plats för den nya formen av klassamhälle, samtidigt ökade inte sällan 

välståndet också inom de lägre skikten. Att betrakta konsumtionen under just denna period 

ger således möjlighet att belysa spännande aspekter av ett samhälle i tydlig omvandling. Då 

denna uppsats handlar om konsumtion är det också särskilt intressant att fånga slutet av 

århundradet då svängningar i uppfattningar och mode medförde att intresset för äldre ting, 

antikviteter, vaknade i vissa delar av landet.12 (Samtidigt som hemmet fick en än större 

betydelse för det sociala samspelet.13) Möjligheten av att undersöka någonting sådant är en av 

fördelarna att de sista tre decennierna.  

 Geografiskt har det redan framgått att landsbygden är det som är intressant för denna 

uppsats. Då målet är en jämförelse med Den glömda konsumtionen så är att önska också ett 

område i Mellansverige, helst i ett annat län, med ett jämförbart avstånd från Stockholm i 

förhållande Enköping och någorlunda liknande förutsättningar. Särskilt önskvärt är också 

åtminstone ett antal herrgårdar. Detta då deras särskilda struktur som nämnd ovan i 

forskningsläget gör dem särdeles intressanta. Med ett stort antal varor som förmedlas (oftast 

från ståndspersoner högt upp på den sociala stegen och således, kan man anta, med en stor dos 

medfört kulturellt symboliskt värde, vilket bör ha kunnat locka ett intressant spektra av 

köpare) bör underlaget för en studie också finnas i mängder. Genom att inledningsvis 

12 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 26 & 64 
13 Lilja, Murhem & Ulväng 2010, s. 101 
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avgränsa mig på detta sätt så tror jag mig komma till en nivå som är praktiskt nödvändig för 

att kunna genomföra en överskådlig undersökning i en uppsats av denna storlek. 

 Vad gäller landsbygden är det sällan som auktionsprotokollen finns bevarade. Här och var 

har dock större samlingar bevarats på arkiven runt om i landet. För denna uppsats kommer jag 

använda mig av en sådan samling protokoll som härstammar från Selebo härad i norra 

Södermanlands län. De kommer att presenteras närmare nedan, men innan dess är det värt att 

ge en beskrivning av bygdens geografiska förutsättningar. 

 Selebo härad bestod vid denna tid av åtta stycken socknar (Toresund, Öfverselö, Ytterselö, 

Aspö, Kernbo, Taxinge, Öfverenhörna och Ytterenhörna), inkluderande flertalet öar i och vid 

Mälaren samt omgärdade Mariefred vilken utgjorde den enda staden. Trots ett förhållandevis 

bergigt landskap med mycket skog, (”Selebo härads alla socknar hafva skog tillräckligt för 

husbehof och i de flesta jemväl något till afsalu.”14) vilket begränsade åkrarnas möjliga 

storlek, så utgjorde jordbruket huvudnäring. Vid sidan om jordbruk, skogsbruk och en del 

fiske så fanns sågverk, kvarnar och ett flertal tegelbruk. Utöver kronoegendomarna 

Gripsholms slott och Räfsnäs kungsgård så låg större delen av jordarnas under ägo av större 

herrgårdar och gods.15 Närheten till Mälaren gav även goda möjligheter för handel och 

kommunikation trots att inga tågstationer stod att finna inom häraden förrän 1800-talets sista 

decennium. Förutsättningar för att det ska finnas intressanta auktioner att studera är således 

tämligen goda: Ett stort antal herrgårdar16 bjuder till att åtminstone några av dem ska hålla 

auktion under perioden. Mariefreds stad medför möjligheten att studera såväl landsbygdens 

befolkning som borgare. Befolkningsmängdens storlek ger ett gediget och långsamt 

föränderligt underlag om cirka åttatusen (från 7583 innevånare år 188017 till 8033 invånare år 

189018) och slutligen erbjuder den snabba och regelbundna kontakten med Stockholm 

(”Genom de ångbåtar, som underhålla sjöfarten mellan Stockholm samt Strengnäs och 

Mariefred, hafva under seglationstiden alla socknarne inom Selebo härad nästan daglig 

14 Kungl. Maj:ts Befallningshavandes femårsberättelser, åren 1881 – 1885, Södermanlands län 
15 Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige. Efter nyaste, hufvudsakligen officiella källor 
utarbetadt af C. M. Rosenberg, Stockholm, 1882-1883 
16 Hur en herrgård ska definieras är inte helt enkelt. Såsom Göran Ulväng redogör för i Herrgårdarnas historia. 
Arbete, liv och bebyggelse på uppländska herrgårdar från 2008 så är gängse bild idag och vad som betraktades 
som en herrgård av sin samtid inte alltid förenligt. Därav presenterar han sex kriterier, varav fyra skall vara 
uppfyllda (snarare än samtliga, då formerna kunde skilja sig kraftigt över olika delar i landet), för att en 
anläggning ska benämnas herrgård. Dessa kan kort sammanfattas till att handla om skattefrihet tilldelad innan 
1680-talet (att vara ett säteri); godset eller huvudgården bör ha underlydandet gårdar; arbetsstyrkan bör ha varit 
hierarkiskt uppdelad; huvudbostaden bör ha varit ståndsmässig (med rumsindelning differentierad i främre och 
bakre utrymmen); trädgårdar och/eller parker bör ha funnits till gården; ägarna/brukarna bör ha varit adliga eller 
borgerliga. 
17 Befolknings-statistisk XXII, Statistiska central-byråns undernådiga berättelse för år 1880 
18 Befolknings-statistisk XXXII, Statistiska central-byråns undernådiga berättelse för år 1890 
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sjökommunikation ined hufvudstaden.”19) potentiella influenser och påverkan av 

moderiktningar. 

 Trots denna geografiska och tidsmässiga avgränsning och min avsikt att studera just 

herrgårdarna så förblir dock mitt källmaterial oöverskådligt för en uppsats av denna storlek. 

Att just herrgårdarnas auktioner kunde vara särskilt stora framkommer i Den glömda 

konsumtionen,20 och fann stort stöd efter en inledande studie av mitt källmaterial.  Den största 

enskilda herrgårdsauktionen inom mina ramar innebär över tvåtusen inrop, och även om de 

mindre kan ha så få som cirka tvåhundra så skulle en studie av samtliga varor på 

herrgårdsauktioner nödvändiggöra en databas på någonstans mellan sextusen och åttatusen 

inrop. Bara att excerpera och sammanställa detta material skulle ta cirka en månad, vilket inte 

alls är möjligt. Därför behöver jag begränsa mig ytterligare, vilket lämpligast sker genom att 

bara studerat varor av ett visst slag. Som utvalt slag har jag beslutat mig för sådana som utgör 

inredningsdetaljer. Dessa förtjänar eget studium då sådana varor vars syfte åtminstone delvis 

bestod i att visas upp bör ha större värde än bara det monetära eller brukliga. (Inom ramen för 

detta har jag övervägt att inkludera sådant som gardiner, mattor och dyrbara blomster. 

Inledande studier av mitt material har dock visat att ett sådant inkluderande skulle medföra ett 

allt för stort urval då dessa varor förefaller ha sålts och köpts i ofantliga mängder på 

herrgårdsauktionerna, åtminstone vad avser mitt område.) Detta känns lämpligt, då det genom 

just inredningsdetaljer kan sägas att det skapas inte bara det faktiska rummet, utan också det 

symboliska. Det är hållbara varor, som kan passera från generation till generation och ägare 

till ägare ofta utan att tappa nämnvärt i livslängd, vilket innebär att de mer än andra varor har 

potentialen att föras vidare och bära med sig delar av den tidigare innehavarens status till den 

nye ägaren. Därav blir de också förhållandevis dyra, och införskaffandet av dem blir ett 

avvägande mellan godtagbar kostnad och önskad livsstil.21 

 

1.3.3 Frågeställning  

Målet med denna uppsats är att beskriva och analysera vilka inredningsvaror som såldes, och 

vilka som var köpare av dem, vid herrgårdsauktioner på landsbygden i Södermanland i slutet 

av 1800-talet. För att få svar på detta krävs en tudelad frågeställning: 

 

19 Kungl. Maj:ts Befallningshavandes femårsberättelser, åren 1886 – 1890, Södermanlands län 
20 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 85 
21 Lilja, Murhem & Ulväng 2010, s. 101 
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• Vilka grupper handlade inredning på herrgårdsauktionerna i Selebo härad under 

1800-talets slut? 

