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Abstract 
 
Titel: Under the Hammer! – A survey of Household and Consumption patterns 
based on the Auction Protocols from Askersunds Auktionskammare between the 
years 1765- 1769. 
 
 
The aim of this essay is to improve the knowledge of people's Consumption habits and the 
Second- Hand Trade during the early modern period. During the 1800th century the 
Consumption patterns changed and the demand for Furniture’s and items increased.  

This micro study follows ten auction Byers in the city Askersund between the years 1765-
1769. Askersund was a small town in the countryside of Sweden with approximately 400 
inhabitants. 

During the 1800th century the auctions was almost limited for the upper-class as well as the 
Bourgeois and the Auction Houses was strict regulated by the state.  

In a deeper perspective this study shows that Second- Hand Trade is an important part off the 
history of consumption and modernity. The Second- Hand trade was a way of buying and selling 
items and in a remote town as Askersund it seems to have been a central part of the daily 
commerce.  

Although this study is specifically focused on a handful of people living in a specific 
geographical area it is possible to see how people lived their lives and what choices they make. A 
closer look at the Auction Protocols suggests therefore, that it was a living form of Consumption 
and it also indicates that people as far back as in the 18th century actually refurnished there 
homes.  
 

 
Key words: Household economy, Lifestyle, Second- Hand Trade, Consumption Behaviour, Early Modern 
Consumption.  
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1. INLEDNING 

 

I 1760-talets Askersund levde en gång en handelsman och borgare vid namn Gustaf Sandberg. 

Tillsammans med sin nyblivna hustru Stina Lundberg var han bosatt ett stenkast från stadens lilla 

torg. För att möblera upp det gemensamma hushållet och införskaffa föremål gick Gustaf vid ett 

flertal tillfällen på auktioner som anordnas runtom i trakten. Under våren år 1765, bara några 

månader efter giftermålet bevistade han en auktion som hölls utanför staden, och ropade där in 

ett baktråg och en spinnrock. År 1766 fick familjen tillökning när dottern Stina föddes, och i 

december året därpå kom även dottern Catharina till världen. ”Den 5 september 1769”, alldeles 

innan nedkomsten anordnades en auktion i stadens rådhus efter den avlidne handelsmannen 

Peter Carlberg. Vid nämnda auktion ropade Gustaf in en vagga och ett par extra lakan. 1 

Trots den här inblicken i handelsmannen Gustaf Sandbergs och hans familjs ekonomiska och 

sociala tillvaro under några år är dagens kunskap om vardagskonsumtion under tidigmoderntid2 

tämligen begränsad. I synnerhet när det kommer till hur människors ekonomiska planering 

tecknade sig. Dels på grund av bristen på material, men också för att tiden före industrialismens 

intåg länge har betraktats som homogen och oförändrad när det gäller konsumtion. Perioden har 

framförallt setts som stillastående för dem mindre bemedlade. En vedertagen tolkning har därför 

varit att obesuttna till skillnad från högreståndspersoner förmodligen inte konsumerat i någon 

större utsträckning. 3 

Sett ur ett bredare perspektiv var 1700- och 1800-talen två samhällsomvandlande sekel. Bland 

annat ägde den agrara liksom den industriella revolutionen rum. Händelser som medförde 

eskalerande mekanisering, produktion och arbetsdelning, men också marknadsintegration, 

befolkningstillväxt och nyodling. Företeelser som på sikt skapade nya konsumtionsmönster, 

behov och förutsättningar. Generellt sett skedde vid den här tiden en välståndsökning i hela 

samhället, och fler människor började successivt kunna köpa föremål, även i de lägre skikten. 4  

Under 1700-talet fick därtill hemmets roll som socialt rum en allt större betydelse. Följden 

blev att människor började lägga ner mer tid och pengar på att skapa ett representativt hem. 5  

Trots att tillgången av nyproducerade varor med tiden eskalerade förelåg en underliggande 

                                                        
1 Auktionsprotokoll 1764- 1787, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA; Husförhörslängder 1752- 1772, vol 
AI:1, Askersunds stadsförsamlings kyrkoarkiv 1648-1972, ULA; Mantalslängder Örebro län 1642 – 1820, vol 1765- 
1769, ULA.  
2 NE: Tidigmodern tid, är den vedertagna benämningen på den epok som sträcker sig från början av den nya tiden 
ca 1500-talet fram till slutet av 1700-talet. Det tidigmoderna Sverige omfattade även den finska rikshalvan. 
http://www.ne.se/tidigmodern-tid , hämtat 2014.05.01 
3 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013.  
4 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2006, s. 178-179.   
5 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2012, s. 101-104.  

http://www.ne.se/tidigmodern-tid
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brist när det kom till vad som fanns tillgängligt ute på marknaden för omedelbar konsumtion. 

Denna brist täcktes upp av andrahandsmarknaden. Framförallt i mindre städer och ute på 

landsbygden var auktionerna ett nödvändigt sätt att införskaffa varor på. Det gällde alla 

samhällsskikt.6  

Genom att få en inblick i hur andrahandsmarknaden såg ut under en expansiv tidsepok torde 

vår förståelse för hur konsumtion i praktiken gestaltat sig över tid förbättras. På ett 

övergripande plan handlar den här uppsatsen om att synliggöra hur människor likt nämnde 

Gustaf Sandbergs vardagskonsumtion och hushållsekonomi tog sig uttryck. Vilka prioriteringar 

som gjordes, vad man köpte och i vilket livsskede. För vid första anblicken var Gustaf Sandberg 

inte en aktiv konsument, utan en anonym borgare och handelsman som levde i en svensk 

småstad under mitten av 1700-talet. 

 

1.2 Forskningsläge och teoretisk utgångspunkt 

 

Vad forskningsläget anbelangar har forskning som rör handel med begagnade varor länge varit 

nedvärderad och nästintill bortglömd. I takt med att intresset för begagnade varor, miljö och 

återvinning generellt sett eskalerat i samhället har dock ett nytt intresse från historikers sida 

väckts. Ett intresse av att lyfta fram den dolda konsumtionen och transaktionen mellan köpare 

och säljare i historisk tid. 7 

    Nyligen genomfördes ett forskningsprojekt vid ekonomisk historiska institutionen vid Uppsala 

Universitet kring andrahandskonsumtion i Sverige under tidigmodern tid; Den glömda konsumtionen. 

Auktionens ekonomiska roll i relation till 17- och 1800-talens samhällsomvandling. Avsikten med nämnda 

projekt var att genom andrahandsmarknaden som forum för försäljning förbättra kunskapen om 

konsumtionssamhällets framväxt generellt sett, men också att genom flertalet mikrostudier 

närmar klarlägga människors direkta inköp.8 

Forskningsprojektet bestod av två mindre delprojekt och leddes av ekonomhistorikerna 

Kristina Lilja, Sofia Murhem och Göran Ulväng. Dels undersöktes hushållens 

konsumtionsmönster över tid utifrån andrahandsmarknaden, men också auktionshusens roll som 

                                                        
6 Lilja, K, Murhem, S, Ulvägn, G 2013, s. 166.  
7 Stobart, J, Van Damme, I 2010, s 1-3. 
8
 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013 
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institution i det tidigmoderna samhället. 9  Projektet var avgränsat till Stockholm stad och 

landsbygdsorten Enköping under tidsspannet 1720 – 1900.10 

Den tidigare forskningen om konsumtionssamhällets framväxt har främst riktat in sig på de 

högre ståndens konsumtion utifrån källor som bouppteckningar. Material som först i efterhand 

redovisar vilka inventarier som fanns i ett hushåll vid någons frånfälle. 11 

 Den med tiden ökande förekomsten av exempelvis porslin i hushållen har setts som en 

indikation på förbättrad ekonomi och ett steg mot modern konsumtion. En brist med detta 

material är dock att de mest obesuttna skikten inte finns med, då de inte hade tillräckligt med 

föremål för att upprätta en bouppteckning. Därtill togs inte alltid varor av lägre värde upp i 

bouppteckningarna. Dessutom förtäljer bouppteckningarna endast vad som fanns i ett hushåll vid 

en persons frånfälle, inte hur det hamnade där eller vem som köpte vad. 12 

Andrahandsmarknaden däremot ger en nyanserad bild av levande människors konsumtionsvanor 

och vad de själva faktiskt köpte. Därtill kommer man även åt mindre bemedlade människors 

konsumtion och livsstil. 13 

 

 

1.2.1 Auktionshandeln - den levande konsumtionen 
 
Ur ett konsumtionshistoriskt perspektiv visar Lilja m.fl. omfattande undersökning att 

auktionernas betydelse som marknadsplats i Sverige bestod från 1700-talet fram 1900-talet. Även 

om varornas karaktär, liksom köparna och utbudet med tiden ändrades, fanns en kontinuitet i 

efterfrågan på begagnade föremål. I Sverige var det länge brist på nytillverkade möbler och 

föremål, framförallt ute på den svenska landsbygden. Andrahandsmarknaden blev därför en 

betydelsefull inköpskanal och ett prisvärt alternativ för gemene man. Auktionshandeln var 

lättillgänglig och bidrog till att täcka marknadens efterfrågan på varor. Därmed menar Lilja m.fl. 

fyllde auktioner en viktig funktion i konsumtionsutvecklingen. 14 Att handla på auktion hade 

därtill den fördelen att det gick att ta med sig föremålet eller möbeln direkt hem för användning. 

Under 1700-talet tillverkades exempelvis möbler på beställning, vilket gjorde att det tog tid innan 

exempelvis soffan eller bordet fanns på plats i hemmet.15  

                                                        
9 Lilja, K, Murhem,S, Ulväng, G 2013, s. 42 och K. Lilja, S.Murhem, G. Ulväng 2006, s. 180- 182. 
10 Lilja, K, Murhem,S,Ulväng, G 2006, s. 180- 182.  
11 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng,G 2006, s 180.  
12 Lilja,K, Murhem, S, Ulväng,G 2013, s 16; Ahlberger, C 1996.  
13 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng,G 2006, s 180.  
14 Lilja,K , Murhem, S, Ulväng, G 2013, s.164 ff.  
15 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng,G 2010, s. 103.  
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I likhet med Lilja m.fl. ämnar jag i denna uppsats utgå från perspektivet om den levande 

konsumtionen, och belysa andrahandsmarknadens vikt i konsumtionssamhällets framväxt. 

