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1.1 Inledning 

Denna uppsats syftar till att bidra till kartläggningen av det sena 1700-talets svenska marknad 

och i synnerhet utvecklingen av annonser i dagstidningarna med särskilt fokus på 

kafferelaterade annonser. Detta genomförs genom att studera annonser från dagstidningar 

under tidsperioden. Utvecklingen av antalet annonser över tid kan hjälpa till att besvara vissa 

frågor angående både marknadens och tidningarnas utveckling. Uppsatsen lägger fokus vid 

annonser rörande just kaffe, kafferelaterade föremål samt kaffehus. Att undersöka 

utvecklingen av dessa är intressant då kaffet var en relativt ny vara under 1700-talet. I modern 

tid kan kaffet som regelbunden konsumtionsvara i det svenska samhället tänkas självklar men 

under 1700-talet så var kaffet tillsammans med andra exklusiva importvaror sedda som lyx. 

Vidare togs dessa nya lyxvaror inte emot med helt öppna armar på den svenska marknaden. 

Exempelvis så var kaffeförbud aktuella i Sverige periodvis under 1700-talets senare hälft. 

Detta motiverades bland annat av moraliska värderingar, skeptiska till luxuöst överflöd samt 

politiskt motstånd i form av merkantila ideal, skeptiska till import.  

Genom att studera annonser rörande kaffe kan vi dra slutsatser angående hur varan kom att bli 

en integrerad del i marknaden. Vi kan även dra slutsatser om hur konsumtionen ägde rum. 

Genom att studera utvecklingen av det totala antalet annonser kan vi dra slutsatser både 

rörande tidningarnas roll i marknadsföringen samt hur marknaden utvecklades i stort över tid. 

Tidigare forskning har inte genomförts angående annonsernas utveckling i dagspressen varför 

denna undersökning kan vara intressant i det större sammanhanget när det kommer till 1700-

talets annonsering.  

Annonser rörande kaffe är intressanta att studera då de kan hjälpa till att besvara frågor 

angående hur och varför kaffet tog sig in på den svenska marknaden. Vidare kan 

undersökningen av dessa annonser bidra till att analysera vilka konsumtionsmönster som 

kaffet ingick i. Annonserna kan även hjälpa till att kartlägga platser för auktioner samt även 

analysera kaffehusens roll för kaffekonsumtionens utbredning. Uppsatsen kommer att i 

bakgrundsdelen gå in djupare på förutsättningarna för konsumtionen av kaffe under den valda 

tidsperioden.   
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att kartlägga och studera utvecklingen av annonser i 

dagstidningar daterade från 1700-talet. Undersökningen syftar både till att undersöka hur 

utvecklingen av annonser såg ut totalt och hur utvecklingen av kafferelaterade annonser såg ut 

samt huruvida denna följde trenden för övrig annonsering. Vidare kommer vissa 

kafferelaterade annonser att analyseras djupare för att svara på ett antal intressanta frågor 

rörande kaffets ankomst till den svenska marknaden, däribland kaffehusens roll samt huruvida 

det förekom annonser rörande kaffe under förbudsåren och även i syfte att kartlägga namn 

och platser för konsumtion och försäljning av kaffe. Detta kan helt klart bidra med intressanta 

utgångspunkter till framtida forskning.  

Utvecklingen av kafferelaterade annonser kommer att studeras, där de kafferelaterade 

annonserna är uppdelade i kaffe som råvara, kaffetillbehör (exempelvis serviser), samt 

annonser för kaffehus. Undersökningen kommer även att studera utvecklingen av annonser 

generellt sett och sedan jämföra med utvecklingen av antal kafferelaterade annonser. Detta i 

syfte att ta reda på om annonser rörande kaffe följde samma trend som annonser rörande den 

övriga konsumtionen, det vill säga annonser totalt sett.  

Vid en kartläggning av marknaden och den roll som annonserna hade för konsumtion av kaffe 

är det även intressant att beakta kaffet i relation till övriga lyxvaror som nådde de europeiska 

hamnarna under 1700-talet. Denna uppsats kommer därför även till viss del att studera kaffe i 

relation till andra varor, det vill säga, vilka varor som marknadsfördes tillsammans med kaffet 

och de kafferelaterade varorna. Detta kan vara av intresse för att analysera 

konsumtionsmönster. Vidare är det av intresse att via annonserna kartlägga hur kaffet nådde 

ut till konsumenterna, varför undersökningen även ämnar studera förekomsten av namn på 

kaffehus samt platser för auktioner.  

Syftet är alltså att dels studera utvecklingen av antal annonser över en tidsperiod i 

dagstidningar totalt sett och även utvecklingen och andelen kafferelaterade annonser under 

samma tidsperiod. Undersökningen studerar även i vilken typ av sammanhang olika varor dök 

upp i annonserna för att tjäna som en del i kartläggningen av det sena 1700-talets marknad.  
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Frågeställning 

Frågeställningar kopplade till den kvantitativa undersökningen.  

Hur såg utvecklingen av annonser totalt sett ut?  

Hur såg utvecklingen av kafferelaterade annonser ut?  

Ökade de kafferelaterade annonserna i linje med det totala antalet annonser?  

Hur stor andel av de kafferelaterade annonserna bestod av kaffe som råvara, kaffetillbehör 

och kaffehus?  

Hur stor var andelen kafferelaterade annonser i förhållande till det totala antalet annonser?  

Frågeställningar kopplade till den kompletterande undersökningen angående kaffe i relation 

till andra varor, kaffehusens roll, kaffe under förbudstiden samt kartläggning av platser för 

auktioner där kafferelaterade föremål såldes. 

Förekom det annonser för kaffe och kafferelaterade produkter under något av förbudsåren? 

Går det att dra några slutsatser kring kaffehusens natur och dess inverkan på kaffets intåg i det 

svenska samhället?  

Vilka varor såldes kaffe tillsammans med?  

Kan vi kartlägga några platser där auktioner förekom?  
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1.3 Metod och material 

Metod 

Denna uppsats ämnar besvara frågeställningarna via en kvantitativ studie där källmaterialet är 

uppdelat i två segment. Först och främst är det i form av Dagligt Allehanda, tillhandahållet av 

Uppsala universitetsbibliotek Carolina Rediviva. Detta är bevarat källmaterial från slutet av 

1700-talet och början på 1800-talet. Anledningen till valet av detta källmaterial är att det rör 

sig om ett tillgängligt och välbevarat förstahandmaterial som är relativt välstrukturerat. Att 

studera just annonser underlättas av det faktum att varje nummer har en rubrik vid namn ”Till 

salu finnes”, där som namnet antyder, personer eller företag fick annonsera de varor och 

tjänster de hade till salu. Eftersom samtliga av de undersökta numren i denna del av den 

kvantitativa undersökningen kommer från tidningen Dagligt Allehanda blir det lätt att vara 

konsekvent i undersökningsmetoden då tidningsnumren, oavsett år, är strukturerade på samma 

sätt och följer ett givet mönster.  

Undersökningen har valt att studera utvecklingen av det totala antalet annonser samt 

utvecklingen av kafferelaterade annonser från år 1775 till 1805, detta för att täcka den 

tidpunkt då kaffet blev mer populärt på den svenska marknaden. Vidare är det intressant att 

studera tidningarnas roll för annonsering under denna tidsperiod då det kan hjälpa till att 

kartlägga dels pressens dels marknadens utveckling i stort.  

Ett antal år är inte med i den kvantitativa undersökningen, dessa är 1794, 1795, 1796, 1799, 

1800, 1801, 1802. Anledningen till detta är att kaffeförbud var rådande under dessa år. I den 

kvantitativa delen av undersökningen skulle detta skapa problem för den trend som kommer 

att undersökas. Dock så är dessa år representerade i delundersökningen om huruvida 

kaffeannonser var förekommande under förbudsåren. 

Limiteringen 1775-1805 är på grund av uppsatsens omfång samt av primärmaterialets natur, 

sektionen Till salu finnes var inte ett konstant inslag i de tidigare exemplaren av Dagligt 

Allehanda, medan annonserna var samlade under denna rubrik i senare nummer. Vidare är 

den övre gränsen, 1805, satt då uppsatsens fokus är på det senare 1700-talets utveckling av 

annonser (totalt sett och kafferelaterat) samt för att undersökningen ska rymmas inom 

uppsatsens ramar. 