• Vad för slags inredning, hur mycket och för vilka summor handlade dem? 

 

I den mån det är möjligt hoppas jag även resonera något kring vilka funktioner som kan ha 

varit styrande. Det är dock inget som kan besvaras inom ramen för denna begränsade uppsats. 

Men genom att anknyta till tidigare forskning går det möjligtvis att fundera kring vilka 

tolkningar man skulle kunna göra utifrån mina resultat. 

 

1.4 Källmaterial 

1.4.1 Auktionerna och deras protokoll 

Källmaterialet för denna studie består som redan framgått primärt av auktionsprotokoll. 

Auktionerna till att börja med fanns dock av flera olika sorter och kunde skilja sig åt 

väsentligt från varandra.  I Den glömda konsumtionen åtskiljs ”varuauktioner” från 

”specialauktioner”. Den förra innehållande en stor variation av varor som kan sägas ha 

betydelse för vardagen, och den senare begränsad till en viss slags vara.22 I mitt källmaterial 

har jag funnit exempel på bådadera. Specialauktionerna ofta med försäljning av endast 

kreatur, virke eller livsmedel förekommer med jämna mellanrum.  Detta är föga förvånande 

då den bygd som jag studerar är dominerad av lantbruk och boskapsskötsel.23 Bruk och 

kvarnar underställda allehanda gårdar och dylikt finns i mängder, och vissa auktioner sker 

direkt på plats vid den större sågen respektive mejeriet som jag kan identifiera. Vid en auktion 

som förrättades i Mariefreds stad den 15 juli 1884 så var den enda artikel som såldes den 

tidsbegränsade besittningsrätten till ett magasin och en lastbrygga, och vid en annan var det 

”Komitéen för omläggning af allmänna landsvägen från Daga härad åt Mariefred” som efter 

slutfört arbete under 1892 sålde ut verktyg och överblivet materiel.24 Så specialauktioner finns 

att tillgå. Än fler är dock varuauktionerna, som inte bara bjuder på en större mångfald varor 

utan också på fler köpare. Varför de blir mer intressanta i detta fall då mitt föreliggande syfte 

är att studera konsumtionen av inredning (vilket åtminstone bland mitt material aldrig såldes 

på någon specialauktion) i förhållande till olika samhällsgrupper. Därför fokuserar jag, precis 

som Lilja, Murhem och Ulväng, på varuauktionerna. 

22 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 54 & 154 
23 Jordbruk och boskapsskötsel XI – XXXI, Hushållsnings-sällskapens årsberättelser, 1875 – 1895 
24 Länsmannen i Selebo härad, Södermanlands län, Auktionsprotokoll, volymnummer: 39 
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Protokoll upprättades vid varje auktion som förrättades, främst med syfte att hålla reda på 

vem som köpt vad och för vilken summa. Detta var lagstadgat,25 men låg även i 

auktionsförrättarens eget intresse. Detta då kontant betalning i samma stund som auktionen 

begicks var ovanligt (även om det förekom; min undersökning med alla sina avgränsningar 

innehåller ett antal sådana fall), generellt skedde istället betalning i efterhand, månader eller 

ibland till och med flera år senare. Då förrättaren var ålagd att betala ut auktionssumman 

(efter provision) till säljaren efter avslutad auktion så var dennes noggranna kontroll över 

köparnas skulder således det enda sättet för auktionisten att återfå sina pengar och ta del av 

vinsten.26 Att det fanns information som sågs som väsentlig att inkludera på ett överskådligt 

sätt är uppenbart enligt ovan. Vem som köpte, vad de köpte, för vilken summan, vid vilket 

tillfälle och när skulden senast skall vara betalt måste vara att betrakta som minimum. 

Protokollen erbjuder därför en mängd olika ingångar för historiska studier gällande 

konsumtionsmönster, andrahandsmarknaders innehåll, diverse tings begagnade värde, när på 

året auktioner förrättades och allmänna syner på skuldsättning. Bara för att nämna några av de 

mest uppenbara. 

 Det var överlag vanligt att kronofogdar eller länsmän höll i auktionerna på landsbygden, 

särskilt när det handlade om ståndspersoners tillhörigheter som auktionerades bort.27  

Fördelarna med dem som auktionister var många. Personer med dessa höga poster hade 

sannolikt befolkningens förtroende att hantera såväl säljarnas nyvunna medel som köparnas 

skulder med ordningssinne och heder. Vidare hade de styrkan av att känna befolkningen inom 

det egna förvaltningsområdet väl, och vidare en auktoritet i kraft av sitt ämbete som säkert 

kunde vara till nytta när det var dags att driva in skulder. Slutligen är det också till fördel för 

oss historiker då personer vid dessa slags positioner i samhället redan hade som ansvar att 

arkivera sina dokument, varför åtminstone vissa protokollsamlingar finns tillgängliga för oss 

att studera idag. 

 

1.4.2 Protokollen från Selebo 

Den person som upprättade de protokoll jag studerar var kronolänsmannen för Selebo härad, 

Carl Gustaf Roman. Samtliga av hans sparade yrkeshandlingar från sin tid vid posten går att 

finns på Uppsala Landsarkiv under Länsmannen i Selebo härad, Södermanlands län och just 

25 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 42 
26 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 78-79 
27 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 37 & 81 
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auktionsprotokollen finns under volymnummer 39. De sträcker sig över perioden 1875 – 1896, 

vilket blir min definitiva studieperiod.  

 Den vanligaste formen att föra denna slags handlingar överlag förefaller ha varit i 

tabellform, och så även i fallet med just de protokoll jag studerar. De har antecknats för hand 

med blyerts eller bläck (mer eller mindre tydligt) nästan genomgående i linjerade 

anteckningsböcker. Varje protokoll inleds med en notis om plats och datum för auktionen, 

samt vilket datum som summorna för samtliga inköp senast ska vara betalda. I vissa fall, men 

långt ifrån alla, framgår även vem det är som säljer och varför. Därunder följer sedan sida 

efter sida med spalter uppdelade på varor, försäljningssumma i kronor och öre samt köpare. I 

de flesta fall anges också antalet varor, medan det i andra framgår av beskrivningen eller inte 

alls är möjligt att avgöra. För vissa varor anges även kvalitativa egenskaper, såsom material 

eller vilken placering de haft (detta sker framför allt i fall med möbler då ”trädgård-” eller 

”sal-” är vanligt förekommande prefix, särskilt det senare hör samman med dyrare artiklar), 

men det är i undantagsfall. Hur detaljerad beskrivningen av köparen är skiljer sig från person 

till person och från inrop till inrop. I de fall köparen är för auktionisten väl bekant framgår 

ofta bara efternamn, ibland också med personens titel eller hemort för att urskilja denne från 

andra med liknande namn. I de fall en person står för flera inrop vid samma auktion är det 

även vanligt att ort och titlar faller bort eftersom. I de fall titel saknas eller personen är mindre 

bekant för auktionisten så förekommer också förnamn, dock oftast bara i form av initialer. Av 

titel, förnamn, efternamn och ort så händer det mer sällan än vad man skulle önska att tre 

identitetsmarkörer förekommer, och samtliga fyra gör det endast i en mycket litet antal fall. 

Allt detta medför att identifiering av köparna ibland är väldigt problematiskt, om inte rent av 

omöjligt. Protokollen avslutas generellt med en sammanställning av auktionssumman och 

uträkning av auktionistens provision samt andelen som ska gå till säljaren, vars identitet i 

vissa fall också framgår här om inte någon annanstans. 

 

1.4.3 Protokollens begränsningar 

Av ovan förstår man att vissa problem föreligger med detta material, varför man måste ta 

vissa aspekter av det med försiktighet. Delvis är anteckningarna som sagt otydliga, vilket inte 

har kunnat kringgås utan har krävt långa och noggranna studier som har lett till att jag i 

slutändan varit tvungen att avföra ett fåtal köpare som oläsbara. Vidare har även det läsbara i 

vissa fall innehållit otillräcklig information om köparna, varför materialet har fått 

kompletteras med ytterligare källor på ett vis jag kommer beskriva närmare under min metod 

nedan. I och med att protokollen är samlade utav just länsman Roman har jag inga möjligheter 
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att avgöra vilka auktioner som kan ha förrättats utan hans deltagande under perioden. 