 

1.2.2 Auktionshandeln - identitet och modernitet 

Internationellt sett föreligger flera artiklar på området andrahandskonsumtion och ekonomisk 

utveckling, med perspektiv från framförallt England och Belgien. Undersökningar som i större 

kontext syftar till att bättre förstå och undersöka sambandet mellan andrahandskonsumtion och 

modernitet. En gemensam internationell forskningsansats är att andrahandsmarknaden bör ses 

som en betydelsefull och väsentlig del av konsumtionssamhällets framväxt.  En central 

utgångspunkt är att second hand konsumtion inte ska ses till bakgrunden av ett primitivt 

förflutet, utan snarare som en del av det moderna konsumtionssystemet.  Det som framförallt 

styrker denna tes är det faktum att andrahandsmarknaden florerade samtidigt som industrialism 

och masstillverkningen av nyproducerade varor eskalerade. Även om utbudet av nya varor ökade 

under 1800-talet fortsatte människor att kontinuerligt handla på auktion. Därtill var det en 

marknadsplats som i realitet var tillgänglig för alla i samhällsklasser.16 

För den som hade begränsade tillgångar möjliggjorde auktionsförsäljningen att man hade råd 

att köpa möbler och föremål. Samtidigt kunde de bättre bemedlade handla varor på auktion som 

tidigare tillhört ett högre samhällsskikt, och därmed visa sitt välstånd.17Som Lilja m.fl. visat för 

svensk del hade andrahandsmarknaden sociala dimensioner och var identitetsskapande. Genom 

auktionshandeln kunde man inte enbart positionera sig inom den egna samhällsgruppen utan 

även utåt gentemot andra. Som auktionsköpare eller besökare deltog man i ett socialt spel. När 

man gick på auktion visade man inte bara upp sig offentligt, utan även vem man var eller ville 

vara. Det man ropade in skulle sedan placeras i det hem och den tillvaro som man ville skapa och 

visa upp. 18  

Föremålen som auktionerades ut rörde sig företrädelsevis horisontellt eller neråt. Man köpte i 

regel föremål som kom från hem eller personer ur den egna samhällsgruppen, alternativt ur en 

högre samhällsgrupp. I Sverige uppstod inte ett antikvärde för föremål och möbler förens i slutet 

av 1800-talet. Innan dess betraktades dem som begagnade. Föremålen kunde förvisso också ha 

ett sentimentalt värde och exempelvis vara ärvda, men ett egenvärde för sin ålder fanns inte. Vem 

man var och i vilket livsskede man befann sig påverkade också vilka resurser och ambitioner man 

                                                        
16 Stobart, J, Van Damme, I 2010, s. 10-11.  
17 Lilja,K, Murhem,S, Ulväng,G 2010, s. 109.  
18 Lilja,K, Murhem, S, Ulväng,G 2013, s. 26-28.  
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hade. En person med hög social ställning men ont om pengar kunde genom 

andrahandsmarknaden som inköpskanal tillskansa sig föremål som passade in hemmet, men till 

ett lägre pris. Personer med lägre status men med god ekonomi kunde nyttja auktioner för att 

införskaffa föremål som kom från hem med högre ställning och på så sätt uppnå sin status. 19 

Således utgjorde begagnatmarknaden en mångfacetterad köp och säljarena arena, för såväl ung 

som gammal, besutten som obesutten.  

 

 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Det övergripande syftet med föreliggande uppsats är att utifrån andrahandsmarknaden förbättra 

kunskapen om människor konsumtionsvanor under tidigmodern tid.  

Gentemot de tidigare studierna om konsumtionshistoria i allmänhet och 

andrahandskonsumtionens utveckling i synnerhet ämnar jag mer konkret undersöka inköpen, och 

sätt in dem i ett sammanhang och en vardag.  

Auktionsprotokoll som källa har fram till nyligen varit ett tämligen outforskat material ur 

historiskt perspektiv. Ett material som gör det möjligt att närmare undersöka levande människors 

konsumtionsbeteende, liv och leverne. 20 

Studien utgår från auktionskammaren i staden Askersund i södra Närke mellan åren 1765- 

1769. Auktionshandeln som fenomen levandegör på flera sätt människors vardagsekonomi och 

varuutbyte. Handelsformen ger det inte bara information om de övre skiktens inköp utan även 

mindre bemedlade människors konsumtionsvanor. Auktionshandeln kan även ge en indikation på 

vilka behov och ansvarsområden som fanns i ett hushåll och hur det såg ut över tid. Det är en 

levande handelsform som också ger en personlig spegelbild av vad enskilda personer de facto 

ville ha och vad de själva inhandlade vid olika tidpunkter i livet. 21 

Med hänsyn till det generella syftet och det aktuella forskningsläget om 

andrahandskonsumtionen, dess aktörer och deras agerande i tidigmodern tid har således 

nedanstående frågeställning utformats:  

- Vilka nyttjade auktionshandeln i Askersund mellan åren 1764 – 1769, och hur såg deras 

sociala situation ut?  

                                                        
19 Lilja,K, Murhem, S, Ulväng,G 2013, s 175- 176.  
20 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013.  
21 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s. 9-11.  
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- Vem köpte vad och hur ofta handlade man på auktion? 

 

1.4 Avgränsning, material och metod  

Den rumsliga såväl geografiska avgränsningen till staden Askersund och 1760-talet motiveras 

utifrån flera premisser. Först och främst med hänsyn till undersökningsperioden och den 

begränsade tillgången på material som härrör från den tidigmoderna epoken. Det empiriska 

underlaget från Auktionskammaren i Askersund har visat sig tämligen välbevarat, vilket möjliggör 

djupgående studier av hushåll och konsumtionsmönster på den svenska landsbygden. 22 

Sammanlagt handlade det om flera hundra unika köpare som cirkulerade under den valda 

undersökningsperioden. Att följa upp och identifiera samtliga köpare och deras hushåll ligger 

med tanke på studiens omfång utanför ramen för denna uppsats. Det har därtill inte varit möjligt 

att identifiera alla individer som handlade på auktion och att följa upp hur deras sociala situation 

såg ut. 23 

Utifrån uppsatsens begränsade omfång har därtill ännu en precisering varit nödvändig. Urvalet 

som gjorts baserar sig på vilka som handlade på auktion under samtliga undersökta år ”1765- 

1769”. Totalt handlar det om tio auktionsköpare under hela perioden.24  

Vad det empiriska underlaget beträffar består det i sin helhet av tre primärkällor. För att få 

reda på människors levande konsumtion utgörs det primära källmaterialet av auktionsprotokoll. 

Auktionsprotokoll upprättades i samband med att en auktion skulle hållas. Varje protokoll är 

upprättat i tabellform, där föremålet, köparen och summan bokförts. Vid auktionshandel var det 

vanligt med längre betalningsperioder, varför såväl köparens namn som titel men även härkomst 

ofta uppgetts. 25 Det äldsta kända auktionsprotokollet för auktionskammaren i Askersund härrör 

från år 1764.26Startåret 1765 motiveras med att det empiriska underlaget komparerats med andra 

källor. Material som visat sig välbevarat och intakt för åren ”1765- 1769”. 27 

                                                        
22 Auktionsprotokoll 1764- 1787, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA.  
23 Auktionsprotokoll 1764- 1787, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA. 
24

 Auktionsprotokoll 1764- 1787, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA. 
25 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s. 180.  
26 Auktionsprotokoll 1764- 1787, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA. 
27 Auktionsprotokoll 1764- 1787, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA; Husförhörslängder 1752- 1772, vol 
AI:1, Askersunds stadsförsamlings kyrkoarkiv 1648-1972, ULA; Mantalslängder Örebro län 1642 – 1820, vol 1765- 
1769, ULA.  
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För att besvara frågeställningen och få en djupare förståelse för människors livsstil och 

konsumtionsmönster, och därtill kunna identifiera individerna har auktionsprotokollen successivt 

komparerats med andra kamerala primärkällor; husförhörslängder och mantalslängder från 

Askersunds stad. Det görs för att närmare kunna följa köparna och deras sociala situation och 

vad som sker i deras liv över tid, företeelser som exempelvis födslar, giftermål och dödsfall.    

Även om det empiriska underlaget ter sig välbevarat vid första anblicken är det inte helt 

oproblematiskt att komma åt det tidigmoderna hushållet och dess enskilda medlemmar. I 

synnerhet på grund av att materialet är fragment som genom komparation ska bilda en enhet. 

Därtill är det stundom svårläst och inte i kronologisk ordning. Därmed är en mer ingående 

metodbeskrivning nödvändig.  

Auktionshandeln skedde nästan uteslutande i ett monopol, och det fanns krav på att spara 

handlingar vilket gör handelsformen till ett fruktbart studieobjekt när man vill undersöka 

konsumtionsmönster.28Det faktum att auktionskammarna enligt lag var skyldiga att spara och 

upprätta auktionsprotokoll gör det troligt att de dokument som finns bevarade verkligen 

motsvarar de faktiska verksamhetsåren. 29 Vad beträffar auktionsprotokollens tillförlitlighet som 

källa var det offentliga dokument, som upprättades inom ramen för ett regelverk. Det ställdes 

således krav på dess utförande och korrekthet.  

Mantalslängder upprättades genom ett kolumnsystem, där det skulle framgå vilka i hushållet 

som var skyldiga att betala skatt. Män, hustrur, söner och döttrar, inhyseshjon och pigor behövde 

alla betala skatt. Fria från mantal var däremot de som ansågs orkeslösa och gamla samt alla 

personer under 15 år. 30 Det var först från år 1765 som det föreskrevs att hushållets samtliga 

medlemmar skulle föras in i mantalslängderna. Tidigare redovisades enbart de som förväntades 

betala skatt. 31 Det här är relevanta faktorer för denna studie, som även motiverar startåret, då 

köparnas hushåll och samtliga individer som levde och verkade under samma tak borde vara 

inkluderade. Det ger en säkrare bild av hur hushållet såg ut.  