Det rör sig om en relativt stor mängd annonser varför undersökningsperioden inte sträcker sig 

över en längre tid.  
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Den andra undersökningsdelen består i att studera de bevarade exemplar av Götheborgs 

Weckolista som täcker åren 1749-1758 (vilka är de år tidningen var verksam). Avgränsningen 

blir således naturligt satt till 1750-talet. Eftersom detta material är relativt övergripligt har 

denna uppsats valt att undersöka samtliga av de bevarade numren i syfte att studera totalt antal 

annonser samt totalt antal annonser rörande kaffe och dessutom beakta vilka övriga varor 

kaffet marknadsfördes med. Antalet tidningsnummer som undersöks är 415. Angående 

avgränsningen så är åren 1749 samt 1753 inte med i studien. Tidningen Götheborgs 

Weckolista blev verksam först under det sena 1749 och det finns endast tre nummer från det 

året. Dessa nummer innehåller inga kaffeannonser. Vidare så är inte år 1753 med på grund av 

att det inte finns några nummer av Götheborg Weckolista för år 1753 i källmaterialet, det vill 

säga via Digitaliserade svenska dagstidningar.  

Att studera Götheborgs Weckolista, verksam under 1750-talet, är ett intressant komplement 

till Dagligt Allehanda för åren 1775-1805 då de tillsammans täcker en större del av den 

relevanta perioden och även möjliggör en bredare analys än vad endast en tidning skulle gjort.   

  



7 

 

Den kompletterande delen av undersökningen genomförs via Digitaliserade svenska 

dagstidningar, som är en tjänst tillhandahållen av Kungliga Biblioteket, genom att söka efter 

svenska dagstidningar daterade till åren 1760-1820 och studera förekomsten av ordet ”caffe” 

som ord i tidningarna, detta för att hitta i vilka sammanhang kaffet dyker upp. Metoden är 

alltså att via den nämnda databasen hitta och analysera annonser och marknadsföring för 

kaffe, detta för att skapa en bättre bild av hur kaffets vägar ut till konsumenterna kunde se ut. 

Exempelvis genom att kartlägga i vilka sammanhang kaffehusen marknadsfördes, samt vilka 

varor kaffet marknadsfördes tillsammans med, samt lokalisera platser för auktioner.  

Avgränsningen 1760-1820 har gjorts för att få ett något bredare perspektiv än den kvantitativa 

undersökningens omfattning. 1750-talets annonser studeras, som ovan nämnt, via Götheborgs 

Weckolista. Anledningen till att den kompletterande undersökningen täcker en längre 

tidsperiod men med färre tidningar är då annonserna i dessa nummer inte används i 

uppsatsens kvantitativa undersökning utan snarare som källor till att besvara frågorna rörande 

kaffet under förbudstiden, kaffehusen, vanliga platser för auktioner samt kaffe i relation till 

övriga varor. Att göra en genomgång av alla nummer under de angivna åren skulle befinna sig 

utanför ramen för denna uppsats på grund av mängden material. 

Avgränsningen är alltså satt till ett antal tidningar för att någorlunda begränsa det stora 

urvalet. Denna kompletterande undersökning har valt att undersöka 90 stycken 

tidningsexemplar under åren 1760-1820. 

Årtionde    Antal  

  
1760 5 
1770 15 
1780 15 
1790 25 
1800 15 
1810 15 

   

Fahlu weckoblad finns från 1780-talet och framåt. Inrikes tidningar finns från 1760-talet och 

framåt. Posttidningar finns från och med 1770-talet. De olika tidningarna har valts för att ge 

en god översiktligt bild samt för att kompletterade de kvantitative undersökningarna av 

Götheborgs Weckolista och Dagligt Allehanda. 
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Material 

Materialet för den kvantitativa undersökningen är alltså material tillhandahållet av Uppsala 

universitetsbibliotek Carolina Rediviva. Detta material är bevarade tidningsexemplar av 

Dagligt Allehanda från den angivna tidsperioden. Det totala antalet annonser är 22038 

stycken fördelade över 24 tidningar och två månader per år. Antalet kan låta aningen stort vid 

en första anblick men annonserna var mer kortfattade i förhållande till de helsidesannonser 

som finns i dagens samhälle. Till största del handlar annonserna om kortare notiser angående 

gatuadresser och en kort redogörelse angående vad som säljs. De två månaderna som 

undersökts är januari och september. Anledningen till att undersökningen valt två månader är 

att det ger en bättre grund för det givna året än vad endast en månad per år hade gjort. En total 

undersökning av varje annons i varje tidningsnummer för varje månad för varje år hade legat 

utanför uppsatsens ramar, varför undersökningen endast hållit sig till att gå igenom varje 

nummer under två månader per år. Att valet är januari och september är för att få en god 

spridning över året och att det är samma månader för varje år är för att göra undersökningen 

konsekvent.  

Detta material möjliggör för oss att studera exakta mönster och trender direkt från källan. 

Undersökningen måste alltså inte förlita sig på andrahandskällor eller tidigare forskning utan 

kan gå direkt till grundmaterialet och därmed skapa ny forskning.  

Götheborgs Weckolista via Digitaliserade svenska dagstidningar står för den andra delen av 

den kvantitativa undersökningen. Dessa tidningar är alltså från samma ursprung som de 

övriga tidningarna som nämns nedan. Det totala antalet annonser i Götheborgs Weckolista för 

åren 1750-1758 (exklusive 1753) är 1686. Samtliga nummer tillgängliga via Digitaliserade 

svenska dagstidningar har bearbetats och sammanställts i denna uppsats. Det totala materialet 

för Götheborgs Weckolista är avsevärt mindre än det för Dagligt Allehanda, vilket är 

gynnsamt för denna uppsats då det inom undersökningens ramar ges utrymme att studera 

tidningen i sin helhet. Annonserna är strukturerade på samma sätt som i Dagligt Allehanda, 

det vill säga en kortare notis om vad som säljs samt plats för försäljning.   

Materialet till den kompletterande undersökningen är det material som finns tillgängligt via 

databasen Digitaliserade svenska dagstidningar. De tidningar som använts i denna 

undersökningsdel är som ovan nämnt följande; Fahlu weckoblad, Inrikes tidningar, 

Posttidningar. Även ett antal annonser ur Dagligt Allehanda samt Götheborgs Weckolista 

från det primära materialet kommer att användas för att besvara frågeställningarna rörande 
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kaffe under förbudstiden samt kaffehusens roll i samhället.  

Avgränsningen om 90 nummer har gjorts för att få en så god överblick som möjligt och 

samtidigt rymmas inom uppsatsens ramar.  

Tidningarna är delvis tolkade av ett program vid namn OCR. Definitionen av detta system är 

nedan. 

”OCR 

Materialet som finns i databasen har blivit OCR-tolkat för att möjliggöra indexering och 

fritextsökning. Den tolkade texten används som den är efter OCR-tolkningen. Förlagans 

kvalitet avgör resultatet. En lägre kvalitet ger ofta sämre resultat vid OCR-tolkning. Detta är 

huvudorsaken till de eventuella variationer i textkvalitet som man kan hitta inom detta 

material.”
1
 

Detta innebär att metoden även innefattar tolkning till viss del då OCR är en relativt oprecis 

metod för översättning av gammeldags text. Detta är även en av källmaterialets svagheter. 

Tidningarna skiftar i kvalitet vilket även gör det svårare att tolka sammanhang i vissa av 

exemplaren. På sida 12 finns en sida ur källmaterialet. Denna bild kan även tjäna som 

illustration till det större primärmaterialet tillhörande Dagligt Allehanda tillhandahållen av 

universitetsbiblioteken. I appendix har sammanhanget från ett större antal tidningar 

transkriberats.  

Tillvägagångssätt 

Det tillvägagångssätt denna uppsats använder sig av är som följer. Materialet är tillhandahållet 

av Uppsala universitetsbibliotek och tillgängligt per bokning i specialläsesalen på Carolina 

Rediviva. De valda årtalen studeras annons för annons för varje nummer för respektive månad 

och år där månaderna januari och september tjänar som representanter för varje år. 

I varje nummer av Dagligt Allehanda finns en sektion vid namn ”Till salu finnes” där 

annonserna i tidningarna är samlade. Då den kvantitativa undersökningen behandlar det totala 

antalet annonser samt det totala antalet kafferelaterade annonser så undersöktes samtliga 

tidningar från Dagligt Allehanda för januari och september under de valda åren och noterade 

det totala antalet annonser, samt det totala antalet kafferelaterade annonser, samt även vilket 

typ av kafferelaterade annonser det rörde sig om. Uppdelningen är: kaffe som råvara, 

kaffetillbehör samt kaffehus. Det bör påpekas att det finns en viss svaghet med just 

                                                 
1
 http://magasin.kb.se/searchinterface/about.html 
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kaffehusen i denna metod (utvecklat under rubriken Kritik mot material och 

tillvägagångssätt).  

Tillvägagångssättet är alltså att studera år för år, januari och september, och notera dels hur 

många annonser som fanns totalt samt även hur många kafferelaterade annonser det fanns 

totalt och även en uppdelning av dessa i: kaffe som råvara, kaffetillbehör och kaffehus. 