Rimligen är det några och möjligen är det många. Detta är dock ett problem främst om min 

avsikt vore att ge en beskrivning av köparna vid samtliga förrättade auktioner inom området 

och perioden. Men i och med att mitt mål är att ge en överblick av just herrgårdsauktioner så 

behöver jag bara tillräckligt urval för att kunna presentera detta. Slutligen kan jag 

kommentera materialet med att konstatera att det är problematiskt sammansatt. Inom sin 

arkivlåda ligger det löst utan någon inbördes ordning. Detta är något som kommer sig av att 

det just är i princip obehandlat och således inte heller har sorterats av någon. Sammantaget 

består materialet i allt från enskilda blad till hela anteckningsböcker, varken periodisk eller 

kategoriskt indelat. Rest- och uppbördslängder (skuldlistor sammanställda efter auktionerna 

för att enklare hålla reda på köparnas skulder, innehåller endast namn och skuldsumma, varför 

de inte är användbara för mig) är uppblandande med faktiska protokoll. Prästgårdar kan finnas 

i samma anteckningsböcker som torparauktioner, enskilda blad från en herrgårdsauktion kan 

finnas instuckna i ett häfte med protokoll från bondeauktioner och allt däremellan. Därigenom 

består ett första behandlingsproblem med detta material att sålla ut just det man är intresserad 

av utan att missa något. Med kännedom om dessa inte oväsentliga begränsningar så är jag 

dock övertygad om att kunna presentera en fördjupande och exponerande studie i enlighet 

med mitt syfte. I nästa kapitel går jag närmare in på min metod för att kunna uppnå detta. 

 

1.5 Begrepp och metod 

För att komma genomföra denna undersökning kommer ordningsmässigt jag att börja med att 

avgöra vem som står som säljare, varefter jag kommer att gå vidare till att avgöra vad det var 

för något de sålde. Bådadera nödvändigt för att upprätthålla mina avgränsningar och undvika 

onödigt arbete. Med det underlaget på det klara blir det relevant att följa mina underfrågors 

form och identifiera individerna och grupperna som stod som köpare samt avgöra vilka som 

stod som inköpare för vad. Med detta tillhanda bör det vara möjligt för mig att genomföra en 

analys och dra vissa slutsatser. Innan dess är det dock nödvändigt att definiera vissa begrepp 

och metoder för hur jag ska gå tillväga med detta. 

 I min studie kommer jag ha identifikationsmetoden för herrgårdar presenterade ovan (i not 

16) för ögonen, men inom min tidsram kommer det vara problematiskt att utreda varje 

auktionsplats i detalj enligt dessa kriterier. För som framgick av ovan är det av den stora 

massan inte helt lätt att få ut just det material som jag är intresserad av för denna studie. Jag 

kommer att genomföra den inledande sållningen genom att undersöka namnet på platsen (som 

ibland kan vara indikativt på vad det är för slags ort), namnet och eventuell titel på säljaren 
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(finns framför allt vid sterbhusauktioner, men även i andra fall) samt själva varorna som säljs 

(mängden varor, deras art och deras försäljningsvärde är alla faktorer som väger samman och 

kan vara tydliga indikationer på hur välbärgad säljaren är och hur stort hushåll denne har). 

Kontroll på ortsnamnet sker sedan via Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige28 

samt Svenska gods och gårdar29 där det tydligt framgår huruvida en plats är en herrgård och i 

så fall hur stor den är. Kontroll utav ägarens/säljarens ställning genomförs gentemot 

husförhörslängden för relevant socken. En herrgårdsauktion enligt definitionen för denna 

uppsats blir det som av sin samtid betraktades som herrgård och som hade en ståndsmässig 

ägare/säljare. Utifrån detta är målet att identifiera åtminstone fem stycken herrgårdsauktioner 

för att få ihop ett tillräckligt material för att uppnå en tillräckligt underbygd ögonblicksbild. 

 De sålda varorna som blir ämnet för min studie benämns gemensamt inredning och 

definieras i enlighet med min avgränsning ovan till möbler och andra dekorativa 

inredningsdetaljer framställda i mer permanenta material än textil. Från artikeln ”Klubbade 

stolar och bord. Auktionshandel med möbler 1720 – 1890”30 lånar jag den grundläggande 

modellen för uppdelning av inredningen i mer hanterbara kategorier, men måste justera den 

något då dess fokus är exklusivt på möbler. Kategorierna bord, skåp, stolar, soffor, sängar, 

tavlor, speglar, ur och övrigt följer med härifrån. Kategorin kista gör det inte då jag endast 

upptäckt ett fåtal kistor på auktionerna i mitt material, vilket också är i linje med artikelns 

resultat då inga kistor alls kunde påvisas mot slutet av 1800-talet.31 Därefter tillkommer några 

kategorier (vilka kommer presenteras närmare under 2.2 Vad såldes?) som är nödvändiga för 

att täcka upp för sådan inredning som lampor, ljusstakar och annat som inkluderas med mitt 

något bredare studieämne. 

 Slutligen är en studie som hoppas jämföra och analysera ett flertal köpare utifrån ställning 

menlös om det om de inte kan delas in i kategorier att sätta i kontrast med varandra. Här 

brukar jag mig oförändrat av den klassificering som används i Den glömda konsumtionen, 

vilken utgår ifrån personernas titlar. Att bruka sig av titlar är som Lilja, Murhem och Ulväng 

observerar ett som bäst trubbigt instrument för att avgöra social rang och ekonomiskt välstånd 

då två personer vars titel är densamma kan ha väsentligt olika livssituationer i övrigt. Vid en 

överblickande studie som denna är det dock en fullgod indelning som möjliggör jämförelser. 

Uppifrån räknat består kategorierna i ståndspersoner (till vilka räknas bland andra men inte 

28 Rosenberg, C. M., 1882-1883 
29 Ohlén, Carl-Eric, von Sydow, Waldemar, & Björkman, Sten, 1938 
30  Lilja, Murhem & Ulväng 2010, ingående i Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 
1800-talen, red. Gudrun Andersson & Klas Nyberg 
31 Lilja, Murhem & Ulväng 2010, s. 111 
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exklusivt: adelsmän, ämbetsmän av högre rang, godsägare samt andra personer i ledande 

befattningar), tjänstemän (som utgörs av tjänstemän av lägre rang inom såväl det militära som 

civila, landsbygd som städer), borgare (som består i näringsidkare, handlare och hantverkare 

verksamma med eller utan burskap i städerna), bönder (tillräknas jordbrukare eller 

närbesläktade yrken som äger eller arrenderar mark) och slutligen obesuttna (som inbegriper 

arbetare samt tjänstefolk utan fast egendom eller egen mark som anställts på landsbygd eller i 

städer).32 I många fall framgår i protokollen en titel som går att ställa inom ramen för någon 

av dessa kategorier. Som jag nämnde ovan gällande Selebo så är det dock inte ovanligt att 

relationen mellan auktionist och köpare är tillräckligt familjär för att endast efternamnet ska 

anges. I de flesta fall finns turen att något ytterligare bråkstycke information inkluderas som 

ibland kan användas för att avgöra vem det handlar om. Detta ske genom att stämma av den 

information som väl framkommit för varje köpare mot nationell arkivdatabas (NAD) och 

folkräkningarna för 1880 och 1890. På så vis räcker det ofta med ett efternamn och ort eller 

förnamn för att nå fram till någons titel. Men i många fall (särskilt då endast efternamn 

framkommer) är identitetsmarkörerna tillräckligt vanliga på orten för att det inte ska vara 

möjligt att avgöra vem köparen faktiskt var av alla de potentiella som framkommer. De fall 

där jag råkar ut för detta kommer köparen att placeras inom den sjätte kategorin okänd. Man 

bör dock ta i beaktande är att de fall där endast efternamn anges så är det sannolikt att 

personen i fråga är att betrakta som obesutten, då det inte är ovanligt att personer så långt ned 

i den sociala hierarkin inte förlänades någon annan hedersbetygelse än detta och möjligtvis 

var de bodde (men som i många fall här kan ha betraktats som för självklart att sätta på 

pränt).33 Detta är dock inget antagande jag kommer agera utifrån i behandlat det av materialet, 

men det är värt att notera och komma ihåg inför de analytiska diskussionerna. 