Sett till mantalslängdernas tillförlitlighet föreligger dock omständigheter som bör beaktas. Dels 

medförde avsaknaden av effektiv logistik vid den här tiden ett problem. Det kunde gå en tid 

mellan det att mantalslängderna upprättades, vilket fick till följd att personer som föddes eller 

                                                        
28 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s. 42.  
29 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s. 35.  
30 Lext, G 1968, s. 249 ff.  
31 Lext,G 1968, s. 21 f, s. 167. Det var först på 1820-talet som även människors ålder började föras in i 
mantalslängderna. Se Lext 1968, s 128.  
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dog däremellan inte alltid registrerades in. Sen fanns det med största sannolikhet personer som 

medvetet undvek att bli mantalsskrivna, eller de som av misstag aldrig blev inregistrerade. 32 

Husförhörslängder upprättades på likartat sätt som mantalslängderna, och fram till 1723 

föreskrevs det att prästen skulle bistå vid mantalsskrivningen, vilket även skedde i 

fortsättningen.33 För en mer detaljerad beskrivning och bakgrundshistorik till staden Askersunds 

topografi under 1700-talets andra hälft har därtill relevanta kapitel ur ett lokalhistoriskt verk 

använts, Joel Haugards Askersundiana.  

För att identifiera köparna har jag i likhet med tidigare forskning gällande 

andrahandskonsumtion valt att kategorisera personerna utifrån deras titlar. Under 1700-talet 

handlade det inte enkom om ekonomiska skillnader utan även politiska och sociala privilegier. De 

titelkategorier som nyttjats i denna undersökning är ståndspersoner, där adelsmän, högre 

ämbetsmän och godsägare finns representerade. Den andra gruppen är borgare och tjänstemän, som 

omfattar handelsmän, hantverkare, men också länsmän och magistrar. Därutöver finns grupperna 

bönder, det vill säga jordbrukare och obesuttna, drängar och pigor, torpare och gesäller. 34  

 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består i sin helhet av fyra delar. Inledningsvis har ämnet, avgräsningen och 

forskningsläget och de teoretiska utgångspunkterna presenterats. Del två utgör en kombinerad 

historisk bakgrund och tidigare forskning. Del tre utgör det empiriska avsnittet. Det empiriska 

underlaget kommer i sistnämnda del att bearbetas tematiskt utifrån den angivna frågeställningen. 

Avslutningsvis följer en sammanfattande slutdiskussion. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
32 Hayen, M 2007, s 65-67.  
33 Lext, G 1968, s 128.  
34 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s 91-92.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

 

Gällande det som tidigare skrivits om konsumtion i Sverige under tidigmodern tid föreligger 

några undersökningar som angränsar till denna studie. I följande avsnitt ska närmare redogöras 

för det som tidigare konstaterats gällande hushåll, konsumtionsmönster och den ekonomiska 

utvecklingen i Sverige under 1700-talet.  

 

2.1 Den ekonomiska utvecklingen i Sverige under 1700-talet  

 

Sverige var inte en stillastående bondeekonomi under tidigmodern tid. Under 1700-talets andra 

hälft och början av 1800-talet ägde den agrara revolutionen rum. I grova drag medförde denna 

utveckling att produktionen eskalerade snabbare än befolkningen och det uppstod ett överskott. 

Det var en fredlig tid och det ekonomiska läget förbättrades, produktionen eskalerade och det 

skedde en tillväxt inom flera områden i samhället. Samtidigt skedde sociala och politiska 

framsteg, liksom skiften och äganderätten utökades. Det medförde och möjliggjorde eskalerande 

kommers, social omvandling och goda skördar. Det blev ett överskott som människor successivt 

kunde bruka för egen disposition. Därtill skedde en markant befolkningsökning, och 

uppskattningsvis steg invånarantalet i Sverige mellan år 1750- 1860 från 1,8 till 3,5 miljoner.35 

På landsbygden ökade den traditionella marknaden. Utbudet av varor blev större och antalet 

marknadsstånd på stadens gator och torg eskalerade. Därtill började människor företa längre 

resor för att kunna köpa och sälja varor på olika marknader. 36  Under 1700-talet skedde en 

marknadsexpansion, och de obesuttna flytta ut ur storhushållen och skapa egna hem i städerna 

och ute på landsbygden. De utgjorde en ny konsumentgrupp som fick tillträde till marknaden.37 

 De självägande bönderna fick det ekonomisk sett allt bättre och med tiden sjönk också 

barnadödligheten.  Därtill fick även människor ur de lägre samhällsskikten ett ekonomiskt 

överskott, och gemene man började vid den här tiden konsumera och äga mer än vad dem de 

                                                        
35 Magnusson, L 1997, s 210-215.  
36 Magnusson, L 1997, s 210-211.  
37 Ahlberger, C 1996, s 43f.  



 13 

facto var i behov av.38 

 

2.2 Hushåll, konsumtion och livsstil under 1700-talet 

Vad kännetecknade då ett hushåll under tidigmodern tid? Eftersom denna studie handlar om att 

placera in föremål i köparens hem ser jag det som relevant att även ge några perspektiv på 

hushållets utformning.  

I förindustriell tid betraktades hela samhället som en form av storskaligt hushåll, och hushållet 

som idé utgjorde den centrala organisationsmodellen. Från högsta statliga instans ner till den lilla 

stugan var samhället uppbyggt i hierarkier. I grunden utgick hushållet som konstellation från det 

gifta paret. Paret var en förutsättning för dess existens och i samband med ett giftermål bildades 

ett nytt hushåll. 39 Den som förestod hushållet betraktades som fadern i huset och dess 

medlemmar som underlydande barn. Hushållsföreståndaren var den minsta maktenheten på en 

nivå ovanför de enskilda individerna själva. Tjänstefolk såsom drängar och pigor titulerade 

husbonden och hans hustru, far och mor.40 Under tidigmodern tid förväntades alla vuxna enligt 

lag tillhöra ett hushåll och ha laga försvar41, alternativt kunna hänvisa till att man var inneboende 

och därmed underordnad en husbonde.42  

Under 1700-talet började dock en decentralisering skönjas och något hända med hushållets 

inre sammansättning. Hushållet som idé började förlora sin position i takt med att arbeten och 

affärsverksamheter successivt förlades utanför hemmet. Obesuttna skapade egna hushåll, vilket 

också tvingade dem att själva ta ansvar och bli vuxna, det vill säga bli hushållsföreståndare. 

Denna decentralisering av det stora traditionella hushållet har av historikern Mats Mayen 

beskrivits som en form av frigörelse då människor inte längre var instängda på samma sätt som 

tidigare 43  I och med att hushållsideologin under 1700-talet började falla sönder uppstod 

                                                        
38 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G, s.164 ff. 
39 Fiebranz,R 2002, s 30-34.  
40 Hayen, M 2007, s 175-180.  
41 Laga försvar innebar att man hade någon form av försörjning, till exempel var anställd eller bedrev egen 
näringsverksamhet. Den som saknade laga försvar kallades försvarslös eller lösdrivare. Som lösdrivare kunde man bli 
dömd till tvångsarbete eller krigstjänst. Alla personer över 15 år var enligt lag skyldiga att tillhöra ett hushåll. Laga 
försvar http://www.ne.se/laga-försvar, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-01; Försvarslös 
http://www.ne.se/försvarslös, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-19. 
42 Hayen,M 2007, s 199.  
43 Hayen, M 2007, s 178-180.  

http://www.ne.se/laga-försvar
http://www.ne.se/försvarslös
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ordningsproblem. Den patriarkala kontroll som funnits inom det traditionella hushållet kunde 

inte fungera när arbetskraften i allt högre grad valde att bilda egna hushåll.44 

Hushållsideologin var hierarkiskt uppbyggd då hushållets föreståndare inte bara var den som 

förestod sitt eget hem, utan även alla dem som företrädde skrån, gillen och stånd som samhället 

var uppdelat i. Hushållsideologin var en bild av hur det borde vara och hur människor skulle leva. 

Men med tanke på att människor i realitet förflyttade sig, och successivt började arbeta utanför 

hemmet under 1700-talet kom det faktiska sätt dem levde på därför i mindre grad att motsvara 

hushållsideologins bild av hur det borde vara. Det var vid den här tiden som mönstret enligt 

Hayen bröts.45 

Historikern Christer Ahlberger har i boken: Konsumtionsrevolutionen utifrån bouppteckningar 

kartlagt hur konsumtionen under 1700-och 1800-talet successivt sprids från de högre 

samhällsskikten ner till de obesuttna. I takt med att obesuttna fick en bättre disponibel inkomst 

och skapade egna hushåll växte också efterfrågan på varor från denna samhällsklass. Den med 

tiden ökande förekomsten av dyrare föremål såsom porslin i hushållen bör enligt Ahlberger ses 

som en indikation på förbättrad ekonomi och ett steg mot modern konsumtion. Ahlberger talar i 

sin forskning om den dubbla effekten, som den eskalerande handeln under 1700-talet och 1800-

talet medförde. Ett konkret exempel som han tar upp är kaffets intåg i hemmet, som på sikt 

medförde en ökad efterfrågan på porslin.46  

Den holländske historikern Jan De Vries myntade i mitten av 1990-talet begreppet 

flitighetsrevolution efter att ha genomfört omfattande konsumtionshistorisk forskning. Han menar 

att eftersom bouppteckningarna från 1700-talet och 1800-talet påvisar att människor ägde flera 

föremål och att omfattningen på inventarier i gemene mans hem eskalerade att det skedde en 

förändring i hushållets resursanvändning. Det vi kan skönja på flera håll runtom i Europa under 

den här perioden var en form av konsumtions och flitgihetsrevolution, där efterfrågan på nya 

varor som tillverkats utanför hushållet ökade. En förändring som han menar kan skönjas i alla 

samhällsskikt.47 

En forskare som också tittat på bouppteckningar är Göran Ulväng. I sin avhandling: Hus och 

gård i förändring: Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara 

revolution, undersöker han hur gods och gårdar såg ut och hur de i takt med samhällsförändringen 

under perioden förändrades. Han undersökte hur gårdarna och hushållens organisation och 

utseende påverkades av de förändringar som följde i samband med den agrara revolutionen. I sin 

                                                        
44 Hayen, M 2007, s 190-192.  
45 Hayen, M 2007, s 209-210.  
46 Ahlberger, C 1996.  
47 De Vries, J 1993, s. 106 f, 176 ff.  