Därefter ämnar uppsatsen att analysera de resultat som framkommit och av dessa skapa 

grafiska framställningar som kan användas för att på ett övergripligt sätt annonsernas och de 

kafferelaterade annonsernas utveckling över tid.  

Tillvägagångssättet för undersökningen av Götheborgs Weckolista är en genomgång av 

samtliga nummer tillgängliga via Digitaliserade svenska dagstidningar och notera det totala 

antalet annonser samt de kafferelaterade annonser som dyker upp. Tillvägagångssättet är 

således relativt rättframt.    

Vidare så kommer resultaten framställas grafiskt och i text. 

Det tillvägagångssätt som den kompletterande undersökningen genomförs med är följande. 

Via databasen Digitaliserade svenska dagstidningar söka i de valda tidningarna efter ordet 

”caffe” och studera tidningar mellan åren 1760-1820. OCR möjliggör sökningar där 

programmet hittar ord, programmet kan dock inte tolka och översätta hela sammanhang vilket 

gör att denna uppsats innehåller viss tolkning på egen hand. När träffar på sökningen visat 

resultat studeras sammanhanget i vilket det förekommer, vilket i detta fall ofta rör sig om just 

annonser och marknadsföring. Efter att ha hittat ett relevant sammanhang i vilket sökordet 

dyker upp görs en tolkning, analys och sammanfattning, vilken redovisas under rubriken 

Resultat.  

Resultaten för undersökningarna analyseras sedan i nästkommande avsnitt av uppsatsen där 

de kopplas samman med bakgrundsavsnittet. Resultatdelen kommer även att visa kopplingen 

med andra lyxvaror som inkluderar: te och te-relaterade föremål (av porslin eller silver) samt 

även följande kolonialvaror: arrak, bomull, indigo, socker, tobak, rom, kanel, peppar.  

Tillvägagångssättet för att besvara frågor rörande kaffehus, kaffe under förbudstiden, kaffets 

relation till övriga varor samt återkommande platser för auktioner är alltså att studera 

annonser tagna ur Götheborgs weckolista, Fahlu weckoblad, Inrikes tidningar, Posttidningar 

samt även ur Dagligt Allehanda. Det vill säga en sammanslagning av allt tillgängligt material. 

Ur dessa annonser kan man alltså studera faktorer som exempelvis i vilka sammanhang 

kaffehus dök upp eller tillsammans med vilka varor kaffet annonserades. 
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Kritik mot material och tillvägagångssätt  

Som ovan nämnt finns det vissa svårigheter förenat med studerandet av förekomsten av 

annonser rörande kaffehus. Anledningen till detta är att notiser rörande kaffehus ofta fanns 

under andra rubriker än Till salu finnes. Som det framkommer av den kompletterande 

undersökningen så var kaffehusen även central som mötesplats i andra sammanhang än endast 

vad det anbelangar konsumerandet av exklusiva drycker. Då kaffehus ofta dyker upp i 

sammanhang som konkursärenden och diverse andra sammanhang blir det något missvisande 

i undersökningen angående hur många annonser som var angående kaffe, kaffetillbehör eller 

kaffehus. Detta är alltså då notiser angående kaffehus förekommer på fler ställen än just 

under rubriken Till salu finnes. På grund av uppsatsen och undersökningens omfång är därför 

inte förekomsten av notiser angående kaffehus under andra rubriken med i 

huvudundersökningen.  

Därför kan det vara lämpligt att ha i åtanke för eventuell framtida forskning som anbelangar 

kaffehusen som social institution i samhället att göra mer genomgående undersökningar i hela 

nummer.  

Övrig kritik som kan framföras mot material och tillvägagångssätt kan vara relaterat till 

uppsatsens avgränsning, det vill säga att undersökningen kunde varit starkare med en ännu 

större mängd undersökt material. Dock så bör det då påpekas, precis som tidigare nämnt, att 

uppsatsens omfång inte innefattar en total undersökning av det tillgängliga materialet. Dock 

kan det vara av intresse för en större forskargrupp att göra en större studie på det välbevarade 

källmaterialet.  
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Sidan är daterad till 1782-09-16, Inrikes Tidningar och visar en Till salu finnes-rubrik.   

2
  

                                                 
2
 

http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?issue_id=kb:325993&sequence_number=3&recordNumber=13&to

talRecordNumber=276 



13 

 

1.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning i närliggande ämnen har gjorts av bland andra Murhem och Ulväng som 

studerat handel av porslin via auktioner under den relevanta tidsperioden. Christer Ahlbergers 

bok Konsumtionsrevolutionen samt Jan de Vries Flitighetsrevolutionen innehåller gedigna 

beskrivningar av den ändring i efterfrågan som skedde under perioden, detta blir viktigt för att 

förstå i vilket sammanhang kaffet marknadsfördes.  

Ahlberger studerar i sin bok hur konsumtionen av vissa lyxprodukter förändrades i 

samhällsskikten över 100 år, nämligen mellan 1750-1850. Han beskriver porslin, kaffe och te 

som drivande i den efterfrågeökning som skedde under första delen av 1800-talet.
3
 I sitt 

avsnitt om kaffe nämner han att vid studier av bouppteckningar ser man att kaffet inte endast 

var en fråga om kaffet i sig utan även om ett större antal föremål som tillhörde kaffet, 

exempelvis serviser och tillagningsföremål. Dessa kan ses i relation till marknadsföring av 

kaffe, varför denna uppsats även studerar exempelvis annonser rörande kaffeserviser och inte 

uteslutande kaffet i sig. Vidare nämner Ahlberger i sitt verk att konsumtionen av kaffe och te 

hade en dubbel verkan på efterfrågan då nödvändigheten att inneha flertalet föremål ämnade 

för konsumtionen av varorna ledde till att porslin blev en eftertraktad vara då många föremål 

relaterade till kaffe, exempelvis serviser, var av porslin. I sin undersökning använder han sig 

av förekomsten av föremål för beredning och konsumtion av kaffe, han nämner även att denna 

metod utesluter konsumtion av kaffe vid offentliga platser, främst kaffehus, utfallet visar i alla 

fall på en ökning av förekomsten av föremål relaterade till kaffe i fyra olika västsvenska 

städer, däribland Göteborg.  

Murhem och Ulväng har i sin forskningsrapport från 2005 Den glömda konsumtionen- 

Auktionshandel under 1700- och 1800-talen
4
 precis som titeln antyder studerat auktioner 

under samma tidsperiod som denna uppsats avser studera. De beskriver i sitt verk att 

auktionerna hade en viktig betydelse för handeln under tidsperioden. Att varorna nådde 

konsumenterna var till stor del tack vare auktioner runtom i landet. Denna forskningsrapport, 

som refererar till Ahlberger, tar även upp problematiken med att endast titta på 

bouppteckningar i forskningen (som Ahlberger gjorde) för att se hur konsumtionen såg ut. 

Anledningen till detta är att varor sålda på auktion tenderar att innefatta fler varor med 

långvarigt bruk och färre varor med kortare livstid, exempelvis kaffeserviser kontra 

kaffebönor.  

                                                 
3
 Ahlberger, Christer. Konsumtionsrevolutionen, 1996, Göteborgs universitet. Vasastadens bokbinderi, 

Göteborg. S. 84. 
4
 Murhem, Sofia, Ulväng Göran. Den glömda konsumtionen- Auktionshandel under 1700- och 1800-talen. 

Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen, 2005.  
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Relevant tidigare forskningen finns återigen av Murhem och Ulväng via To Buy a Plate, 

Retail and Shopping for Porcelain and Faience in Stockholm during the 18th Century
5
, denna 

forskningsrapport studerar dock inte kaffe, utan som titeln antyder porslin och även till stor 

del marknadsföringen av detta.  Som framgår av både bakgrunden i denna uppsats och av 

källmaterialet är att kaffe och porslin tätt sammanlänkade, vilket gör forskning angående 

porslin högintressant för vidare studier av kaffe och marknadsföringen av denna vara.  

I ovanstående avhandlings avsnitt om marknadsföring av porslin nämns några av de tidningar 

som följande uppsats använt sig av, nämligen Posttidningar och Inrikes Tidningar. I detta 

avsnitt beskriver författarna även hur marknadsföringen av porslinet såg ut. Bland aspekterna 

i marknadsföringen av porslinet som dök upp noteras följande; Utseendemässiga kvalitéer, 

där de främst beskrivs som vackra, samt även den merkantila aspekten där produkten beskrivs 

som närproducerad, det vill säga tillverkad i Stockholm. Vidare beskrivs ett antal olika 

tillfällen då marknadsföringen av porslin skett, bland dessa finns; 1) När någonting äger rum, 

exempelvis en auktion, vilket då i annonsen ges tid och plats. 2) När en ny affär öppnar. 3) 

Publika meddelanden som kan påverka konsumtionen. 4) När någon har någonting 

extraordinärt att sälja. 5) Högtidsrelaterad marknadsföring, exempelvis annonser om att köpa 

porslin till julklapp.   