 Med alla dessa verktyg tillhanda känner jag mig nu redo för att gå till angrepp på mitt 

material och påbörja studien. 

 

2. Studien 

Min inledande behandling av materialet för Selebo härad består i att jag har gått igenom 

samtliga handlingar för att identifiera och etablera antalet auktioner. Även om det är omöjligt 

att veta säkert hur många auktionsprotokoll, om alls några, som saknas så är det ändå möjligt 

att genomföra viss granskning genom att jämföra faktiska protokoll med rest- och 

uppbördslängder. Som nämnt tidigare är de senare grunden för att driva in skulder, även flera 

32 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 91-92 
33 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 52 
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år efter att auktioner förrättats, varför också dessa bör vara mer noggrant arkiverade för 

länsman Romans egen skull. Genom att jämföra informationen som framgår i restlängderna 

om när och var auktioner förrättats så har jag kunnat identifiera att ett inte oansenligt antal 

protokoll saknas. Totalt sett finns det belägg för nittiosex auktionstillfällen i Selebo mellan 

1875 och 1897. Endast sextioen protokoll är bevarande, så konkret kan man räkna med ett 

bortfall på åtminstone 36 procent. Bortfallet gäller dock övervägande för bondeauktioner. Vad 

gäller de herrgårdsauktioner jag kan identifiera enligt min kontrollmetod angiven ovan så ser 

läget marginellt bättre ut, från tjugotvå tillfällen (fördelade på sexton olika herrgårdar) är 

femton protokoll bevarade. Av dessa femton tillfällen så är det endast fem som inte är av 

intresse för min undersökning då det antingen är specialauktioner eller att det i övrigt saknas 

inredningsvaror.  

 I och med detta landar jag väl över mitt underlagsmål med totalt tio herrgårdsauktioner 

(fördelade på nio olika gårdar) där inredning står till salu i åtminstone någon utsträckning. 

Dessa är totalt sett ganska jämt spridna över denna period av drygt två decennier, med en 

övervikt för mitten av 1880-talet. Med detta vore det svårt att uttala sig om en förändring över 

tid men det räcker fullgott för att ge en ögonblicksbild av denna period. Materialet vinner 

även styrka då det som jag nämnde ovan under beskrivning av källmaterialet var vanligt att 

just länsmannen var närvarande vid auktioner där ståndspersoner stod som säljare.34 Jag kan 

således utgå ifrån att det jag har är tämligen heltäckande. Med detta vill jag hävda att detta 

underlag kan ge en god bild av fenomenet herrgårdsauktioner i området under 1800-talets 

slut.  

 

2.1 Vem sålde? 

Även om fokus för min uppsats är auktionsköparna så är det relevant att identifiera säljarna 

för att få förståelse av vilken symbolik deras auktioner kan ha fört med sig. Vilka var det då 

som sålde vid dessa tio auktionstillfällen? I tabellen nedan presenteras vad som framgår av 

källmaterialet angående herrgårdens namn, datum för auktion och säljaren. 

 

 

 

 

 

34 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 37 & 81 
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Tabell 1. Studerade herrgårdsauktioner 

Herrgård Datum Säljare 
Lagnö 1875-03-11 "Capitainen Bengt Sporre"35 
Waxäng 1879-03-27 Carolina Maria Andrea König, även känd som fru Bertheau, hustru till ägaren36 
Låstad 1880-10-28 Ägaren Adolf Lindgren37 
Kalkudden 1884-03-11 Grevinnan Posse38 

Marietorp 
1884-03-27 
m.m.39 "Egare, Notarie, Riddare af Kongl. Wasa Orden. Carl Albert Viktor Kallstenius"40 

Ulriksberg 1884-03-31 
Ägaren "Expeditions Chefen Fredr. Vilh. Ing. Lilliestråle" som förefaller vara i 
huvudsak boende i Stockholm41 

Östa 1885-03-18 Ägaren Christina Sandberg42 
Näsby 1887-10-28 Inspektor vid herrgården, Karl Sjöberg43 

Näsby 1888-02-03 
"Presidenten m.m. Grefve Arv. Rutger Fredriksson Posse och Ebba Augusta 
Hägersflyckt"44 

Ekhof 1892-09-09 Bergsnotarien Robert August von Stockenström45 
Källa: Databas, Auktioner i Åkers och Selebo härad, 1862-1896 

 

Av detta framgår tydligt att samtliga säljare sannerligen är ståndspersoner (utöver inspektor 

Sjöberg som snarare är att räkna bland tjänstemännen46) i form av herrgårdsägare, grevar och 

bergsnotarier, samtliga med hög social status. Jag kan också bekräfta att tabellen stämmer väl 

överrens med tidigare forskning. Auktionerna ligger framför allt i mars då fastigheter och 

arrenden traditionellt sätt bytte ägare eller under höstmånaderna då det fanns mycket 

kontanter i omlopp efter skördens försäljning.47 Gällande anledningarna till auktionerna så är 

de spridda mellan konkurs, dödsfall och vad som förefaller vara behov av plats eller likvida 

medel. Kaptenen Sporre anges i husförhörslängderna som den tidigare ägaren, så anledningen 

är antingen konkurs eller avflytt. Ingen anledning anges för fru Bertheau, men då det 

förefaller vara blandad lösegendom så är behov av pengar eller utrymme sannolikt. Detsamma 

gäller för Adolf Lindgren samt expeditionschefen Lilliestråle. Greven Posse säljer endast 

jordbruksredskap, kreatur och dylikt, varför han inte är av intresse för mig. Grevinnan Posse 

35 Aspö Kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10035/A I/18 (1871-1875) 
36 Toresunds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11558/A I/21 (1876-1880) 
37 Strängsnäs stadförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, landsförsamlingen, SE/ULA/11471/A I 
c/18 (1876-1880) 
38 Mariefred-Kärnbo kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11059/A I /19 (1886-1890) 
39 Här avses att flera auktioner förrättades i Marietorp i nära anslutning till denna. Det var dock vid detta 
första tillfället som varor av mitt intresse såldes. 
40 Åkers kyrkoarkiv, Husförshörslängder, SE/ULA/11766 I/21 (1881-1885) 
41 Toresunds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11558/A I/22 (1881-1885) 
42 Ytterselö kyrkoarkiv, Husförhörslängder SE/ULA/11758/A I/20 (1881-1885) 
43 Taxinge kyrkoarkiv, Husförhörslängder SE/SSA/1573/A I/15 (1886-1890) 
44 Taxinge kyrkoarkiv, Husförhörslängder SE/SSA/1573/A I/15 (1886-1890) 
45 Björnlunda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10120/A I/22 (1891-1895) 
46 Ulväng 2008, s. 88-90 
47 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 63, 72 & 83 
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säljer dock ett fåtal (så kallade insatta, då de inkluderats vid en auktion med annat huvudsyfte) 

inredningsvaror, vilka är dem jag studerat. Då det endast handlar om ett fåtal (vid Kalkudden 

tolv och vid Ulriksberg sju stycken) och inget tyder på att parets ekonomi skulle vara något 

annat än väldigt stabil så är det sannolikt att syftet var att avyttra dem för utrymme, möjligen 

för ny och mer modern inredning. I fallen med änkefrun Strandberg och bergsnotarien 

Stockenström står respektive sterbhus som säljare, anledningen var således deras bortgång. 

Slutligen har vi inspektor Sjöberg och Kallstenius vid Marietrop som båda anges ha gått i 

konkurs. Sammanfattningsvis kan man säga att konkurs- och sterbhus auktioner inte är 

ovanliga, frivilliga auktioner dominerar och insatta varor förekommer. Också denna 

uppdelning är i enlighet med tidigare resultat, dels i Den glömda konsumtionen,48 dels i 

uppsatsen Varför höll man auktion?49 (den senare studerar samma period och område som 

jag, samt har använt sig åtminstone delvis av samma källmaterial). Med denna bild av vem 

som sålde och varför går vi nu vidare till vad det var för slags inredningsvaror som de sålde. 