 15 

avhandling påvisar han såväl förnyelse som kontinuitet. I takt med ökat välstånd blev 

egendomarna större och mer investerades i möbler och föremål. Men den eskalerande 

konsumtionen av varor, ska enligt Ulväng inte enbart ses till bakgrunden av att de ekonomiska 

förutsättningarna blev bättre, utan man köpte också föremål för att positionera sig själv gentemot 

andra.48 

Under 1700-talet fick hemmet en allt större social betydelse. Det skulle vara ett representativt 

rum. I takt med att växande välstånd i samband med den agrara revolutionen fick de jordägande 

grupperna mer kapital att röra sig med. Kapital som på sikt gav utrymme för 

överflödskonsumtion. Enligt Ulväng som undersökt hur större egendomar såg ut materiellt 

närmare fördubblades mängden möbler i hemmen mellan perioden 1740 – 1860. 49  

Även historikern Gudrun Anderssons har i: Stadens dignitärer: den lokala elitens status- & 

matkmanifestation i Arboga 1650- 1770  utgått från bouppteckningar från borgerskapet i Arboga. I 

likhet med Ulväng framhåller hon att hemmet fick en allt viktigare social betydelse under 1700- 

och 1800-talet. Det blev med tiden ett sällskapsrum, och genom att ha ett välinrett och 

representativt hem kunde man uttrycka sin status. Idealen kom att förändras med tiden, och 

därmed också förekomsten av olika möbler och föremål i hemmen. Utifrån bouppteckningarna i 

Arboga påvisar hon att borgarnas innehav av inventarier i hemmen byttes ut under årens lopp. 

Att det fanns olika möbler och föremål i hemmen och att det förändrades indikerar enligt 

Andersson att det fanns ett inredningsideal som eftersträvades, men också en medvetenhet från 

konsumentens sida. 50 Därmed är det intressanta utgångsläget idag inte om människor oavsett 

samhällsskikt handlade utan snarare hur och vad dem konsumerade.  I det sammanhanget torde 

auktionshandeln och andrahandsmarknaden kunna utgöra en synnerligen fruktbar källa.  

 

 

2.3 Auktionshandeln som institution 

Auktionshandel som fenomen etablerades i Sverige redan i slutet av 1600-talet. Från början var 

det primära syftet att skapa en gemensam marknadsplats för varuutbyte, framförallt för personer 

som var skuldsatta och i behov av att kunna frigöra kapital.51 

Andrahandsmarknaden och auktionsverken i Sverige växte fram i en tid då produktion och 

handel med varor var strikt reglerad. 52Auktioner i Sverige skedde under monopol, och i större 

                                                        
48 Ulväng, G 2004. 
49 Ulväng, G 2004.  
50 Andersson,G 2009, s.136-141, s. 150-168.  
51 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s 94.  
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städer var det exempelvis strängt förbjudet för enskilda personer att bedriva auktionsverksamhet 

utan myndigheternas tillstånd. Ute på landsbygden och i mindre svenska städer var det däremot 

mer fritt, och där reglerades auktionsverksamheten av det lokala magistratet. Magistratet utsåg en 

auktionist och föreståndare för auktionskammaren, alternativt la man ut verksamheten på 

entreprenad. 53Vanligtvis var det kronofogden eller en länsman som höll i auktionen. År 1734 

fastställdes landsbygdens rätt att utse en auktionator. I takt med att fler lärde sig läsa och skriva 

under 1800-talet kom senare lokalt betrodda personer att bedriva auktionskammare ute på 

landsbygden. 54 

Auktionshandeln i Sverige reglerades av Kongl. Majt:s förordningar från 1674. Auktioner 

skulle fungera som en slags marknadsplats för privatpersoner och företag, där de skulle kunna 

sälja sina varor och få loss kontanter. Auktionskammaren skulle kontrolleras och regleras av 

överståthållare, rådsmän och borgmästare. Därtill fanns även vaktmästaren vars uppgift var att ta 

emot och märka de inlämnade varorna, samt en kassör som skulle ge ut kvitton.  

Auktionskammarförordningen tillämpades inte bara i Stockholm utan även runtom i övriga 

städer också. Auktionskammarna var enligt lag skyldiga att upprätta och spara sina protokoll.55 

   I takt med att konsumtionen eskalerade under 1700-talet uppstod även ett behov av att 

kunna hålla koll på begagnatmarknaden. Orsaken var att kunna klargöra huruvida varorna som 

bjöds ut på auktion verkligen var begagnade och inte nyproducerade. 56 

Redan i den första auktionsstadgan från 1674 fastslogs därtill att informationen skulle spridas. 

Plats och tidpunkt liksom typ av varor skulle tydligt framgå. Anslag skulle sättas upp på centrala 

platser och på morgonen ringdes i klockor för att deklamera att auktion skulle hållas. 57 

Auktioner hölls vanligen direkt på plats på gården, men vid behov kunde auktioner även hållas 

i stadens rådhus. 58 Auktioner på större gårdar anordnades främst i samband med dödsfall för att 

få likvida medel. 59 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
52 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s 30. 
53 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s. 38-39; Almén. S 145-146.  
54 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s. 37.  
55 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s 32- 35.  
56

 Gadd,C 2000, s 190 ff och s. 272 ff.  
57 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s 51.  
58 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s 70.  
59 Ulväng,G 2004. 
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2.4 Auktionskammaren i Askersund 

Enligt de äldsta bevarade auktionsprotokollen från staden Askersund torde den första 

auktionskammaren ha etablerats år 1764. Den förste auktionsförrättaren uppges ha varit en 

förmögen rådsman och borgare i staden vid namn Johan Lemon. 60 

I nedanstående tabell framgår när och hur ofta auktioner arrangerades i staden.  

 

Tabell 1. Antalet förrättade auktioner i Askersund mellan åren 1765- 1769, i absoluta tal.  

 

År jan feb mar apr maj jun jul  aug  sep okt nov dec Totalt: 

1765   
  

4 1 2 
    

1 1 9 

1766   
 

2 
 

1 2 
     

  5 

1767   
 

2 4 
 

2 
  

3 1 
 

  12 

1768   
    

1 
 

1 1 
 

1   4 

1769 1 
 

1 3 
     

1 
 

  6 

Summa: 1   5 11 2 7   1 4 2 2 1 36 

Källa: Auktionsprotokoll, vol A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA. 

 

Enligt tabellen ovan går det att utläsa att auktion i Askersundstrakten främst arrangerades under 

våren och hösten. Totalt ägde 36 auktioner rum, varav de flesta skedde i april månad. Ett vanligt 

fenomen som framförallt syns ute på landsbygden, vilket visar jordbruksårets betydelse för 

gemene mans vardag. Under våren bytte gårdarna ägare och arrendatorer och då uppstod en 

efterfrågan på redskap och husgeråd. Under höstmånaderna fanns å andra sidan kontanter efter 

skördeförsäljningen. 61  Det var förmodligen fördelaktigt att ropa ut föremål när borgare och 

bönder, män och kvinnor hade såväl tid som råd och möjlighet att handla.  

 

 
Tablå 1. Antal auktioner i Askersund 1764 - 1769, fördelade per kategori. I absoluta tal. 

   

Auktion   

Frivillig 5  

Sterbhus 18  

Konkurs 11  

Totalt antal auktioner: 36  
 

Källa: Auktionsprotokoll, vol A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA. 

 

                                                        
60

 Auktionsprotokoll 1764- 1769, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA. 
61 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s 72.  
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Vid den här tiden handlade det om tre typer av auktioner som förekom; konkursauktioner, 

sterbhusauktioner eller så kallade ”frivilliga auktioner”. Begreppet frivilliga auktioner är något 

missvisande i sammanhanget, då personer som lämnade in varor till försäljning förmodligen var 

försatta i trångmål, och därmed i behov av att avyttra sitt bohag för att få tillgång till likvida 

medel. Sterbhusauktioner ägde rum i samband med dödsfall, och vid sterbhusauktioner handlade 

det ofta som Lilja m.fl. forskning visat om omyndigförklarade barn och kvinnor som vid makens 

eller faderns bortgång tvingades sälja ägodelarna. 62  Enligt tabellen ovan framgår att 

sterbhusauktioner var den vanligaste auktionsformen i Askersund mellan åren 1765- 1769, då lite 

mer än hälften av alla auktioner var sterbhusauktioner. 63  Av de totalt 36 auktionerna som 

arrangerades uppges i auktionsprotokollen att fyra ska ha ägt rum i stadens rådhus.64 

 

 

3. Andrahandskonsumtion, livsstil och hushåll i Askersund 1765 – 1769 

 

För att bättre förstå den miljö i vilken de här köparna en gång levde och verkade bör 

inledningsvis nämnas något om hur staden Askersund var beskaffad under 1700-talets mitt. 

Därefter skall närmare klargöras vilka det egentligen var som handlade på auktion, vad dem 

köpte, när och hur deras tillvaro tecknade sig.  