Denna uppsats kommer dock som anges i metoddelen att tillämpa en något annorlunda 

indelning av annonserna.   

Tidigare forskning rörande lyxkonsumtion under 1700-talet har även genomförts i boken Det 

svenska begäret av bland andra Paula von Wachenfeldt och Klas Nyberg. Vidare diskussion 

kring denna görs under bakgrunddelen i denna uppsats för att ge stöd åt de mer övergripande 

resonemangen.  

 

 

  

                                                 
5
 Murhem, Sofia, Ulväng Göran. To Buy a Plate, Retail and Shopping for Porcelain and Faience in Stockholm 

during the 18th Century. Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen, 2014.  
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Bakgrund 

2.1 Bakgrund 

För att förstå sammanhanget i vilket de nya mönstren av konsumtion uppstod är det viktigt att 

först diskutera ett antal bakomliggande faktorer och händelser, både hur utbudet kom till stånd 

samt hur efterfrågan växte. Nya handelsmönster var viktiga för att de nya varorna skulle 

kunna hamna hos europeiska konsumenter, även om vissa varor inte var helt nya så var de nya 

i bemärkelsen att de spreds ut i folklagren i en större skala än tidigare. Utbudet ändrades 

genom ett antal faktorer och händelser i omvärlden, Västeuropa fick en annan roll i 

världsekonomin under 1600- och 1700-talet i och med koloniseringar och långväga sjöresor. 

Dessa öppnade upp för nya marknader och till följd av detta även nya konsumtionsmönster. 

Under 1700-talets slut började även de tidigare så dominanta merkantilistiska idéerna till viss 

del ebba ut, vilket var till gagn för den globala handeln. I Europas nordvästra delar skedde 

även förändringar i de breda massornas konsumtionsmönster, i och med större inkomster 

kunde fler spendera pengar på lyx, med växande reallöner ökade efterfrågan på koloniala 

varor. Konsumtionen av de nya varorna var en viktig del i att markera social status. När de 

övre skikten i samhället började konsumera varorna följde de underliggande skikten så 

småningom efter. Institutioner som kaffehusen hjälpte till med att sätta varorna i ett större 

mönster och gav dem samtidigt en attraktionskraft som de eventuellt inte haft utan dem. 

Efterfrågan var stark, detta blir tydligt då man beaktar de hinder som fanns för utbudet att nå 

sina marknader. Moraliska diskussioner blev aktuella när nya ideal formade av Upplysningen 

kontrasterade mot de merkantilistiska idéer som fortfarande till viss del fanns kvar, om än inte 

som den ekonomiska doktrin som styrde ländernas utrikeshandel. I förståelsen för hur 

lyxvarorna hamnade i de västeuropeiska hamnarna och kaffet i de svenska hemmen och 

därefter skapade en större efterfrågan vilket möttes av ett större utbud vilket i sin tur drev på 

efterfrågan och så vidare finns det ett antal aspekter att ta upp.  

2.2 Flitighetsrevolutionen 

Innan en djupare genomgång av den nya handels- och de nya handelsvarornas uppkomst såg 

ut är det viktigt att börja på efterfrågasidan av ekvationen. Flitighetsrevolutionen, på engelska 

the Industrious Revolution brukar betecknas som den tid då människor i främst 

Nordvästeuropa började ägna mer tid åt arbete och samtidigt började konsumera mer. Detta 
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var drivande i efterfrågan på nya varor. Vissa varor sågs som lyx och kunde därför användas 

för att markera social status. Denna nya efterfrågan på varor var en vital del av hur 

världshandeln utvecklades. Jan de Vries hänvisar till ett citat av Sidney Mintz där Mintz 

beskriver den monumentalt viktiga händelsen när en engelsk arbetare för första gången drack 

en kopp te med socker i.
6
 Detta markerade ett stort skift i hur konsumtionen kom att se ut och 

även hur konsumenten kom att se ut. Nu bidrog alltså även de breda massorna till efterfrågans 

kraft. Någonting som framhävs som drivande, i alla fall i Englands fall, är hur tätt packade de 

olika samhällsskikten var, samt hur London som stor metropol agerade som en slags förebild 

livsstilsmässigt till det övriga landet.
7
 Att de olika samhällskikten var tätt packade 

möjliggjorde ett strävande att ta sig uppåt i samhället, där de underliggande skikten emulerade 

ovanstående skikt. Detta gjordes på bästa sätt genom att helt enkelt bilda sitt 

konsumtionsmönster därefter, i Englands fall så som den trendiga eliten i metropolen London 

gjorde. Denna elit satte tonen vad det gällde smak i såväl kläder som drycker. Smak vad det 

konsumtionen anbelangar är en markör för social status, och takten vid vilken smaken 

förändras sätts av den sociala eliten, och de som står under eliten socialhierarkiskt strävar 

efter att följa detta mönster. Eliten i sin tur måste vara flexibel för att inte se sina egna 

mönster tas efter av hela samhället.
8
 Detta är en förklaringsmetod till varför vissa varor 

spridits i neråt samhället.  

Vidare förklaringsmodeller kopplat till konsumtionen av kaffe och te hänger samman med 

flitighetsrevolutionen- och den industriella revolutionens utveckling; nämligen att kaffe och te 

blev nödvändiga stimulanser i takt med att arbetsuppgifterna blev allt mer monotona och 

krävande. Pauser i arbetet där dessa produkter intogs blev en del av rutinen för att klara av 

sina uppgifter.
9
 Detta kommer dock senare, då lyxvarorna redan blivit populära och ett 

reguljärt inslag i de europeiska marknaderna.  

Människor i Nordvästeuropa började arbeta mer, samtidigt som reallönerna ökade, detta 

möjliggjorde en ökad konsumtion och därmed en större efterfrågan. Denna efterfrågan drev i 

sin tur på handeln av de eftertraktade kolonialvarorna.  

Även om ovanstående exempel främst behandlar England kan dock konsumtionen av kaffe, 

och därmed till viss grad marknadsföringen av denna ses som ett led i exklusiv 

konsumtionskultur.  

                                                 
6
 De Vries, Jan. The Industrious Revolution. Cambridge University Press. 2008. S. 31. 

7
 De Vries, Jan. The Industrious Revolution. Cambridge University Press. 2008. S. 51.  

8
 Cowan, Brian William. Social Life of Coffee : The Emergence of the British Coffeehouse. Yale University 

Press. New Haven, CT, US. 2005. S. 8. 
9
 De Vries, Jan. The Industrious Revolution. Cambridge University Press. 2008. S. 100. 
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2.3 Handel i österled 

Varor som kaffe hade inte varit helt främmande för européerna innan världshandeln i både 

österled och västerled tog fart på allvar, ej heller hade varor från Ostindien varit ohörda av i 

europeiska sammanhang.
10

 Kaffebönan Arabica kommer som namnet antyder ursprungligen 

från Arabien och kunde fram till ca år 1700 importeras från Jemen, som såldes via det 

Osmanska riket som från och med 1400-talet var Mellanösterns supermakt.
11

 De osmanska 

turkarna hade ett starkt grepp om regionen och kunde därför utöva en stark kontroll över 

handeln över land mellan öst och väst, som tidigare varit viktig. Den anrika Sidenvägen och 

handel österut gick traditionellt sett via Levanten. När osmanerna försvårade handel via denna 

väg var européerna tvungna att hitta nya vägar, vilket bidrog till uppkomsten av de stora 

upptäcksfärderna. De handelsvaror som var viktiga och åtråvärda innan 1700-talet var bland 

annat kryddor som pepparn, som länge varit en dyr och viktig handelsvara, dock främst 

reserverad för de rikare elementen i samhället, detta i kontrast till den större spridning som de 

senare lyxvarorna fick. Även om kryddhandeln förblev viktig blev den ett förminskat inslag i 

världshandeln under 1700-talet till förmån för exempelvis siden och porslin, tillsammans med 

de övriga lyxvarorna. Jakten efter kryddor skapade dock goda förutsättningar för fortsatt 

handel även med andra varor. De handelskompanier som upprättades kom att bedriva handel 

på Kina som var en viktig exportör av bland annat siden och porslin. På 1710-talet lyckades 

holländarna odla kaffebuskar på såväl sina besittningar på Java som i sina västindiska 

kolonier, detta kom att spela stor roll för senare ekonomisk utveckling.  