 

2.2 Vad såldes? 

Inom ramen för min avgränsning har jag funnit sexhundrafemtiosex separata inrop på dessa 

tio auktioner. Dessa inrop har sedermera i enlighet med tabellen nedan delats in i tretton olika 

typkategorier för att förenkla en överblick.  

 

Tabell 2. Fördelningen mellan olika typer av inredningsvaror 

Typ av vara Inrop (antal) Procentuell andel 
Bord 128 19,5 
Byråer 26 4,0 
Lampor 48 7,3 
Ljusstakar 43 6,6 
Skåp 29 4,4 
Soffor 66 10,1 
Speglar 31 4,7 
Stolar 81 12,3 
Sängar 48 7,3 
Tavlor 54 8,2 
Tvättställ 33 5,0 
Ur 14 2,1 
Övrigt 55 8,4 
Totalt 656 100 
Källa: Databas, Såld inredning vid herrgårdsauktioner i Selebo härad, 1875-1896 

 

48 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 27, 119-120 
49 Abbas 2012. 
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Jag bör först och främst förtydliga att inropen inte utgör separata artiklar. Vid ett inrop av 

stolar kan det till exempel förekomma allt från en till sex stolar, och för den delen är det 

möjligt att en soffa och en pall går på samma inrop. Anledningen till att jag inte brutit upp 

inropen i detalj är att det omöjliggör en jämförelse av omsättningen mellan inropen (e.g. om 

två artiklar ropas in för en gemensam summa så finns det inte något sätt att avgöra hur den 

summan bör fördelas mellan de två, därför är det säkrare att behandla dem som en enhet). 

Vidare skulle ett detaljerat uppbrott kunna tillföra stor förvirring, både vad avser hur många 

inrop som genomförts och vad det är köparna ropar in vid varje tillfälle. Därför det är enklare 

att överskåda köparna om man ser till deras inrop och transaktioner som helheter. Inrop ovan 

och nedan är således indelade utifrån den vara som dominerar vid varje tillfälle.  

 Tillåt mig nu förtydliga vad som ingår i de olika kategorierna. Bord talar delvis för sig 

själv, men inom detta finns allt från natt- och skrivbord till matbord och särskilda spelbord. 

Ibland anges särskilt vilket material som brukas (vilket kunde vara en statusindikation50) och 

vissa som inte anges ha några speciella egenskaper inropas till utmärkande stora summor, 

(antydande att de var att betrakta som av hög kvalitet51). I byråkategorin ingår regelrätta 

byråer, men även chiffonjéer. Lampor består i såväl bordslampor som taklampor och ett antal 

ljuskronor, framför allt de två senare har ropats in till riktigt ansenliga summor och kan med 

sin exklusivitet tillskrivas stort statusvärde.52 Ljusstakar är precis som det låter, även om olika 

material framgår. Bland skåp finns vanliga bruksskåp men även också dyrbarare skänkar som 

i vissa fall utgör bland de dyrast inropade varorna överlag. Soffor är många och utgör den 

kategori där priset är allmänt högt, vilket inte är konstigt då det länge varit inredning med 

utpräglad status.53 Speglar anges allmänt som just sådana utan några närmare specifikationer, 

i några enstaka fall följer även med särskilda bord till dessa. Denna vara är värd att notera då 

den var i första hand dekorativ, som Gudrun Andersson konstaterar: ”Mycket av deras 

manifestativa värde ligger just i att de inte hade någon nödvändig praktisk funktion.”54 Stolar 

består i gungstolar, skrivstolar, trädgårdsstolar, salsstolar, vanliga stolar och till och en 

enstaka pianostol. Mellan trä och järn förefaller materialuppdelningen av sängar vara 

tämligen jämn och särskilt kan nämnas en imperialsäng. För tavlor varierar priserna kraftigt, 

men oavsett pris är dessa värda att studera då de har som enda syfte att vara just prydande och 

50 Andersson 2009, s. 154 
51 Andersson 2009, s. 149 
52 Andersson 2009, s. 166 
53 Andersson 2009, s. 164 
54 Andersson 2009, s. 160 
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även kan vara laddade med statusen som tillkommer kulturkänning.55 Motiv anges allmänt 

inte (undantaget är en bild som anges föreställa en hund, vilken också var bland de dyrare 

inropen i denna kategori), vilket dock inte var ett ovanligt förfarande åtminstone under 

tidigare århundraden.56 Tvättställ består framför allt av kommoder och lavoarer, bådadera 

möbler som kan sägas fylla en mer praktisk funktion än många av de övriga. Samtidigt är de 

att betrakta som av betydelse för inredningen och skapandet av rummet, vilket styrks i att 

vissa av dem inropas till förhållandevis stora summor. Ur är såväl klockor som pendyler. Till 

sist har vi då övrigt vilket inkluderar hyllor och pallar, samt bland annat ett dekorativt 

dryckeshorn, schatuller, tändsticks- och cigarrställ, en dörr, en kakelungsprydnad av oklar art, 

något som bara anges som ”salongsmöbel” (händelsevis den näst dyrast inredningsartikeln i 

hela min undersökning) samt ett pianino (ett litet piano, även min dyraste vara överlag).  

 Jag hoppas nu ha gett ganska överskådlig bild av vad som kunde tänkas säljas på 

herrgårdsauktion. Vad gäller fördelningen varorna emellan så är den inte överraskande. De 

flesta varor förekommer ungefär lika ofta, och rör sig kring 4-8 procent i andel. Bord, stolar 

samt soffor dominerar och tillsammans utgör mer än 40 procent bland de sålda varorna. Att 

dessa mer synliga och potentiellt dekorativa inredningsvaror mot slutet av 1800-talet 

dominerade över de möjligen enklare mer funktionsinriktade artiklarna som byråer, tvättställ 

och skåp är i enlighet med tidigare resultat.57  

 Slutligen, även om det inte är ämnet för min studie, så bör det nämnas att jag identifierat 

såväl böcker som klädesplagg vid flera av herrgårdsauktionerna. (Särskilt vad gäller böcker 

har de förekommit frekvent och ibland i väldigt stora antal.) Detta är värt att ta upp då detta 

inte kan påvisas alls vid herrgårdsauktioner på landsbygden utanför Enköping i tidigare 

undersökningar.58 Då anges närheten till Stockholm med dess stora specialauktioner för 

böcker som förklaringen till den specifika varans frånsaknad.59 Då skillnaden i det 

geografiska avståndet till Stockholm från den landsbygden och den som befinner sig under 

min studie (vilken om något är närmare) är försumlig så blir det tydligt att det är nödvändigt 

att omvärdera denna tidigare slutsats.  

 Med den korta notisen går jag vidare till att undersöka vilka det var som faktiskt stod för 

inropen av dessa varor. 

 

55 Andersson 2009, s. 178 
56 Andersson 2009, s. 179 
57 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 139-140 
58 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 153 & 156 
59 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 56-57 

19 
 

                                                        



2.3 Vem köpte? 

Som köpare för de sexhundrafemtiosex ovan nämnda inropen har jag identifierat 

tvåhundrasjuttiotre stycken separata individer. Att dra några slutsatser kring hur många som 

köper inredning i förhållande till befolkningsmängden är svårt. Särskilt då det inte gjort några 

så specifika studier tidigare utan vad som betraktats är förhållandet mellan köpare vid inrop 

av samtliga sorters varor och befolkningens storlek och antal hushåll.60 Så då jag inte kan 

genomföra någon sådan analys på ett jämförbart sätt nöjer jag med att studera köparna i 

förhållande till varandra. Jag har studerat dem utifrån den ovan nämnde klassificeringen av 

samhällsskikt och uppdelning avseende kön. 

 

2.3.1 Avseende social tillhörighet 

I tabellen nedan presenteras fördelning mellan de olika sociala kategorierna definierade ovan 

avseende antalet personer, antalet inrop och del av omsättningen. Med detta som grund så blir 

det möjligt att redogöra inte bara för hur representationen ser ut mellan de olika 

samhällsskikten, utan även hur stora köpare de olika grupperna utgjorde avseende både 

mängd och pris i förhållande till varandra. 