Staden Askersund som är belägen vid norra Vätterns skärgård fick sina stadsprivilegier den 13 

juni 1643.65 Fram till mitten av 1800-talet var det en karaktäristisk svensk småstad med tämligen 

agrar prägling. Sommaren 1776 härjades orten av en omfattande brand som kom att totalförstöra 

bebyggelsen. Bevarade anteckningar från 1700-talet ger dock små glimtar om hur staden kan ha 

sett ut före branden. Husen ska ha varit uppförda i trä, och i centrum fanns då liksom nu ett litet 

torg. Längs gatorna och nere vid hamnområdet ska det ha funnits flertalet små sjöbodar och 

logar. 66I mitten av 1700-talet hade staden cirka 400 invånare, och vid samma tidpunkt kan 

nämnas att Stockholm hade omkring 60 000 invånare. 67 

 

                                                        
62 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s 99-101 och s. 169 f.  
63 Auktionsprotokoll 1764- 1769, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA. 
64 Auktionsprotokoll 1764- 1769, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA. Se även Haugard 1940, s 27. Enligt 
beskrivningar från 1790-talet ska rådstugan före branden 1776 ha varit en mindre enplansbyggnad uppförd i trä med 
spånklätt tak och ett litet torn, palcerad vid torgets nordvästra hörn.  
65 Haugard ,J 1940, s. 9 och s. 69.  
66 Haugard,J  1940, s.23-24 och s.55. 
67 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s 46-47; Mantalslängder Örebro län 1642 – 1820, vol 1765- 1769, ULA.  
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3.1 Borgarnas marknad 

 

I Askersund var det tio personer som kontinuerligt handlade på auktion mellan åren 1765 – 1769. 

Det totala antalet unika auktionsköpare som florerade under åren var däremot 186 personer.68 

Proportionellt sett handlade således närmare hälften (44 %) av stadens invånare någon gång 

under denna period på auktion. Därmed torde auktionshandel ha utgjort en inte helt obetydlig del 

av den lokala kommersen i staden. 

Att auktioner spelade en viktig roll i samhället vid den här tiden indikerar även den forskning 

som Lilja m.fl. bedrivit. År 1810 fanns i Enköping omkring 500 unika köpare. Orten hade vid 

samma tid omkring 1100 invånare.69 

De tio köparna som undersökts i denna uppsats hörde samtliga till stadens elit. I tablå nr. 2 

framgår vilka köparna var samt deras titlar. Bland köparna fanns fyra som titulerades handelsmän 

och borgare, två rådsmän, två kopparslagare och en stadstjänare70. Den enda kvinnliga köparen i 

sammanhanget var Katarina Sundblad, änka efter stadens borgmästare Anders Sundblad. 71  

Tablå 2. Förteckning över köpare utifrån auktionsprotokollen 1765- 1769, i absoluta tal.  

      Titel Namn         

Handelsman, Borgare Anders Berg Andersson (f. 1740) 

 
  

Handelsman, Borgare Anders Christiernsson (f.1730) 

 
  

Kopparslagarmästare Johan Fogelmark (f.1730) 

  
  

Kopparslagarmästare Magnus Hagman (f.1735)   

Rådman Johan Lemon (f.1727) 

  
  

Rådman Gustaf Lemon (f. 1725) 

  
  

Handelsman, Borgare Samuel Röding (f.1724) 

  
  

Handelsman, Borgare Gustaf Sandberg (f.1736) 

  
  

Borgmästaränka, Fru Katarina Sundblad (f.1718) 

  
  

Stadstjänare Anders Westerberg (f.1720)     
Källa: Auktionsprotokoll, vol A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA; Husförhörslängder, vol AI :1 1752-1772, 
Askersunds stadsförsamlings kyrkoarkiv, ULA; Mantalslängder 1765- 1769, Askersunds stadsförsamling Sundbo 
härad, ULA.  

 

Auktionshandeln under 1700-talet var borgarnas marknad, och de dominerade både som 

köpare och inlämnare. Det gäller såväl i Stockholm, som i Enköping och i Askersund.72 Enligt 

                                                        
68 Auktionsprotokoll 1764- 1769, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA. 
69 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013,s.73. 
70 Stadstjänare var titeln på en person som utförde vaktmästarsysslor åt magistratet. (Se Nordisk familjebok 2:a uppl. 
1917) 
71 Auktionsprotokoll 1764- 1769, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA. 
72 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s. 119; Auktionsprotokoll, vol A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA; 
Husförhörslängder, vol AI :1 1752-1772, Askersunds stadsförsamlings kyrkoarkiv, ULA; Mantalslängder 1765- 1769, 
Askersunds stadsförsamling Sundbo härad, ULA. 
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Lilja m.fl. går det att se ett tydligt samband mellan säljarens sociala ställning och vem som köpte. 

Borgerskapet och tjänstemännen köpte främst föremål som bjöds ut inom den egna sociala 

gruppen. 73 Ytterligare en förklaring till att borgarna utgjorde den största kategorin bland köparna 

var att det under 1700-talet ofta saknades ståndspersoner på landsbygden. Borgare såsom 

handelsmän, hantverkare och tjänstemän utgjorde därmed den lokala agrara eliten. 74 

Med tanke på att alla auktioner som hölls i Askersund med omnejd uppges ha varit efter 

borgare stämmer de lokala förhållanden således överens med situationen i riket som helhet. 

 

 

3.1.1 Handelsmännen och borgmästaränkan 

 

Att det främst var män som handlade på auktion i Askersund under 1760-talet blir tydligt då det 

bland de tio köparna endast var en kvinna som handlade kontinuerligt under hela den undersökta 

perioden, borgmästaränkan fru Sundblad. Katarina Sundblad född 1718 ska enligt 

husförhörslängden ha varit änka efter borgmästaren Anders Sundblad. En man som länge ansågs 

ha varit stadens förmögnaste borgare.75 

I sammanhanget bör dock klargöras att det förekom flera kvinnliga auktionsköpare under de 

aktuella åren, framförallt ur borgarklassen. Bland de 186 unika köpare som ropade in föremål på 

auktion i Askersund mellan åren 1765- 1769 florerade de facto 39 stycken kvinnor, enligt 

auktionsprotokollen.76 Som Lilja m.fl. noterat förekom kvinnliga köpare på landsbygdsauktioner, 

och man får förmoda att fler kvinnor än vad som uppges i auktionsprotokollen handlade på 

auktion. De var med största sannolikhet närvarande vid auktionerna. Auktioner som ägde rum i 

en tid då kvinnor saknade juridisk rätt. Med långa betalningsperioder torde det därför ha varit 

mer fördelaktigt för en auktionist att föra in en man i protokollet snarare än en kvinna, då 

mannen hade en starkare ställning. På så sätt hade man ingått ett juridiskt bindande avtal med en 

person som var myndig. 77 I en liten stad som Askersund var sannolikt personkännedomen stor, 

och att uppge en kvinna likt den välborna änkan Katarina Sundblad som köpare i protokollet 

utgjorde förmodligen inte ett nämnvärt risktagande.  

I tabell 3 nedan framkommer hur ofta dem tio köparna handlade på auktion, samt det totala 

antalet inköp under hela den studerade perioden. Totalt sett hölls 36 auktioner i 

                                                        
73 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s. 105.  
74 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s.145. 
75 Haugard, J 1940, s. 61; Auktionsprotokoll 1764- 1787, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA; 
Husförhörslängder 1752- 1772, vol AI:1, Askersunds stadsförsamlings kyrkoarkiv 1648-1972, ULA; Mantalslängder 
Örebro län 1642 – 1820, vol 1765- 1769, ULA. 
76 Auktionsprotokoll 1764- 1769, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA.  
77 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013,s.173-174. 
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Askersundstrakten mellan åren ”1765- 1769”. Köparna som undersökts i denna studie handlade i 

genomsnitt vid tio auktionstillfällen, och totalt sett närmare trettiofem inrop per person. 78  

Lilja m.fl. som tittat på Stockholm gjorde en jämförelse mellan invånarantalet och antalet 

unika köpare år 1781. Reslutat visade att närmare 10 procent av stadens invånare någon gång 

handlade på auktion, och att dem ropade in i snitt 14 varor per person.79 Hur köpsituationen i 

den lilla sjöfartsstaden Askersund såg ut bör troligtvis i sammanhanget också ses till bakgrunden 

av auktionsutbudet. Det anordnades trettiosex auktioner under fem års tid, och närmare var 

tredje auktion resulterade i ett köp.    

 

 

Tabell 2. Köpare, auktionstillfälle och totalt antal inrop, i absoluta tal.  

 

Titel Namn       Auktionstillfälle 
Totalt antal 

inrop 

Handelsman, Borgare Anders Berg Andersson   12 51 

Handelsman, Borgare Anders Christiernsson   10 25 

Kopparslagarmästare Johan Fogelmark 
 

  11 62 

Kopparslagarmästare Kopparslagare Magnus Hagman 6 24 

Rådman Johan Lemon 
 

  14 48 

Rådman Gustaf Lemon 
 

  9 26 

Handelsman, Borgare Samuel Röding 
 

  12 24 

Handelsman, Borgare Gustaf Sandberg 
 

  10 46 

Fru Katarina Sundblad 
 

  5 26 

Stadstjänare Anders Westerberg   14 25 

Summa 10,3 35,7 

Källa: Auktionsprotokoll, vol A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA 

 

Efter att ha klargjort hur ofta dem handlade på auktion och hur många inrop de köpte i medeltal, 

ska i närmast följande del undersökas hur dem levde.  

 

 

3.2 Hushållen 

 

Hur såg då köparnas hem och tillvaro ut? När det gäller hur människor konkret levde sina liv 

innebar 1700-talet lite av en brytningstid. Under seklets andra hälft fanns ännu det traditionella 

storhushållet kvar som modell och norm i samhället. I takt med att affärsverksamheter successivt 

                                                        
78

 Auktionsprotokoll 1764- 1769, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA. 
79

 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013, s. 86.  
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förlades utanför det egna hemmet började dock en decentralisering av hushållet skönjas.  