Den Ostindiska handeln 

Under 1500- och 1600-talet började europeiska makter söka sig till de ostasiatiska länderna 

för handel. Japan stängde sig redan relativt tidigt från utländska influenser och handel på Kina 

var reglerad. Dock lyckades olika europeiska makter, främst holländarna som under 1600-

talet var en prominent sjömakt i Europa etablera kolonier och utposter på flertalet viktiga öar i 

Sydostasien. På dessa öar växte exotiska kryddor som blev viktiga handelsvaror. Denna 

handel kom på plats före handeln med lyxvaror som blev större under kommande sekel. 

Handelsexpeditioner till Ostindien var fulla med risker men en lyckad resa var väldigt 

vinstgivande. Lasten av lyxvaror kom sällan i stora volymer och såldes på hemma marknaden 

                                                 
10

 Berg, Maxine. In Pursuit of Luxury: Global History and British Consumer Goods in the Eighteenth Century 

Source: Past & Present, No. 182 (Feb., 2004). S. 85-142. Published by: Oxford University Press on behalf of The 

Past and Present Society Stable. S. 94. 
11

 Müller, Leos. Kolonialprodukter i Sveriges handel och konsumtionskultur. HISTORISK TIDSKRIFT 

(Sweden). 124:2 • 2004. S. 233 
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till stor profit då varorna köptes avsevärt billigare i Ostindien än vad de såldes för på 

hemmaplan.
12

 

Ostindiska kompanier 

I flertalet västeuropeiska länder bildades handelskompanier som bedrev handel på Ostindien, 

vilket innebar länder till öster om Afrika, termen Bortre Indien innefattade länderna till öster 

om Indien, däribland Kina. Dessa kompanier blev mäktiga aktörer på egen hand. Mest känd 

av dessa var det brittiska East India Company som under en tid etablerade kontroll över stora 

delar av Indien. Handelskompaniet etablerades redan år 1600 och kom att få stor betydelse 

inom världshandeln under kommande sekel till dess upplösning 1874. En än viktigare aktör 

för denna handel var till början dock det holländska Vereenigde Oostindische Compagnie som 

bildades 1602 och bedrev handel på kryddor och blev genom denna handel prominent i 

världshandeln. Precis som sin engelska (sedermera brittiska) motsvarighet nådde dess 

glansdagar sitt slut efter en lång och fruktsam historia, i slutet på 1700-talet upplöstes 

kompaniet. Det franska ostindiska kompaniet Compagnie française pour le commerce des 

Indes orientales, blev aldrig lika framgångsrikt som det brittiska eller holländska, dess 

verksamhetstid sträckte sig från 1664 till 1769.  

Det Svenska Ostindiska Companiet  

Sverige hade under större delen av 1600-talet legat i krig och utsikterna för att etablera 

långväga handel var större under nästkommande sekel. År 1731 bildades kompaniet i 

Göteborg i syfte att bedriva handel på Bortre Indien och främst på Kina, där Kanton, i 

egenskap av Kinas enda öppna hamn för européer, blev huvuddestination för de flesta 

expeditioner.
13

 Kinesiska varor blev populära på den svenska marknaden och kompaniet kom 

efter de första resorna att endast inrikta sig på handel på Kina där te utgjorde den viktigaste 

handelsvaran. Porslin, siden och råsilke var andra viktiga importvaror.
14

 Denna handel var 

betydande för konsumtionen av lyxvaror i Sverige. Förutom att importera varorna till den 

svenska marknaden blev även reexport viktigt för denna handel. Göteborg blev en viktig 

handelsplats för vidare skeppning av varorna. Kompaniet hade Göteborg som utgångspunkt 

på grund av dess geografiskt fördelaktiga position men var ingalunda en enkom göteborgskt 

                                                 
12

 Solar, M Peter. Opening to the East: Shipping between Europe and Asia, 1770-1830. Vesalius College, Vrije 

Universiteit Brussel and Université Saint-Louis – Bruxelles.  
13

 Müller, Leos. The Swedish East India Trade and International Markets: Re-exports of teas, 1731 -1813. 

Scandinavian Economic History Review, 20 dec 2011.  
14

 Magnusson, Lars. Sveriges Ekonomiska Historia. Norstedts. Tryckerigatan 4. 2010.  S. 255. 
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företeelse då delägarna även kom från Stockholm och även (likt många handelshus) från 

utlandet. Nyttan för nationen med denna handel var starkt kopplad till reexporten samt 

förädling inom landet, som skapade större förmögenheter för Sverige, detta i kontrast till en 

ren konsumtion av varorna inom landet. Däremot fanns det farhågor om att viss import, 

exempelvis av sidentyger skulle konkurrera ut inhemsk produktion.
15

 Dessa tankar var 

formade av merkantilistiska ideal. Vidare spelade det Ostindiska Companiet stor roll för 

importen av influenser från Kina, som för de upplysta och intellektuella ansågs som ett 

föregångsland.
16

 Den roll som kompaniet spelade för reexporten (och sålunda för landets 

ekonomiska nytta) bör inte underskattas. Denna mellanhandel som ägde rum i Göteborg 

samlade köpmän från ett stort antal länder och mellan åren 1776-1783 kunde dess totala värde 

nästan mäta sig med hela exporten av inhemska produkter.
17

  

2.4 Handeln i västerled 

Ostindiehandeln spelade stor roll under 1600-talet där framför allt kryddorna var viktiga som 

importvaror. Under 1700-talet blev dock varor importerade från den Nya Världen viktigare 

och kryddorna som det holländska Vereenigde Oostindische Compagnie monopoliserat under 

föregående sekel förlorade till viss del sin stora betydelse.
18

 Vidare så började varor nå de 

europeiska marknaderna från båda riktningarna som tidigare huvudsakligen kommit 

österifrån. Återigen i det holländska fallet så fick kaffeodlingarna på Java konkurrens från de 

västindiska odlingarna medan även tehandeln blev föremål för ökad konkurrens. Även om 

varor från Västindien blev viktigare så fortsatte handeln österut att spela stor roll. För 

Sveriges del var handel på Kina en viktig del i hur konsumtionen av lyxvaror såg ut. Det 

kinesiska porslinet var populärt och användes ofta i kombination med kaffet. I stort kan man 

säga att varorna i sig förblev viktiga och att var än de odlades, exporterades de med framgång, 

i såväl Ostindien som Västindien.  

Atlant- och triangelhandeln  

I och med att Amerika började koloniseras började nya handelsmönster uppstå. Spanjorerna 

etablerade kontroll över stora delar av Sydamerika redan under 1500-talet och började bland 

annat utvinna silver ur de många gruvfyndigheter som fanns i de erövrade territorierna, vilket 

                                                 
15

 Magnusson, Lars. Sveriges Ekonomiska Historia. Norstedts. Tryckerigatan 4. 2010. S. 254. 
16

 Heckscher, Eli. Sveriges Ekonomiska Historia. S. 695.  
17

 Heckscher, Eli. Sveriges Ekonomiska Historia. S. 695. 
18

 Müller, Leos. Kolonialprodukter i Sveriges handel och konsumtionskultur. HISTORISK TIDSKRIFT 

(Sweden). 124:2 • 2004. S. 232. 
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blev drivande för en framväxande sjöfart mellan den Nya- och Gamla Världen. Övriga 

europeiska makter erövrade också land i Amerika, de Västindiska öarna blev särskilt 

attraktiva men även de bördiga markerna på fastlandet. Plantager upprättades och varor som 

socker och bomull blev viktiga för inslag i ekonomin. Arbetskraften köptes på Afrikas 

västkust och fraktades med europeiska slavskepp över till Amerika där den användes på 

odlingarna. Varorna fraktades därefter tillbaka till Europa där efterfrågan väntade och därmed 

var triangeln sluten. Den så kallade triangelhandeln pågick under 1700-talet och var viktig för 

framdrivandet av den nya konsumtionskulturen. Efterfrågan på de nya varorna, däribland te, 

kaffe, socker, tobak och bomullstyger bidrog till långtgående förändringar i de koloniala 

ekonomierna samt bidrog till den atlantiska handelsintegrationen.
19

 De västindiska 

råvaruproducenterna blev vitala i framväxten av den europeiska konsumtionskulturen som 

kom att uppstå, tillsammans med den ostindiska handeln kunde efterfrågan i Europa till viss 

del mötas. För att ytterligare understryka de västindiska öarnas betydelse för de europeiska 

makterna så erbjöd Frankrike under fredsförhandlingarna med Storbritannien efter 

sjuårskriget (1756–1763) antingen ön Guadeloupe i Västindien eller Kanada.
20

 Ytterligare 

bevis på hur viktigt det ansågs med besittningar i Västindien vittnar de svenska strävandena 

om, vilka till slut resulterade i kolonin Saint-Barthélemy i Västindien som behölls under en 

längre period (94 år). Ön styrdes delvis av det Svenska Westindiska Companiet. Detta 

kompani kom aldrig att bli lika viktigt som sin Ostindiska motsvarighet för importen av 

lyxvaror till Sverige, men dess existens bör inte förbises när det kommer till konsumtion och 

import av lyxvaror.  