 

Tabell 3, Fördelning över social tillhörighet avseende köpare, inrop och omsättning 

Social tillhörig- 
het 

Antal av 
köparna (st) 

Andel av 
köparna (%) 

Antal av 
inropen (st) 

Andel av 
inropen (%) 

Omsättning 
(kr) 

Andel av 
omsättning (%) 

Ståndspersoner 29 10,6 148 22,6 2567,83 33,0 
Tjänstemän 39 14,3 144 22,0 1895,1 24,3 
Borgare 22 8,1 45 6,9 1263,05 16,2 
Bönder 35 12,8 104 15,9 756,05 9,7 
Obesuttna 70 25,6 98 14,9 540,09 6,9 
Okänd 78 28,6 117 17,8 766,6 9,8 
Totalt: 273 100 656 100 7788,72 100 
Källa: Databas, Köpare vid herrgårdsauktioner i Selebo härad, 1875-1896 

 

En studie som behandlar samma bygd och period kunde med hjälp av husförhörslängder för 

ett antal socknar i och kring Selebo härad skapa en bild av den sociala sammansättningen som 

påvisar att obesuttna utgjorde 82, bönderna 6,3, borgarna 7,9, tjänstemännen 2,1 och slutligen 

ståndspersoner inte mer än 1,7 procent av befolkningen.61 Därmed måste det betraktas som 

nämnvärt att ståndspersonerna utgör drygt 10 procent av köparna och således står för en 

60 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 86-89 
61 Abbas 2012, s. 10 Tabell 2: Social klassammansättning i undersökningsområdet (efter vissa korrigeringar 
i ekvationerna) 
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proportionellt stor del av inköpen när säljaren tillhör den egna gruppen. Vidare så trots att de 

endast utgör en tiondel av köparna så står de för en hel tredjedel av den totala omsättningen. 

Detta är dock inget unikt och går att likställa med resultaten för landsbygden kring Enköping 

där ståndpersoner utgjorde cirka 3 procent av befolkningen men kunde stå för upp till 40 

procent av omsättningen.62 Gällande vilka som kom att ingå i denna kategori mer konkret så 

är fördelningen jämn. Cirka hälften (fjorton stycken) är ägare, eller i vart fall närstående släkt 

till en ägare, av en herrgård. Av dessa genomför de flesta inropen på någon annans herrgård. I 

ett fall handlar det dock om att barnen (tillika övertagarna av Östa herrgård) till änkefrun 

Strandberg köper tillbaka stora delar av hennes sterbhus, vilket inte alls var ovanligt för att 

förenkla arvskiften.63 Ett annat fall handlar om greve Cronhjelm som precis ska ta över 

ägande av Lagnö herrgård. Han benämns i protokollen som ”Tillträdaren” och det förefaller 

inte handla om något mer komplicerat än att han vill ta över gården möblerad snarare än att 

behöva införskaffa all inredning på annat håll. Den andra hälften av ståndspersonerna 

domineras av doktorer och kyrkoherdar med enstaka ytterligare individer. De flesta är 

hemmahörande ute på landsbygden, men fyra förefaller vara tillresta från städerna (tre från 

Mariefred och en ända från Stockholm). 

 Tjänstemännen följer svit och utgör en något större del än ståndspersonerna av köparna. 

Häribland återfinns bland annat länsmän, ingenjörer, inspektorer, bokhållare och kamrerer. De 

flesta verksamma ute på landsbygden, men fyra med säte i Mariefred. Den större delen av 

köparna till trots står de för en andel av inropen som på 22 procent är i princip identisk med 

ståndspersonernas. Detta ligger till grund för en väsentligt mindre del av omsättningen och 

således förstår vi att deras inrop var billigare än ståndspersonernas.  

 Bönderna är jämna i förhållandet mellan andelen köpare och inrop på cirka 12 – 15 

procent, men står föga förvånande för en mindre del av omsättningen. De utgörs främst av 

hemmansägare, arrendatorer och rättare, men även mjölnare, en entreprenör och en 

riksdagsman. 

 Obesuttna och okända står tillsammans för drygt hälften av köparna, och då de senare som 

nämnt ovan sannolikt tillhörde just obesuttna så är det inte fel att hantera dem tillsammans. 

De identifierat obesuttna står för den absolut minsta andelen av omsättningen och att de 

okända ligger något högre har sin förklaring i att ett fåtal personer med större inköp (sannolikt 

hemmahörande i ett högre skikt om de gick att placera) drar upp summorna. Bland de 

identifierade obesuttna dominerar drängar, torpare, soldater och hantverkare på landsbygden. 

62 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 120 
63 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 119 
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Lägger man samman bönder, obesuttna och okända så står de för strax under hälften av 

inropen.  

 Slutligen har vi då borgare, främst från Mariefred men även två från Strängnäs. De är 

bestående av vad man kan vänta sig i form av apotekare, bryggare, handlare, karduansmakare, 

krögare, urmakare och så vidare. Dessa står för den klart minsta andelen både vad gäller 

köparna och inropen, men proportionellt sett för den absolut största delen av omsättningen.  

 Överlag är spridningen förhållandevis stor över de olika grupperna och de är väl 

representerade. Detta bryter åtminstone delvis från tidigare forskning då tjänstemän ofta 

kunde dominera på landsbygden.64 Särskilt intressant är då också detta resultat avseende 

antalet borgare och tillresta från städer. Att dessa finns överhuvudtaget går emot vad som kan 

påvisas för auktionerna landsbygden kring Enköping, där inga borgare eller andra stadsbor 

besökte några auktioner, inte ens de på herrgårdarna.65 Även i städerna ska borgarna i viss 

utsträckning ha övergett auktionerna under 1800-talets slut i takt med att deras välstånd och 

köpkraft ökade så att de kunde införskaffa varor från förstahandsmarknader istället.66 

Ingetdera verkar dock här gå att stödja.  

 Härvid har då framgått hur grupperna och individerna som stod som köpare var 

disponerade, och även om delar av resultaten tarvar en vidare diskussion så ska jag innan jag 

går vidare till analysen utreda hur det förhöll sig med de kvinnor som kunde handla på 

auktion.  

 

2.3.2 Avseende kön 

I Den glömda konsumtionen visar resultaten på att kvinnor väldigt sällan var köpare vid 

landsbygdsauktionerna, samt att de här förhöll sig mindre både vad gäller omsättning (sällan 

överstigande 2-3 procent) och antal varor. De varor som kvinnorna väl köpte var oftare av 

enklare hushållssort snarare än större och dyrare varor som inredning (undantaget kvinnor ur 

borgerskapet och tjänstemannaskiktet vilka framför allt vid de större städernas auktioner 

kunde stå för en stor andel). Slutligen förekom det överhuvudtaget aldrig några fall där 

kvinnliga ståndspersoner stod som köpare, utan det var endast de tillhörande dem lägre 

samhällsskikten.67 I mitt källmaterial finner som framgår av tabellen 4 jag vissa resultat som 

går stick i stäv med mycket av detta. 

 

64 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 121-122 
65 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 172 
66 Lilja, Murhem & Ulväng 2010, s. 112 
67 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 26 & 109 
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Tabell 4, Könsfördelning avseende köpare, inrop och omsättning 

Kön 
Antal av 
köparna (st) 

Andel av 
köparna (%) 

Antal av 
inropen (st) 

Andel av 
inropen (%) 

Omsättning 
(kr) 

Andel av 
omsättning (%) 

Kvinnor 24 8,8 67 10,2 892,99 11,5 
Män 236 86,4 576 87,8 6881,3 88,3 
Okända 13 4,8 13 2,0 14,7 0,2 
Totalt: 273 100,0 656 100 7788,72 100 
Anm: Kategorin Okända utgörs i detta exklusivt av sådana inrop där köparen betalat kontant 
utan att något namn har antecknats. Kön har således inte varit möjligt att avgöra. 
Källa: Databas, Köpare vid herrgårdsauktioner i Selebo härad, 1875-1896 

 

Förvisso är de kvinnliga köparna i klar minoritet, tjugofyra till antalet så utgör de 8,8 procent. 