Hushållet och hushållsföreståndaren förlorade sin ställning, och den kontroll som tidigare funnits 

kunde inte fungera i praktiken när obesuttna i allt större utsträckning flyttade ut och bilda egna 

små hushåll. 80Enligt Hayen som jämfört hushållens storlek i Stockholm 1760 med 1830 skedde 

motlutande rörelser. Samtidigt som förekomsten av enpersonshushåll eskalerade markant skedde 

också en markant ökning av tämligen stora hushåll om sex till tio personer. Minskade gjorde 

däremot mellanhushållen om tre till fem personer. 81 

 I följande tabell framkommer hur auktionsköparnas hushåll tecknade sig över tid.  

 

 
Tabell 3. Antal medlemmar per hushåll fördelat per år och 
köpare, i absoluta tal     
       
       

Namn/ År 1765 1766 1767 1768 1769  

Handelsman, Borgare Anders Christiernsson  7 11 11 4 4  

Rådman Gustaf Lemon 4 7 7 5 4  

Handelsman, Borgaren Gustaf Sandberg 3 4 5 5 5  

Kopparslagarmästare Magnus Hagman 4 6 6 6 2  

Handelsman, Borgare Samuel Röding 2 2 3 1 1  

Handelsman,Borgaren Anders Berg Andersson 5 5 7 5 3  

Kopparslagarmästare Johan Fogelmark 5 5 6 6 6  

Stadstjänare Anders Westerberg 1 3 3 1 1  

Rådman Johan Lemon 4 8 8 3 3  

Fru Katharina Sundblad  5 5   4  4 4   

Summa antal medlemmar per hushåll: 4 5,6 6 4 3,3  
Källa: Husförhörslängder, vol AI :1 1752-1772, Askersunds stadsförsamlings kyrkoarkiv, ULA; Mantalslängder 1765- 
1769, Askersunds stadsförsamling Sundbo härad, ULA.  
Anm: Tabellen visar antalet medlemmar per hushåll och år. I denna sammanräkning är även köparen inkluderad.   
 

 

3.2.1 Det föränderliga storhushållet 

 

Att det var en brytningstid för det stora hushållet syns även i Askersund. Samtidigt som flera av 

köparna enligt mantalslängderna och husförhörslängderna levde i karaktäristiskt storhushåll fanns 

några som stundom bodde helt ensamma. Som borgare och handelsmän var dem föreståndare 

för respektive hushåll.  I tabellen framgår att det kunde röra sig om upp till elva personer under 

ett och samma tak, som hos handelsmannen och borgaren Anders Christiernsson mellan åren 

1766 -1767. Utöver hustrun Christina, barnen Jacob född 1762, Dorothea född 1764 och 

                                                        
80 Hayen,M 2007, s. 209-210, samt s. 192.  
81 Hayen, M 2007, s. 125.  
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Abraham född 1766 huserad här även flera pigor och drängar.82 I motsatts till ovannämnda 

bostad finner vi handelsmannen Samuel Rödings och stadstjänaren Anders Westerbergs hushåll. 

Båda herrarna uppges ha levt helt ensamma under några år. Stadstjänaren Anders Westerberg var 

ogift, men hade mellan 1766-1767 enligt husförhörslängderna en inneboende piga och dräng. 83 

Vid första anblicken tycks det ha varit tämligen homogena hushåll sett till antalet individer.  

Bakom siffrorna döljer sig dock en rörlighet som blir påtaglig när man jämför mantalslängderna 

och husförhörslängderna. I exempelvis stadstjänaren Samuel Rödings hushåll levde förutom han 

själv även hustrun Catharina Säger tillsammans med deras son Nils. År 1767 avlider hustrun 

Catharina och i husförhörslängderna uppges senare samma år att sonen Nils tretton år gammal 

ska ha ”drunknat uti sundet”. 84  

 Att det handlade om en föränderlig tillvaro där premisserna med tiden ändrades syns även i 

kopparslagarmästaren Magnus Hagmans hushåll. Där levde förutom han själv även hustrun Stina 

Andersdotter, deras dotter Anna Cajsa född 1760, samt pigor och löngossar. I hushållet fanns 

också en äldre kvinna vid namn Marit Persdotter ”Kulla Marit”. År 1768 flyttade löngossen Carl 

Hind. Hero till Godegård, och senare samma år avled även nämnda ”Kulla Marit”. 85  

Även i borgmästaränkan Katharina Sundblads hushåll handlade det om en föränderlig vardag. 

Enligt husförhörslängderna ska hon ha haft två döttrar som var bortgifta, samt en son vid namn 

Jöran som studerade i Strängnäs. I hennes hushåll fanns vid den aktuella tiden således inga 

familjemedlemmar utan enbart inneboende pigor och en dräng. 86  

Att det skedde förändringar inom hushållets väggar och att tillvaron inte alltid var given blir 

således märkbar. Människor kom och gick, föddes och dog. Förändringar som förmodligen 

påverkade vad som behövde finnas i ett hushåll.  
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3.3 Inköpen 
 
 
För att kunna urskilja vad som inhandlades på auktion har jag i likhet med Lilja m.fl. valt att 

kategorisera varorna utifrån dess funktion och material. De kategorier som använts är: jordbruk, 

byggnadsmaterial, livsmedel, husgeråd (metall), husgeråd (keramik), husgeråd (övrigt), möbler, böcker, textil, 

kläder och övrigt.87 

Kategorin jordbruk omfattar jordbruksredskap, vagnar och dylikt. Byggnadsmaterial innefattar 

exempelvis brädor, spik och fönster. Under kategorin livsmedel återfinns matvaror, drycker och 

tobak. Husgeråd är uppdelat i tre olika kategorier, keramik med glas, keramik och porslinsföremål, 

metall med hushållsredskap i metall, samt övrigt som utgör diverse hushållsredskap i trä. Kategorin 

textil består av mattor, dukar och sängkläder, medan kategorin kläder omfattar under- och 

ytterplagg liksom accessoarer och skor. Under kategorin övrigt återfinns mer svårdefinierade 

varuslag såsom till exempel vapen. 88 89 

 

 

3.3.1 Möbler och husgeråd 

 

Auktionshandeln förekom i alla samhällsgrupper, men vad som gick under klubban hängde ofta 

samman med inlämnarens samhällsställning. Exempelvis var som Lilja m.fl. påvisat i tidigare 

forskning om andrahandskonsumtion möbler betydligt mer vanligt förekommande på auktioner 

där säljaren var välboren. Därav var cirkulationen och förekomsten av möbler i Stockholm större 

gentemot ute landsbygden 90. I Askersund ropade samtliga köpare enligt auktionsprotokollen vid 

något tillfälle in möbler. Det handlade dock företrädesvis om enstaka stolar och bord, 

förmodligen av enklare slag. Borgaren Gustaf Lemon ropade exempelvis vid ett auktionstillfälle 

den 4 april 1767 in flertalet möbler, såsom en spegel, en soffa och 4 stycken karmstolar. Som 

mest ropade borgaren och tillika auktionsförrättaren Johan Lemon in åtta olika möbler. 91  

Att möbler därför utgjorde en relativt liten del av det totala antalet inköp för samtliga 

auktionsköpare i Askersund mellan åren 1765- 1769 bör således ses till bakgrunden av tillgången.  

Enligt auktionsprotokollen från Askersund Auktionskammaren utgjorde däremot husgeråd den 

största kategorin. Samtliga köparen ropade kontinuerligt in allehanda små föremål till hushållet. 

Den som handlade mest ur denna varukategori var kopparslagarmästaren Johan Fogelmark med 

                                                        
87 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2013,s.128. 
88 Lilja,K, Murhem, S, Ulväng, G 2013,s.128.  
89 För fullständig förteckning över respektive köpare och inköp se bilaga 1.  
90 Lilja, K, Murhem, S, Ulväng, G 2010, s. 105.  
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ett trettiotal inrop. I auktionsprotokollen framkommer det att han framförallt ropade in flertalet 

fat, muggar och tenntallrikar.92 I hans hushåll fanns vid den aktuella tidpunkten flera inneboende 

gesäller och lärlingar. Därtill föddes tre barn mellan åren 1765 och 1769. 93 Borgmästarhustrun 

Katarina Sundblad inrop hörde främst till kategorin husgeråd av olika slag, bunkar och kastrull. 

Hon ropade dock in en enstaka möbel 1768 ”en bänk”. 94 Handelsmannen Anders Christiernsson 

ropade den 6 maj 1765 in ”1 st grytlock” 95. En annan intressant iakttagelse i auktionsprotokollen 

gäller kopparslagaren Magnus Hagman. Han ropade vid flera tillfällen in ”kopparsaker” och 

diverse ”koppar”.96 Ovannämnda inköp indikerar enligt min mening att det i realitet verkligen 

handlade om en levande konsumtionsform, där man kunde tillgodose de primära behoven. 

Handelsmannen Anders Christiernsson hade med största sannolikhet en gryta hemma, som för 

tillfället saknade ett lock. Ett lock som han kunde finna på auktion. Kanske var situationen 

liknande för kopparslagaren Magnus Hagman som behövde införskaffa koppar. Kopparföremål 

som dels kunde fungera som bruksföremål men kanske också som material i den egna 

verksamheten.  