  

                                                 
19

 Müller, Leos. Kolonialprodukter i Sveriges handel och konsumtionskultur. HISTORISK TIDSKRIFT 

(Sweden). 124:2 • 2004. S. 235 
20

 Müller, Leos. Kolonialprodukter i Sveriges handel och konsumtionskultur. HISTORISK TIDSKRIFT 
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2.5 Konsumtionen av lyxvaror  

De nya lyxvarorna 

Bland de nya lyxvaror som blev viktiga inom handeln på 1700-talet återfanns kaffe, te och 

porslin. Kryddor var också varit viktiga importvaror men hade varit aktiv som handelsvara 

sedan början på 1600-talet. Bomull var en annan viktig handelsvara, likaså siden som i högsta 

grad ansågs som lyx. De nya lyxvarorna som bredde ut sig i samhället kom att påverka 

konsumtionen markant. 

Vill man se lyxvarornas påverkan på konsumtionsmönstren i ett europeiskt perspektiv så 

uppskattades den holländska ölkonsumtionen under 1500-talet till 300 liter per person och år, 

medan den under 1700-talet minskade kraftigt och år 1800 låg på 40 liter per person medan 

konsumtionen av kaffe och te mångdubblats.
21

 Bryggerinäringen fick således stryka på foten 

till förmån för de alltmer populära dryckerna. Vidare vad det de nya varorna anbelangar så 

återfanns de ofta tillsammans, ett exempel på detta är te och socker eller kaffe och socker. 

Dessa kombinationer blev ett europeiskt konsumtionsmönster, i Kina dracks inte te med 

socker och ej heller dracks kaffe med socker i Arabien.
22

 Ett annat exempel på detta är en 

brittiska traditionen av Afternoon tea där te med socker intogs tillsammans med andra 

importvaror. Man kan alltså tala om begreppet lyxvaror i fler bemärkelser än att de 

importerades från fjärran länder och såldes dyrt på den inhemska marknaden (eller till de 

marknader som man reexporterade till).  

Moraliska värderingar 

Konsumtion av lyx sågs inte alltid med blida ögon av sin samtid. Lyxvaror hade en historia av 

att ses som ett tecken på dekadens och bemöttes således till en början inte med tankar som 

senare kom att bli aktuella, exempelvis om att en utökad handel skulle vara någonting 

positivt. Förutom att merkantilismen fortfarande spelade en betydelsefull roll i ländernas 

ekonomier; att ädelmetaller fraktades ut ur landet ansågs vara skadligt, så fanns det i de 

intellektuella skikten i samhället farhågor om de moraliska konsekvenserna av 

konsumtionen.
23

 Dock så övergick dessa tankar, i takt med Upplysningen, över i diskussioner 

angående hur varorna påverkade ländernas ekonomier och de mer fysiska kvalitéerna av 
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produkterna.
24

  

I vissa fall slogs de merkantilistiska elementen ihop med de moraliska värderingarna. 

Fransmannen Francois Bernier beskrev Indien som en kyrkogård för guld och silver, samtida 

debattörer gav medhåll, bland andra Adam Anderson, som fördömde faktumet att silvret från 

Amerika gick direkt till Ostindien, vidare så liknade han den brittiska konsumtionen av 

lyxvaror österifrån vid den antika romerska konsumtionen av lyxvaror (också österifrån), och 

hänvisade till denna utvecklings påfrestningar på moralen.
25

 Engelsmannen Thomas Mun, 

som var en av de tidiga merkantilistiska tänkarna beskrev lyxen i moraliskt fördömande 

ordalag där konsumtionen ledde till en feminisering av kroppen, veka i kunskapen, och fattiga 

i skattkistan.
26

 I takt med Upplysningen kom dock konsumtionen av lyx att ses i ett annat ljus 

där man till viss del kom att skilja mellan en gammeldags typ av lyx och den nya lyx som 

infann sig i marknaden i och med de långväga handelsresorna. Att vanliga människor jobbade 

hårdare för att ha råd med en viss vara ledde fortfarande till att hon jobbade hårdare, David 

Hume förklarade detta då han satte det i kontrast till ett arbetstvång med resonemanget att om 

det finns attraktiva varor som människan kan arbeta mot behövs det inget tvång, utan 

människan vill per automatik då arbeta hårt.
27

 Upplysningens män var dock inte uniforma i 

sina åsikter kring lyxens nytta, en av de förnämsta vetenskapsmännen under denna tidsepok, 

Carl von Linné, varnade i en avhandling om te, kaffe och choklad för deras onaturlighet och 

deras tendenser att försvaga kroppen samt att leda till frosseri och lyx. Texterna är dock 

tvetydiga då han samtidigt tillskriver de varma dryckerna vissa goda medicinska 

egenskaper.
28

 Vidare beskriver Carl von Linné de övriga produkter nödvändiga för 

kaffekonsumtionen; ”en kaffepanna, en kaffekvarn, en silverkaffekanna, en silvergräddkanna, 

en silversockerskål, en silvertång att ta sockret med, et cetera, et cetera.”
29

 Införskaffandet av 

alla dessa produkter inklusive kaffet självt gav upphov till farhågor om en för stor import 

(relativt till exporten).   
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De moraliska värderingarna var till viss del formade av de merkantilistiska idéerna. Argument 

kunde dock resas till importen- och konsumtionens försvar. En långväga handel av exotiska 

varor kunde förädlas i Sverige eller reexporteras, eller bådadera, till gagn för landets ekonomi. 

Ett gott exempel på detta är inhemska sidenväverier, som tillsammans med andra 

manufakturer stöttades av staten. I Stockholm fanns det år 1750 60 sidenväverier.
30

 De 

moraliska och ekonomiska argumenten fick konsekvenser i form av förbud mot exempelvis 

kaffe.  

Kaffeförbuden 

Konsumtionen av kaffe förbjöds under ett antal perioder under 1700-talet, 1756-1769, 1794-

1796, 1799-1802. Dessa förbud efterlevdes dock inte i särskilt stor utsträckning.
31

 Förbuden 

kom till följd av politiska händelser där bondeståndet var den pådrivande kraften. Under 

1700-talet var smuggling relativt vanligt förekommande i syfte att komma runt restriktioner, 

exempelvis i Storbritannien där efterfrågan på te var stor. Likaså i Sverige fanns en 

efterfrågan på förbjudna varor, i Sveriges fall kaffet. I en dikt skriven av hennes vän Molin 

beskrivs Märta Helena Reenstierna dricka kaffe i en kohage för att mätta sitt begär efter 

kaffe.
32

 Detta exempel, taget från slutet på 1700-talet är ganska talande för hur integrerat 

kaffedrickande blivit och hur efterfrågan fanns på plats. Intressant att notera är att i materielet 

under nästkommande rubrik återfinns annonser för kafferelaterade produkter även i tidningar 

daterade till datum under förbudsåren.  

Även om det sista riktiga förbudet mot kaffe tog slut 1802 så fanns en viss aversion mot 

utländska överflödsvaror kvar i det svenska samhället. Enligt en kungörelse den 30 april 1817 

utfärdade Kunglig Majestät att det var en nödvändighet att limitera importen av lyxvaror. ”Wi 

med oro och bekymmer förnummit, huru en hos Nationen mer och mer illuwäxande yppig 

förbrukning af Utländske Öfwerflöds-Waror, wida sträckt utöfwer Rikets betalnings-utvägar 

[…]”. Detta var dock tämligen verkningslöst och var till sin natur en uppmaning till 

sparsamhet, inte ett påbud. Vidare så går det att via välbevarade digitaliserade sockenstämmor 

från Halland hitta ytterligare bevis för regleringar mot lyxen. Exempelvis var det i Långraryd 

socken förbjudet att konsumera kaffe på eftermiddagen.
33
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Detta är intressant att ta upp i detta sammanhang då det påvisar den aversion mot utländsk lyx 

som fanns kvar i samhället även in på 1800-talet och de försök som gjordes för att stävja 

marknaden för lyxvarorna.  

Kaffets väg in i det europeiska samhället 

Att kaffet tog sig in i de europeiska samhällena var ingen självklarhet. Vid en första anblick är 

det lättare att förstå hur socker, kryddor och fina tyger var attraktiva som konsumtionsvaror. 

Socker kan användas till en mängd olika roller i matlagningen, kryddor likaså, och fina tyger 

har alltid varit eftertraktat. Förutom kaffets övriga eventuella brister, den bittra smaken 

exempelvis, var det dessutom en turkisk-osmansk tradition. Under 1600-talet, när kaffet 

började nå Västeuropa, sågs det Osmanska riket som ett av de största hoten mot 

kristendomen, en gemensam fiende som ständigt hotade kristenheten.
34

 Detta gjorde det inte 

lättare att rättfärdiga det moraliska i att konsumera denna vara. Detta hinder till trots (eller 

kanske på grund av?) kom kaffe att ses som en exotiskt och fashionabel vara. Nämnas bör 

även att när kaffet blev populärt i Sverige framåt slutet av 1700-talet var det Osmanska rikets 

glansdagar förbi och utgjorde således ej längre ett lika stort hot, och den moraliska aspekten 

kopplat till detta blev därav förminskad.  