Värt att betänka ännu en gång är dock att detta avser endast inredning, skulle man inkludera 

husgeråd och textilier så förefaller deras andel öka. Vidare utmärker mina resultat sig genom 

att dessa kvinnor står för en större andel av inropen, hela 10,2 procent, vilket är motsatt 

förhållandet i Salatrakten några decennier tidigare.68 Slutligen så ligger kvinnorna än något 

högre vad gäller deras andel av den totala omsättningen (där de upptar 11,5 procent och 

således vida överstiger de 2-3 angivna ovan) allt enligt tabellen nedan. Trots sina begränsade 

antal var kvinnorna således en konsumtionskraft att räkna med i Selebo. Gällande vilket 

socialt skikt kvinnorna tillhörde så är urvalet för litet att säga något om fördelningen, men 

samtliga grupper nämna under föregående rubrik är representerade. Två stycken tillhör 

tjänstemän, tre är borgare, fyra bönder, fyra obesuttna, hela sex ståndspersoner och fem 

okända (varav jag misstänker åtminstone två för att vara ståndspersoner, men inte har kunnat 

belägga det).  

 

2.4 Vem köpte vad? 

Utifrån jämförelsen ovan vet vi nu då att ståndspersoner och tjänstemän stod för cirka 22 

procent av inropen, medan bönderna, obesuttna och okända vardera inropade runt 16 procent 

och slutligen borgarna som stod för den sista lilla andelen. Vi vet också att borgarna trots allt 

var dem som stod för den förhållandevis största andelen av omsättningen (dubbelt så stor som 

andelen av inropen). Bönder, obesuttna och okända stod för en väsentligt mindre del, 

gemensamt inte mycket mer än 25 procent. Detta var bara enstaka procent mer än vad 

tjänstemännen enkom omsatte, och sist kommer ståndspersonerna i topp. Med kännedomen 

om hur denna fördelning såg ut så är det nu intressant att titta på vad det var som de olika 

grupperna faktiskt köpte. Finns förklaringen i skillnaderna i att de köpte olika sorters 

68 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 124 
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inredningsvaror, eller handlar det om att vissa köpte liknande varor men av olika pris (och kan 

vi då anta, kvalitet)? Hur de olika sociala grupperingarna fördelade sina inköp presenteras i 

tabell 5 nedan. 

 
Tabell 5, Fördelning av olika typer av varor inom varje socialgrupp 
Social tillhörighet/ 
Fördelning varor (%) Ståndspersoner Tjänstemän Borgare Bönder Obesuttna Okänd 

Totalt antal 
(st) 

Bord 17,6 24,3 13,3 26,0 16,3 15,4 128 
Byråer 3,4 2,8 2,2 2,9 6,1 6,0 26 
Lampor 7,4 4,2 8,9 6,7 10,2 8,5 48 
Ljusstakar 7,4 5,6 2,2 5,8 4,1 11,1 43 
Skåp 5,4 2,1 6,7 4,8 3,1 6,0 29 
Soffor 11,5 11,8 17,8 10,6 5,1 6,8 66 
Speglar 6,1 4,2 6,7 1,0 5,1 6,0 31 
Stolar 12,8 9,7 13,3 14,4 12,2 12,8 81 
Sängar 8,8 9,0 2,2 6,7 7,1 6,0 48 
Tavlor 4,7 15,3 11,1 4,8 6,1 7,7 54 
Tvättställ 4,7 2,8 4,4 6,7 9,2 3,4 33 
Ur 3,4 2,1 0,0 1,9 4,1 0,0 14 
Övrigt 6,8 6,3 11,1 7,7 11,2 10,3 55 
Summa % 100 100 100 100 100 100 - 
Totalt antal (st) 148 144 45 104 98 117 656 
Källa: Databas, Köpare vid herrgårdsauktioner i Selebo härad, 1875-1896 

 

Utmärkande för tabellen ovan kan sägas vara att ingenting riktigt utmärker sig. Visserligen 

finns den vissa extrema fördelningar åt båda hållen. Som att borgarna och de okända inte 

inropade några ur, eller att tjänstemännen och bönderna la uppemot en fjärdedel av sina 

resurser på bord. Överlag är dock fördelningen inte uppseendeväckande och de flesta varor är 

representerade i någon mån inom alla grupper, med en förhållandevis jämn fördelning. Några 

kommentarer kan inflikas. Exempelvis var bord och stolar var populära varor för samtliga 

grupper, i linje med att de dominerade marknaden överlag. De mer dyrbara ljus- och 

takkronorna under kategorin lampor köptes samtliga av ståndspersoner och tjänstemän. De 

kostamma sofforna var vanligare inom de fyra övre grupperna och köptes mer sällan av de 

inte lika resurskraftiga obesuttna. Tavlor spelade en betydligt större roll i tjänstemännen och 

borgarnas konsumtion än de övrigas (även om hundtavlan köptes av Doktor Lindström från 

Stockholm), och även om det var marginellt så ropade borgarna proportionellt in flest speglar. 

Bland de övriga varorna är det svårt att nå riktig jämförbarhet, detaljer värda att notera är 

dock att borgaren och byggmästaren Ramqvist från Mariefred stod för inropet av 

salongsmöbeln för 300 kronor, medan ståndspersonen och ägaren till Ulriksbergs herrgård 
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Hedenström ropade in pianinon för 540 kronor. Innan en analys av vad allt detta kan betyda så 

kan det vara värt att titta på om kvinnornas inköp på något sätt utmärkte sig. Hur de olika 

könen fördelade sina inköp presenteras i tabell 6 nedan.  

 

Tabell 6, Fördelning av olika typer av varor på könstillhörighet 

Könstillhörighet/Fördelning 
varor (%) Kvinna Man Okänd 

Totalt 
antal (st) 

Bord 17,9 20,1 0,0 128 
Byråer 6,0 3,8 0,0 26 
Lampor 7,5 7,1 15,4 48 
Ljusstakar 14,9 5,6 7,7 43 
Skåp 4,5 4,3 7,7 29 
Soffor 9,0 10,4 0,0 66 
Speglar 4,5 4,9 0,0 31 
Stolar 11,9 12,7 0,0 81 
Sängar 0,0 8,2 7,7 48 
Tavlor 11,9 7,6 15,4 54 
Tvättställ 3,0 5,2 7,7 33 
Ur 3,0 2,1 0,0 14 
Övrigt 6,0 8,0 38,5 55 
Summa % 100 100 100 - 
Totalt antal (st) 67 576 13 656 
Anm: Kategorin Okända utgörs i detta exklusivt av sådana inrop där köparen betalat kontant 
utan att något namn har antecknats. Kön har således inte varit möjligt att avgöra. 
Källa: Databas, Köpare vid herrgårdsauktioner i Selebo härad, 1875-1896 

 

Här är parallellerna nästan slående och det förefaller inte ha funnits många skillnader i 

männen och kvinnornas inredningskonsumtion. Tidigare forskning har visat att när kvinnor 

köpte just möbler så var det i oftare i form av förvaringsmöbler som skåp och skänkar, medan 

män ropade in större möbler som soffor och stolsgrupper samt speglar och tavlor som kan ses 

som mer lyxbetonade. Denna gräns ska dock ha suddats ut mot 1800-talets slut.69 Här om 

någonstans får detta sin bekräftelse. Denna enda tydliga skillnad som finns är att kvinnorna 

inte köpte några sängar, men en markant större andel ljusstakar. Detta är möjligen en rest av 

den nämnda fördelningen då sängar måste vara att betrakta som bland de största och mer 

otympliga möblerna. 

 

 

 

69 Lilja, Murhem & Ulväng 2013, s. 152 
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3. Sammanfattande diskussion 

Vad går det då att säga om vilka inredningsvaror som såldes, och vilka som var köpare av 

dem, vid herrgårdsauktioner på landsbygden i Södermanland i slutet av 1800-talet? 