Det var dock inte enbart hushållsredskap av enklare slag som ropades ut på 

landsbygdsauktionerna. Samtidigt som man tillgodosåg ett primärt behov kunde inköp av 

husgeråd också vara ett tecken på positionering. Ett exempel på det är handelsmannen Anders 

Berg Andersson, som den 28 mars 1767 ropade in ”ett paar Porcellains krukor”. Vid en auktion 

som ägde rum i stadens Rådhus den 28 november 1768 efter avlidne borgaren Anders Ottes änka 

ropade han även in ”2 st förgyllda tumlare97”. Försäljning av ädla metaller såsom silverföremål var 

under 1700-talet vanligt förekommande på auktion. Det kunde fungera som en form av 

sparande.98 

   Auktionsprotokoll från såväl Stockholm som landsbygdsorten Enköping visar att det 

förekom en överflödskonsumtion i alla samhällsklasser. Man köpte inte enbart det man var i 

behov av. Bondehushållen ute på den svenska landsbygden var inte statiska och oförändrade utan 
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omskapades och förnyades efter behov och efterfrågan. Det fanns därtill en stilmedvetenhet och 

andrahandsmarknaden var ett sätt på vilket man kunde positionera sig och visa vem man var eller 

ville vara. 99 Som Lilja m.fl. påvisar i sin forskning kan andrahandsmarknaden ge en indikation på 

modeväxlingar och hur människor förhöll sig till nyheter. Därtill kan denna form av konsumtion 

även indikera hur man valde att placera sina pengar och hur sparandet såg ut.100  

 

 

 

3.3.2 Kläder och textil  
 
Näst efter husgeråd och möbler utgjorde kläder och textil dem vanligaste varukategorierna, och 

alla ropade vid något tillfälle in kläder eller textilföremål. 101 

Liksom för möbler och husgeråd indikerar auktionsprotokollen att det kunde finnas flera 

tänkbara motiv till vilka kläder man köpte och när.  

Dels kunde det handla om kläder för eget bruk. Ett exempel är stadstjänaren Anders Westerberg 

som var ogift och levde helt ensam under delar av undersökningsperioden. År 1766 och 1767 

fanns en inneboende piga och en dräng i hushållet. Av Anders Westerbergs totalt 25 

auktionsinrop utgjorde en tredje del kläder. Han ropade in allt från ”herr skiortor” till en ”blå slag 

rock” och ” 1 par stöflar”. Även borgmästaränkan Katharina Sundblad ropade vid en auktion den 

25 april 1765 en ”Blåvitrandig lång dam skiorta” . Handelsmannen Samuel Röding ropade den 1 

augusti 1768. Den auktionen bevistar han enkom för att köpa ”en randig tröja” och ”1 par ul 

strumpr”. 102 

    Samtidigt finns det flera indicier i auktionsprotokollen som tyder på att klädinköpen kunde 

vara åt någon annan. Kopparslagarmästare Johan Fogelmark köper exempelvis vid en auktion 

den 18 juni 1765 ett par ”små stövlar”. Kanske till förstfödde sonen Peter som föddes tidigare 

samma år? 103. Eller för att återkoppla till inledningens handelsman Gustaf Sandberg, som ”den 18 
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junii 1765” bara några dagar efter giftermålet med hustrun Stina Lundberg passande nog ropade 

in ”Qvins gångkläder med foder”. 104  

    På auktion bjöds även allehanda textilföremål ut till försäljning. Enligt auktionsprotokollen 

kunde det handla om allt från dukar till täcker och kuddar. Exempelvis ropade rådmannen Johan 

Lemon den 28 mars 1767  in ”1 st lång dyna med fjädrar”. Ett par år senare den 3 januari 1769 

köper han även ”1 st säng täcke blått och vitt, samt örngotts hufva”. Kopparslagarmästare 

Magnus Hagman ropade den 13 april 1769 in ett ”rött säng täcke”. 105 

 

 
3.3.3 Jordbruk, djur och byggnadsmaterial 
 

Utöver tidigare nämnda varukategorier var jordbruksföremål vanligt förekommande på auktion. 

Kopparslagarmästaren Johan Fogelmark och borgarna Johan Lemon och Anders Berg 

Andersson var dem som ropade in mest jordbruksredskap.  Alla hade enligt mantalslängderna 

och husförhörslängderna stora hushåll och jordbruksegendomar. Handelsmannen Anders Berg 

Andersson ropade exempelvis den 18 juni 1765 in ”en dyng skyffel” och ”en sele”. Men även 

borgmästaränkan Katarina Sundblad ropade vid ett tillfälle år 1769 in en ”hö bal”.106 

Förutom allehanda jordbruksredskap såldes även djur regelbundet på auktion under våren. 

Vid en auktion 1766 ropade handelsmannen Anders Christiernsson in en ”Avskodd häst” och år 

1767 köpte handelsmannen Gustaf Lemon ”1 Ko”. Handelsmannen Gustaf Sandberg ropade 

även han under våren 1765 in ”3 suggor” och 1767 ”1 ko”. 107 Förekomsten av såväl djur som 

jordbruksredskap visar på flera sätt att jordbruksåret hade en central betydelse för gemene man.  

En annan närliggande varukategori som enligt auktionsprotokollen tycks ha varit relativt 

vanligt förekommande var byggnadsmaterial. Den som köpte mest byggnadsmaterial var 

kopparslagaren Johan Fogelmark. På en auktion den 13 april 1769 ropade han in ”12 st 

Sågbrädor” och 1765 samt 1767 ”Div. Byggstänger” . Handelsmannen Samuel Röding köpte den 

30 mars 1769 ”allehanda träbråte”. Anders Berg Andersson ropade den 18 juni 1765 in ”Diverse 

Järnbråte”, vilket också kategoriseras som byggnadsmaterial. Därtill köpte handelsmannen 

Anders Christiernsson 1767 ett par ”bommar”.108  
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vol AI:1, Askersunds stadsförsamlings kyrkoarkiv 1648-1972, ULA; Mantalslängder Örebro län 1642 – 1820, vol 
1765- 1769, ULA. 
105

 Auktionsprotokoll 1764- 1787, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA 
106

 Auktionsprotokoll 1764- 1787, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA; Husförhörslängder 1752- 1772, 
vol AI:1, Askersunds stadsförsamlings kyrkoarkiv 1648-1972, ULA; Mantalslängder Örebro län 1642 – 1820, vol 
1765- 1769, ULA. 
107

 Auktionsprotokoll 1764- 1787, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA 
108

 Auktionsprotokoll 1764- 1787, vol.A:1, Auktionskammaren i Askersund, ULA 



 28 

3.3.4 Fastigheter 
 
Försäljning av fastigheter förekom enligt dem studerade auktionsprotokollen, men hörde inte till 

vanligheten i Askersund mellan åren 1765-1769. Borgaren och handelsmannen Gustaf Sandberg 

var den som ropade in flest fastigheter. En mindre fastighet samt två tomter ”den 28 november 

1768”.  Borgaren och auktionisten Johan Lemon ropade vid ett tillfälle in ett båthus ”med båt 

uti”. 109  Under 1700-talet således fastigheter generellt sett på vanliga varuaktioner av stadens 

auktionsverk eller auktionskammare. Det handlade framförallt om konkursförsäljningar eftersom 

konkursbon enligt lag skulle säljas på auktion. Tidigare forskning har exempelvis visat att det i 

Stockholm förekom renodlade fastighetsauktioner, och att man som privatperson även kunde 

anlita en fastighetsmäklare vid försäljning. I mindre städer ute på landsbygden förekom inte den 

typen av auktioner. Där nyttjade man traditionella varuaktioner för att sälja arrenden och 

fastigheter. Det handlade dock om betydligt mindre fastighetsaffärer, såsom arrenden på 

åkermark liksom bodar och lador.110 

 
 
3.3.5 Böcker 
 
En annan varukategori som förekom på auktion var böcker. Försäljning av begagnade böcker 

tycks enligt auktionsprotokollen ha varit tämligen ovanligt i Askersund, och de böcker som bjöds 

ut till försäljning var uteslutande psalmböcker eller biblar. Av de tio köparna var det enbart 

handelsmannen Gustaf Sundberg, Anders Christiernsson och Anders Berg Andersson som vid 

något tillfälle ropade in böcker. 111I större städer som Stockholm och Uppsala anordnades det 

emellanåt renodlade specialauktioner med enbart böcker. Det handlade då om betydligt 

exklusivare band och auktionerna riktade sig till en begränsad beläst köpekrets. 112  I staden 

Askersund saknades vid den aktuella tidpunkten förmodligen såväl utbudet som efterfrågan på 

den typen av böcker. Biblar och dylikt var därtill den litteratur som stod att finna i ett 

allmogehem.  
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3.3.6 Övrigt 
 

Den sista inköpskategorin går under benämningen övrigt, och är tämligen diffus kategori. Det 

handlar uteslutande om mer odefinierade varuslag, liksom föremål av lägre dignitet. 

Handelsmannen Gustaf Lemon köpte exempelvis vid två tillfällen, 1767 och 1768 två olika poster 

som i auktionslistan går under benämningen ”ett par lådor diverse”. 113Vad som i realitet fanns i 

dessa lådor är efterhand omöjligt att säga. Troligtvis handlade det om allehanda föremål av det 

mindre exklusiva slaget då det inte fordrade någon tydlig specificering.   

   Till kategorin övrigt räknas även vapen och livsmedel. Den ende av dem tio köparna som 

ropade in ett vapen var kopparslagarmästaren Johan Fogelmarks, en värja den 20 april 1765. Den 

ende som köpte livsmedel på auktion under den studerade perioden var Rådmannen och tillika 

auktionisten själv Johan Lemon. Den 28 november år 1769 ropade han in ”2 lådor med Sill”.114         

  

Sammantaget påvisar ovanstående genomgång av inköp att det mesta de facto gick att köpa på 

begagnatmarknaden. Under 1700-talet hade andrahandshandeln och auktioner en stor betydelse 

som marknadsplats för att kunna köpa föremål. Alla i samhället, adel, präster, borgare och 

bönder, drängar och pigor, män såsom kvinnor kunde utnyttja denna handel och besökte 

auktioner regelbundet. Allt kunde köpas på auktion, från fastigheter, djur till möbler och 

husgeråd. Auktionshandeln hade flera olika dimensioner. Dels var det ett försäljningssätt där man 

vid behov snabbt kunde omvandla föremål till kontanter, men möjligheten fanns också att kunna 

köpa billigt och förnya. 115 
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Sammanfattande slutdiskussion 

 

I denna uppsats har jag velat undersöka och ur ett djupare perspektiv sätta auktionshandeln och 

den levande konsumtionen i relation till människors sociala tillvaro. Jag har därtill försökt 

levandegöra och implementera inropen i ett hushåll och en vardag.  