Vid en diskussion angående nya konsumtionsmönster kan det vara lämpligt att börja i det 

engelska samhället, som legat i framkant för mycket av utvecklingen under tiden för 

världshandelns uppkomst. Under det sena 1600-talet uppkom det i England en kultur av 

virtuosi. Virtuosi stammar från italienskan och var till en början benämningen på människor 

som under mitten av Renässansens 1500-tal intresserade sig för konst och antikviteter.
35

 Den 

engelska virtuosikulturen bestod av gentlemän som strävade efter att ingå i en sorts 

internationell gemenskap där kunskapen flödade, till en början angående just konst men 

senare kom spektrumet att breddas. Nyfikenhet blev ett ledord och att intressera sig för nya 

och främmande ting kom att bli ett signum hos denna ”självutnämnda kosmopolitiska elit”.
36

 

Att intressera sig för, och sedermera börja konsumera kaffe var för dessa individer ett ganska 

naturligt steg.  Kaffe kom att få en intellektuell prägel, vilket bland annat gestaltade sig i 

kaffehusen.  
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Kaffehusen 

Kaffehusen var en ny institution som uppkom i takt med kaffets intåg på marknaden. Till 

synes var kaffehuset relativt likt exempelvis en pub. Båda var offentliga platser där drycker 

intogs. Kaffehusen kom dock att få en något annorlunda karaktär och en något annorlunda 

funktion. Kaffehusen serverade inte endast kaffe utan hade vanligtvis även ett utbud av andra 

drycker, däribland te och choklad. Andra kolonialvaror fanns även på plats, noterbart tobaken 

och även sockret (som enligt europeisk sed ackompanjerade både kaffe och te). Somliga 

kaffehus serverade även alkoholhaltiga drycker, till viss del delade de utbud med en 

traditionell pub. Puben däremot saknade de exotiska varorna på sin meny och hade till viss del 

en mindre exklusiv klientel. Vad som kom att karakterisera kaffehusen var att de blev 

samlingsplatser för intellektuella som där kunde utbyta både nyheter, idéer, och kunskap inom 

diverse ämnen, därav namnet ”penny universities”.
37

 Virtuosikulturen kom till stor del att 

prägla kaffehusens utformning, vilket gav dem såväl sin intellektuella framtoning samt sin 

fashionabilitet. Denna institution bidrog till att göra kaffet till en eftertraktad vara. Som redan 

nämnt var det viktigt att markera sin sociala status genom sin konsumtion och då kaffe var en 

produkt som konsumerades av eliten kom den snart att anammas av resten av befolkningen. 

Kaffehusen var en viktig komponent för att popularisera kaffet. Vidare var inte kaffehusen en 

exklusiv företeelse för samhällets övre lager, i alla fall inte i Sverige där det hos vissa tänkare 

fanns farhågor om att de arbetande klasserna endast skulle spendera sin tid i kaffehusen 

istället för att arbeta, vilket till slut skulle ruinera landet.
38

 Dessa farhågor var dock relativt 

limiterade.  

Kaffe eller te? 

En intressant iakttagelse är utvecklingen i det engelska te- kontra kaffedrickandet. 

Kaffekonsumtionen i England minskade under 1700-talet, med 0.05 kg per capita åren 1699-

1701 till 0.03 åren 1785-1787, under 1800-talet ökade dock konsumtionen rejält och var år 

1841 0.23 kg. Tekonsumtionens utveckling var däremot mer linjär med en stadig uppgång 

även under 1700-talet med 0.28 kg per capita år 1722, 0.61 åren 1784-1786 och slutligen 0.84 

åren 1844-1846.
39

 I Sverige utgjorde också teimporten en viktig post. Här gäller det dock att 

skilja mellan import och konsumtion. Te var det Ostindiska Companiets viktigaste vara, 
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mycket av det som hamnade i Sverige gick dock sedan vidare i form av reexport. Reexporten 

var nödvändigtvis inte alltid klarlagt statistiskt, exempelvis var smugglingen av te till 

Storbritannien markant. I Sverige utgjorde under 1700-talet tekonsumtionen endast mellan en 

tiondel till en tjugondel av kaffekonsumtionen.
40

 Viktigt att notera här är reexportens 

betydelse då en betydande andel av exempelvis teet inte nådde den svenska marknaden, det 

finns alltså en diskrepans mellan den vikt teet spelade för det Ostindiska Companiet och hur 

mycket av denna som var ämnad för svenska marknader, vilket kan vara intressant att ha 

hänsyn till när det kommer till bearbetningen av materialet.  

Indigo 

I boken Det svenska begäret, sekler av lyxkonsumtion
41

 i avsnittet Grå bonde, blå bonde, tar 

Leif Runefelt upp lyxvaran indigo och diskuterar de etiska problem som uppstod till följd av 

dess ankomst på den svenska marknaden, och i synnerhet dess ankomst i de hierarkiskt lägre 

lagren i samhället, nämligen bondeklassen. Indigo sågs precis som de övriga lyxvarorna som 

ett problem, inte minst ur ett merkantilt perspektiv. Man försökte bruka inhemsk växande 

vejde för att färja kläder blåa men indigons kvalitet var överlägsen och trots diverse påbud så 

kom indigon att bli den dominerande metoden för att färga kläder blåa. Indigon var precis 

som de utländska dryckerna (däribland kaffe) ett tecken på överflöd och lyx. Detta kan vara 

intressant att beakta i kontexten beskrivet ovan angående kaffet och dess väg in på den 

svenska marknaden. Trots att den ena är en dryck och den andra ett färgmedel för kläder så är 

deras ankomst och acceptans på den svenska marknaden relativt lika, vilket är en intressant 

punkt att beakta.   

2.6 1700-talets tidningar och press 

Liksom marknaden började även tidningarna utvecklas under denna tidsperiod. Det fanns ett 

antal framträdande tidningar under 1700-talet. Götheborgs Weckolista, som var Göteborgs 

första tidning och gavs ut regelbundet var en av dessa och var verksam under perioden 16 

december 1749 - 30 december 1758. I januari 1759 inkorporerades Weckolistan i 

Götheborgska Magasinet och fortsatte verksamheten under detta namn. En annan viktig 

tidning var Dagligt Allehanda som var Sveriges första dagstidning och utgavs i Stockholm 

under åren 1769-1849. Tidningen bestod till mestadel av utrikesnyheter samt annonser (vilka 
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studeras närmare i denna uppsats). Fram till år 1824 var tidningen mer inriktad mot nyheter 

och annonser medan den senare kom att få en mer politisk framtoning.  

Fahlu Weckoblad, var Dalarnas första veckotidning och gavs ut i Falun 1786-1821, tidningen 

grundades av Per Olof Axmar men togs efter hans död år 1816 över av hans son Johan Adolf 

Axmar som dock misskötte tidningen på grund av alkoholproblem, vilket ledde till tidningens 

avveckling. Fahlu Weckoblad ersattes av Fahlu tidning.  

Tidningarnas natur kom att anta en något annorlunda gestaltning under 1800-talet. Patrik 

Lundell tar i sin avhandling Pressen i provinsen 1750-1850
42

 upp skillnaden mellan de 

tidigare tidningarna och de senare tidningarna. Bland andra Aftonbladet som var kontrollerade 

av redaktionen medan de tidigare tidningarna var till en högre grad centrerade kring material 

inskickat av läsarna, likt insändare och annonser. Tidningarna utvecklades alltså under 1800-

talet till att inkludera mer opinionsbildning från redaktionerna och mindre element utifrån.  
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3. Undersö kning öch resultat av 
ka llmaterialet 

3.1 Undersökning och resultat av primärmaterialet Dagligt Allehanda 

Nedan följer ett antal diagram som beskriver utvecklingen och fördelningen av 

kaffeannonserna från Dagligt Allehanda. Alltså det fysiska källmaterial tillhandahålet av 

Uppsala universitetsbibliotek.  

Det första diagrammet beskriver antalet annonser per år samt hur stor andel av dessa som var 

relaterade till kaffe (i blått).   

Diagram 1.  Antal annonser totalt samt totalt antal kafferelaterade annonser.  

Källa: Dagligt Allehanda 1775-1805. 
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I detta diagram får vi en uppfattning om hur många av annonserna som var relaterade till 

kaffe. Vi kan konstatera att det under samtliga år rörde sig om en liten men ehuru en märkbar 

mängd. Vidare blir det tydligt att det totala antalet annonser ökade. Detta illustererar på ett 

visuellt klarare sätt i nästa diagram.  