 Till att börja med kan man säga att köparen kunde komma i väldigt många former. Från 

hög till låg förefaller samtliga sociala grupper ha funnits väl representerade, mer så än vad 

som var väntat. Att andra godsägare besökte auktionerna för att införskaffa inredning till sina 

egna herrgårdar är måhända inte så konstigt. Men att bredvid ståndspersonerna se så många 

obesuttna som den lilla andelen av omsättningen till trots står och ropar in samma slags varor 

(om än av billigare sort) är fascinerande. Det är dock i linje med de lägre samhällsskiktens 

stärkta ställning och ökande välstånd under 1800-talets andra hälft vilket medförde möjlighet 

att skapa egna hushåll snarare än att inhysas hos någon annan. Gällande de olika sociala 

skikten så är dock mitt mest uppseendeväckande resultat att inte färre än tjugotvå borgare 

besökte auktionerna samt att dessa fick sällskap av ytterligare ståndspersoner och tjänstemän 

från städer. Detta går helt emot tidigare forskning som inte kunna påvisa några stadsbor som 

reste ut till landsbygden för att bevista auktion. Att detta dock skedde är nu bortom tvivel, och 

spännande är att de verkar komma inte bara från det närliggande Mariefred utan i enstaka fall 

ända från Strängnäs eller Stockholm. Just borgarna utmärker sig också i att deras konsumtion 

förefaller ha varit den mest kostamma av samtliga gruppers, för trots den minsta andelen av 

inropen stod de för dubbelt så mycket i omsättning. Som nämnt ovan stod de tillsammans med 

tjänstemännen för en proportionellt större del av inropen av tavlor än övriga. De stod också 

högst avseende speglar, den andra varukategorin där dekorativt tydligt övervinner funktionellt 

som syfte. Att borgarna och stadsborna hade resurserna och önskan att besöka 

herrgårdsauktioner för att inropa dyra och statusladdade inredningsvaror är således tydligt 

(som framgick ovan stod till och med en borgare stod för den näst dyraste varan, vilken också 

hade värderingen om att vara just en salsmöbel). Hur det kommer sig att de i mitt område, 

men inte kring Enköping, fann motiv att bege sig ut på landsbygden är dock inte klart. Vidare 

studie skulle behövas för att reda ut vilka funktioner som här var i spel. Till exempel skulle 

man behöva titta närmare auktionsväsendet i Mariefred, hur annonseringen såg ut och hur de 

specifika borgerliga hushållen såg ut (om varorna från landsbygden brukades på samma sätt 

som de införskaffades nya men de förra prioriterades så är det till exempel möjligt att motivet 

som drev borgarna att intresset för antikviteter redan spridit sig till de mindre städerna och de 

såg möjligheten att göra fynd).  

 Utöver detta skilde sig inte grupperna åt mycket avseende valet av inredningsvaror. Med 

tanke på detta och skillnaden i omsättning blir det nu tydligt att det som dikterade skillnaden i 
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andrahandskonsumtion av inredning framför allt var finansiell möjlighet. Funktionen 

förefaller således ha varit att möblera hela hemmet, snarare än att fånga enskilda varor med 

anledning av tillgänglighet, intresse eller skiftande moden. Även vidare studier av andra delar 

av den svenska landsbygden är nödvändigt så förefaller det sannerligen som att denna 

andrahandshandel utgjorde en arena som var lika acceptabel och naturlig att bruka oavsett 

social ställning, i vart fall så länge man var man. 

 Min studies avgränsning gör det svårt att säga något om kvinnornas auktionskonsumtion 

överlag. Vi har dock kunnat konstatera gällande just inredning att bara kvinnorna väl fick en 

chans att stå för inropen så fanns det i slutet av 1800-talet i Selebo inte längre någon större 

skillnad mellan det som kvinnor och män köpte på herrgårdar. Vidare har underlaget inte 

heller varit tillräckligt för att säga någonting om den sociala fördelningen bland kvinnor, 

utöver att samtliga grupper precis som för männen finns representerade. Apropå det så består 

det mest slående resultatet apropå kvinnornas konsumtion i att åtminstone sex av de tjugofyra 

kvinnorna var just ståndspersoner. Även om dessa sex till antalet (inte utgörandes ens 1 

procent av de totala köparna) är alldeles för få för att säga något om en större trend så 

motsäger de tidigare forskning som säger att kvinnliga ståndspersoner inte handlade på 

auktion. Utan att känna till deras omständigheter i detalj så går det inte att förklara vad som 

gav upphov till detta resultat, men det utgör tvivelsutan ett bevis på att också de kvinnornas 

roll som konsumenter kräver vidare studier. 

 Avslutningsvis kan jag konstatera att även om denna undersökning har varit liten, på intet 

sätt heltäckande och i mycket överrensstämmande med tidigare forskning så bidrar den med 

många fördjupande detaljer och visar på att det fortfarande finns mycket att undersöka kring 

auktionerna och andrahandsmarknaden. 
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4. Källor och litteratur 

4.1 Källor 
 4.1.1 Otryckta källor 

 

Nationell arkivdatabas (NAD) 

Folkräkningen 1880 

Folkräkningen 1890 

 

Stockholms stadsarkiv (SSA) 

Taxinge kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/1573/A I/15 (1886-1890) 

 

Uppsala landsarkiv (ULA) 

Länsmannen i Selebo härad, Södermanlands län, Auktionsprotokoll, volymnummer: 39 

Länsmannen i Åkers härad, Södermanlands län, Auktionsprotokoll, volymnummer: 11 

Aspö Kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10035/A I/18 (1871-1875) 

Björnlunda kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/10120/A I/22 (1891-1895) 

Strängsnäs stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, landsförsamlingen,  

SE/ULA/11471/A I c/18 (1876-1880) 

Toresunds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11558/A I/21 (1876-1880) 

Toresunds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11558/A I/22 (1881-1885) 

Ytterselö kyrkoarkiv, Husförhörslängder SE/ULA/11758/A I/20 (1881-1885) 

Åkers kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/ULA/11766 I/21 (1881-1885) 

Åkers kyrkoarkiv, Husförhörslängden SE/ULA/11766 I/22 (1886-1890) 
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 4.1.2 Tryckta källor 
 

Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) 

Befolknings-statistisk XXII, Statistiska central-byråns undernådiga berättelse för år 1880 

Befolknings-statistisk XXXII, Statistiska central-byråns undernådiga berättelse för år 1890 

Jordbruk och boskapsskötsel XI – XXXI, Hushållsnings-sällskapens årsberättelser, 1875 – 

1895 

Kungl. Maj:ts Befallningshavandes femårsberättelser, åren 1871 – 1875, Södermanlands län 

Kungl. Maj:ts Befallningshavandes femårsberättelser, åren 1876 – 1880, Södermanlands län 

Kungl. Maj:ts Befallningshavandes femårsberättelser, åren 1881 – 1885, Södermanlands län 

Kungl. Maj:ts Befallningshavandes femårsberättelser, åren 1886 – 1890, Södermanlands län 

Kungl. Maj:ts Befallningshavandes femårsberättelser, åren 1891 – 1895, Södermanlands län 
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4.3 Bilagor 

 4.3.1 Databaserna 
 

Den stora mängden information som inhämtats från källmaterialet har samlats och ordnats i 

tre databaser definierade nedan. 

 

Ort Typ År 
Antal 
poster Källor Posternas innehåll 

Selebo 
och 
Åkers 
härad 

Auktioner och 
säljare 

1862 - 
1896 

167 Länsmannen i 
Selebo härad, 
Södermanlands län, 
Auktionsprotokoll, 
volymnummer: 39 
 
Länsmannen i Åkers 
härad, 
Södermanlands län, 
Auktionsprotokoll, 
volymnummer: 11 
 
Husförhörslängder 

Vilken samling auktionen 
återfinns. 
Auktionens datum och plats. 
Säljarens titel och fullständiga 
namn. 
Anledningen till försäljning 
(endast herrgårdarna). 
Om postens underlag består i 
protokoll eller bara 
restlängder. 

Selebo Köpare vid 
herrgårdsauk- 
tioner 

1875 - 
1896 

273 Länsmannen i 
Selebo härad, 
Södermanlands län, 
Auktionsprotokoll, 
volymnummer: 39 
 
Folkräkningen 1880 
& 1890 

Köparens titel, efternamn, 
förnamn och hemort. 
Köparens socialgrupp och kön. 
Auktionerna köparen 
handlade vid.  
Köparens totala omsättning i 
kronor och ören. 
Hur många inredningsartiklar 
köparen inropade inom 
respektive varukategori. 

Selebo Såld inredning 
vid 
herrgårdsauk- 
tioner 

1875 - 
1896 

656 Länsmannen i 
Selebo härad, 
Södermanlands län, 
Auktionsprotokoll, 
volymnummer: 39 

Varans typkategori, antal, 
namn, omsättning i kronor och 
ören. 
Köparens titel, efternamn, 
förnamn och hemort. 
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