    Till skillnad från tidigare forskning har jag i denna undersökning valt att konkret gå ner på 

mikronivå och undersöka enskilda individer och deras hushåll. Jag har med denna uppsats också 

valt att följa föremålen in i hemmet och tillvaron, för att på så sätt öka förståelsen för hur vi 

konsumerade under tidig modern tid.  Att på nära håll följa ett föremål från auktionsplatsen in i 

hemmet kan förbättra kunskapen om vilka behov och prioriteringar människor hade i olika 

skeende av livet. Auktionshandeln blir därför en viktigt pusselbit till kunskapen om hur 

människor fick tag på föremål, hur dem tänkte och vilka val dem gjorde. 

    Även om det i denna mikrostudie enkom handlat om en handfull människor, ett fåtal inrop 

och ett begränsat geografiskt område går det att skönja en strävan och medvetenhet från 

konsumentens sida. En närmare blick i auktionsprotokollen antyder därtill att man tycks ha ropat 

in det man vid den aktuella tidpunkten var i behov av. Det indikerar att det handlade om en 

levande konsumtionsform. 

    Sammantaget visar denna undersökning att auktionshandeln var av vikt för den enskilde 

individen och att det fanns ett direkt behov. Ett behov som andrahandsmarknaden kunde till 

tillgodose. Vid sidan av kommersen med nya varor fanns en annan marknadsplats, där en annan 

typ av varuutbyte ägde rum. I en mindre stad som Askersund torde därtill auktionshandeln ha 

varit en viktig marknadsplats för att överhuvudtaget kunna få tag på möbler och föremål. Det var 

vanligen lång beställningstid på nytillverkade varor och långväga transporter. Därtill var det både 

dyrare och svårare att få tag på nyproducerade möbler och föremål under 1700-talet.  

   Auktionsköparna som följts i denna studie levde främst i för tiden karaktäristiska stora eller 

medelstora hushåll, med inneboende tjänstefolk. Det var dock en brytningstid, och parallellt med 

det traditionella storhushållet började obesuttna flytta ut och skapa egna små hushåll. 

Affärsverksamheter förlades utanför det egna hemmet och människor började röra på sig alltmer. 

Det gällde såväl i städer som ute på landsbygden. Vilket blir påtagligt när flera flyttar in och ut, 

byter anställning eller avlider under årens lopp. Företeelser som torde ha påverkat vad man var i 

behov av. 

    Inom hushållets väggar skedda förändringar och tillvaron var då liksom nu inte alltid given. 

Förändringar som blir synliga först när man går ner på stadens gator och torg och kliver in i 

farstun.  
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Bilaga 1. Förteckning över köpare och antal inrop fördelade på kategori  

         

 

    Handelsman And. Berg. Andersson 

 

 

Varorna   1765 1766 1767 1768 1769   

 

Jordbruk 

 
5 2   1   

 

 

Djur 

 
          

 

 

Byggnadsmaterial 1         

 

 

Livsmedel 

 
          

 

 

Husgeråd: keramik 1   1 1 1 

 

 

Husgeråd: metall 3   4   6 

 

 

Husgeråd: övrigt 4 1 1 1 1 

 

 

Möbler 

 
4   1 1   

 

 

Böcker 

 
1         

 

 

Textil 

 
1 3 2   1 

 

 

Kläder 

 
2         

 

 

Tomter/ fastigheter           

 

 

Övrigt             
 

 

Totalt antal 
inköp/år   22 6 9 4 9 

 

         

         

   
Handelsman And. Christiernsson 

 

 

Varorna   1765 1766 1767 1768 1769   

 

Jordbruk   1   3     

 

 

Djur 

 
  1       

 

 

Byggnadsmaterial     1     

 

 

Livsmedel 

 
          

 

 

Husgeråd: keramik           

 

 

Husgeråd: metall 2     1 1 

 

 

Husgeråd: övrigt 6 1 1   1 

 

 

Möbler 

 
1   1     

 

 

Böcker 

 
2         

 

 

Textil 

 
      1   

 

 

Kläder 

 
      1   

 

 

Tomter/ fastigheter           

 

 

Övrigt 

 

          
 

 

Totalt antal 
inköp/år   12 2 6 3 2 

 

         

         

   
Kopparslagarm. Joh. Fogelmark 

 

 

Varorna   1765 1766 1767 1768 1769   

 

Jordbruk   3 1     5 

 

 

Djur 

 
1         

 

 

Byggnadsmaterial 1   2   2 

 

 

Livsmedel 

 
          

 

 

Husgeråd: keramik           

 

 

Husgeråd: metall 1 1 6 1 3 

 

 

Husgeråd: övrigt 4 1 4 1 10 
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Möbler 

 
1   3   3 

 

 

Böcker 

 
          

 

 

Textil 

 
    2     

 

 

Kläder 

 
3   1   1 

 

 

Tomter/ fastigheter           

 

 

Övrigt 

 

1         
 

 

Totalt antal 
inköp/år   15 3 18 2 24 

 

         

         

   

Kopparslagarmästare Magnus 
Hagman 

 

 

Varorna   1765 1766 1767 1768 1769 

 

 

Jordbruk   2 1       

 

 

Djur 

 
          

 

 

Byggnadsmaterial           

 

 

Livsmedel 

 
          

 

 

Husgeråd: keramik   2 2     

 

 

Husgeråd: metall 8   1  1 1 

 

 

Husgeråd: övrigt 2   1     

 

 

Möbler 

 
        1 

 

 

Böcker 

 
          

 

 

Textil 

 
    1   1 

 

 

Kläder 

 
          

 

 

Tomter/ fastigheter           

 

 

Övrigt 

 

          
 

 

Totalt antal 
inköp/år   12 3 5  1 3 

 

         

   
          

 

 

    Handelsman Gustaf Lemon   

 

Varorna   1765 1766 1767 1768 1769   

 

Jordbruk   1       1 

 

 

Djur 

 
    1     

 

 

Byggnadsmaterial           

 

 

Livsmedel 

 
          

 

 

Husgeråd: keramik           

 

 

Husgeråd: metall 1   6   1 

 

 

Husgeråd: övrigt     1   2 

 

 

Möbler 

 
    7     

 

 

Böcker 

 
          

 

 

Textil 

 
          

 

 

Kläder 

 
2 1       

 

 

Tomter/ fastigheter           

 

 

Övrigt 

 

    1 1   

 

 

Totalt antal 
inköp/år   4 1 16 1 4 
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Rådman Johan Lemon 

 

 

Varorna   1765 1766 1767 1768 1769 

 

 

Jordbruk   2   2 3 1 

 

 

Djur             

 

 

Byggnadsmaterial           

 

 

Livsmedel           2 

 

 

Husgeråd: keramik           

 

 

Husgeråd: metall     5   3 

 

 

Husgeråd: övrigt 1 1 3 2 5 

 

 

Möbler   1   6   1 

 

 

Böcker             

 

 

Textil   1   1   3 

 

 

Kläder   2 3       

 

 

Tomter/ fastigheter       1   

 

 

Övrigt 

 

          
 

 

Totalt antal 
inköp/år   7 4 16 6 15 

 

         

         

   
Handelsman Samuel Röding 

 

 

Varorna   1765 1766 1767 1768 1769   

 

Jordbruk             

 

 

Djur 

 
          

 

 

Byggnadsmaterial   1     1 

 

 

Livsmedel 

 
          

 

 

Husgeråd: keramik           

 

 

Husgeråd: metall 2   1     

 

 

Husgeråd: övrigt 2 4 1     

 

 

Möbler 

 
4 1     1 

 

 

Böcker 

 
          

 

 

Textil 

 
1 1       

 

 

Kläder 

 
1   1 2   

 

 

Tomter/ fastigheter           

 

 

Övrigt 

 

          

 

 

Totalt antal 
inköp/år   10 7 3 2 2 

 

         

         

   
Handelsman Gustaf Sandberg 

 

 

Varorna   1765 1766 1767 1768 1769 

 

 

Jordbruk   3     1   

 

 

Djur 

 
3   1     

 

 

Byggnadsmaterial           

 

 

Livsmedel 

 
          

 

 

Husgeråd: keramik 1 2       

 

 

Husgeråd: metall 5   2 1 2 

 

 

Husgeråd: övrigt 1 1   1 2 
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Möbler 

 
2 1 2   1 

 

 

Böcker 

 
  1       

 

 

Textil 

 
  1 2   1 

 

 

Kläder 

 
2 1     2 

 

 

Tomter/ fastigheter 2     1   

 

 

Övrigt 

 

1         

 

 

Totalt antal 
inköp/år   20 7 7 4 8 

 

         

         

   
Fru Katarina Sundblad 

 

 

Varorna   1765 1766 1767 1768 1769   

 

Jordbruk           1 

 

 

Djur 
 

          

 

 

Byggnadsmaterial           

 

 

Livsmedel 
 

          

 

 

Husgeråd: keramik           

 

 

Husgeråd: metall 4     3 2 

 

 

Husgeråd: övrigt 2 3 1 2   

 

 

Möbler 
 

      1   

 

 

Böcker 
 

          

 

 

Textil 
 

      5 2 

 

 

Kläder 
 

1 1       

 

 

Tomter/ fastigheter           

 

 

Övrigt             
 

 

Totalt antal 
inköp/år   7 4 1 11 5 

 

         

         

   
Stadstjänare Anders Westerberg 

 

 

Varorna   1765 1766 1767 1768 1769   

 

Jordbruk             

 

 

Djur 

 
          

 

 

Byggnadsmaterial 1   1     

 

 

Livsmedel 

 
          

 

 

Husgeråd: keramik           

 

 

Husgeråd: metall     2     

 

 

Husgeråd: övrigt   4 2  1 2 

 

 

Möbler 

 
1   1     

 

 

Böcker 

 
          

 

 

Textil 

 
        1 

 

 

Kläder 

 
6 2     1 

 

 

Tomter/ fastigheter           

 

 

Övrigt             
 

 

Totalt antal 
inköp/år   8 6 6  1 4 
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