Diagram 2.  Utveckling av det totala antalet annonser.  

Källa: Dagligt Allehanda 1775-1805. 

Vi ser alltså att det rör sig om en ständigt ökande trend för det totala antalet annonser. Detta är 

ingenting oväntat men kan dock vara intressant att ha i åtanke då man studerar marknaden 

totalt sett (om man låter antal annonser representera marknaden). Detta är en visuell 

representation av det ökade antalet annonser i tidningarna, under arbetet med källmaterialet 

blev denna trend även tydlig i tidningarna i sig då annonsdelen fick ett större utrymme i de 

senare årens tidningar.  

Om man ser det totala antalet annonser som en representant för marknaden i stort så ökar den 

under de givna åren, vilket även besvarar frågan angående huruvida antalet ökade med åren.    
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Antal kafferelaterade annonser i Dagligt Allehanda  

Nedan följer ett diagram för samma år fast med endast kafferelaterade annonser (kaffe som 

råvara, kaffetillbehör, samt kaffehus).  

Diagram 3. Antal kafferelaterade annonser.  

Källa: Dagligt Allehanda 1775-1805. 

Ovanstående diagram ämnar besvara frågeställningen om hur kaffets utveckling på den 

svenska marknaden såg ut, där kaffeannonserna får fungera som en indikator för 

konsumtionen. Vid en översiktlig jämförelse med diagrammet som beskriver den totala 

utvecklingen av annonser så ser vi att annonserna rörande kaffe inte håller samma stadiga takt 

uppåt. En mer volatil utveckling kan vara en adekvat beskrivning.  

Vi kan alltså svara på frågan angående hur kaffets utveckling på marknaden såg ut i 

förhållande till marknaden i stort. De följer samma uppåtgående trend, dock är kaffets 

(kafferelaterade annonsers) trend relativt ostabilt i jämförelse. Detta kan givetvis härledas till 

en rad faktorer, som dess exempelvis oregelbundna inslag på den svenska marknaden och 

framför allt till det faktum att kaffeförbud var ett konstant hot mot importen.  
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Antal kaffeannonser i Dagligt Allehanda  

Nedan är ett diagram som visar en trendlinje för kaffe som råvara. Notera att denna linje inte 

innehåller de annonser som anbelangar kaffetillbehör eller kaffehus.  

Diagram 4.  Trendlinje för annonser rörande kaffe som råvara.  

Källa: Dagligt Allehanda 1775-1805. 

Vi ser alltså att det är en uppgång av annonser för kaffe som råvara i tidningarna från år 1775 

till 1805, om än en volatil sådan. Detta kan tolkas som att kaffe som råvara blev vanligare i 

takt med tiden.   

Volatiliteten 

Det bör nämnas att volatiliteten kan vara intressant att studera närmare då det sena 1700-talet 

var en relativt turbulent tid både internationellt samt för Sveriges del. Gustaf III genomförde 

sin statskupp år 1772 (alltså tre år innan ovanstående studies startår) vilket kan ha påverkat 

marknaden. Internationellt sett så präglades 1700-talets andra hälft av krig, som ofta 

utkämpades till havs och i kolonierna (som producerade importvarorna), samt av revolutioner. 

Denna undersökning gör dock inte anspråk på att komma med en djupare analys angående 

ämnet men för framtida forskning finns tvivelsutan intressanta aspekter att beakta.   
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Andel annonser rörande kaffe som råvara, kaffetillbehör , samt kaffehus 

Eftersom vi nu studerat uppgången av kaffeannonser samt annonser rörande kaffe som råvara 

kan det vara av intresse att beakta hur stor del av annonserna över hela perioden som var för 

kaffe som råvara kontra kaffetillbehör och kaffehus. Nedan följer ett diagram som beskriver 

detta, med kaffe som råvara i blått (66%), kaffetillbehör i rött (18%) och kaffehus i grönt 

(16%). 

Diagram 5.  Fördelning av de kafferelaterade annonserna under rubriken Till salu finnes.  

Källa: Dagligt Allehanda 1775-1805 

Totalt kaffe (råvara): 293. Kaffetillbehör: 79. Kaffehus: 70. 

Annonser rörande kaffe som råvara är alltså under rubriken Till salu finnes mest frekvent 

förekommande medan kaffetillbehör och kaffehus är mindre förekommande. Viktigt att notera 

är att annonser rörande kaffehus även förekom under andra rubriker i tidningarna, de 16 % är 

endast de som förekom under den studerade rubriken Till salu finnes. Vidare angående 

kaffehusen så rör dessa annonser inte nödvändigtvis marknadsföring i form av kaffehuset i sig 

utan i detta sammanhang att kaffehuset blir refererat till som plats för köp.  

Angående kaffetillbehören så är det alltså artiklar som specifikt annonserades som tillbehör 

till kaffe. Hade posten inkluderat samtliga artiklar med någon typ av tänkbar koppling till 

kaffe hade den givetvis blivit större, men undersökningens avgränsning sattes till att det just 

var specifikt kopplat till kaffe. Den kompletterande undersökningen studerar dock relationen 

mellan olika varor.  

66% 

18% 

16% 

Fördelning av annonser rörande kaffe 
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Vi kan alltså med hjälp av denna statistik konkludera att kaffe som råvara annonserades mest 

frekvent under rubriken Till salu finnes i tidningen Dagligt Allehanda mellan åren 1775-1805.  

3.2 Undersökning och resultat av Götheborgs Weckolista 

Nedan följer diagram och statistik rörande annonser funna i Götheborgs Weckolista mellan 

åren 1750-1758, alltså materialet som tillhandahållits av Digitaliserade svenska 

dagstidningar.  

Totalt antal annonser i Götheborgs Weckolista 

Det första diagramet illusterar utveckling av annonser i Götheborgs Weckolista mellan åren 

1750-1758.   

 

Diagram 6.  Totalt annonser. 

  
Källa: http://magasin.kb.se/ 

Det rör sig alltså om en stadig uppgång under åren då tidningen var verksam.  
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Antal kafferelaterade annonser i Götheborgs Weckolista  

Antalet kafferelaterade annonser är redovisade i text för Götheborgs Weckolista, anledningen 

till detta är dels dess ringa omfattning dels att en trendlinje skulle brytas av på grund av 

kaffeförbuden. För en bättre översikt är därför resultaten sammanfattade nedan.  

1750: 7 

1751: 8 

1752: 4 

1754: 2 

1755: 1 

1756: 2 

1757: 0 

1758: 5* (dessa berör ej kaffe som råvara utan endast tillbehör, vidare beskrivning nedan).  

Uppdelningen för dessa annonser ser ut som följer nedan. Inkluderat är även koloniala varor 

som kaffet marknadsförts tillsammans med.  

1750: 1 kaffe + 1 indigo + bomull + saffran + gummi. 

1 kaffe + 1 indigo. 

1 kaffe + 1 indigo + 1 thé. 

1 kaffe + 1 indigo. 

1 kaffe + 1 indigo. 

1 kaffe + 1 indigo + 1 thé. 

1 kaffe + 1 indigo. 

 

1751: 1 kaffe + 1 indigo. 

1 kaffe + 1 tobak + 1 arrak. 

1 kaffe-te-kannor + 1 indigo. 

1 kaffe + 1 indigo. 
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1 kaffe + 1 indigo. 

1 kaffe +1 arrak + 1 tobak. 

1 kaffe + 1 indigo. 

1 kaffe + 1 indigo. 

 

1752: 1 kaffe.  

1 kaffe + 1 indigo + 1 bomull. 

1 kaffe. 

1 kaffe. 

 

1754: 1 kaffe + 1 indigo. 

1 kaffe + 1 bomull + 1 peppar. 

 

1755: 1 kaffe. 

 

1756: 1 kaffe + 1 bomull. 

1 kaffe. 

 

1757:  

 

1758: 1 kaffekanna. 

1 kaffekanna. 

1 främmande kaffekvarn. 

1 the- och kaffesilver. 

1 kaffekvarn. 
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Utveckling av kafferelaterade annonser  

Som ovan nämnt blir det svårt att utröna någon trend över tid i och med kaffeförbuden. Om 

någon slutsats ska göras angående den ovanstående informationen så är det att frekvensen av 

kaffeannonser var högre under de tidiga åren. Även om detta kan avfärdas som temporära 

skillnader i inkomna laster så kan det vara intressant att beakta för eventuella nya 

forskningsstudier angående exempelvis handeln i Göteborg.   

En intressant aspekt som undersökningen upptäckte och som kan analyseras vidare är i 

kommande forskning är hur stor utsträckning varan indigo såldes tillsammans med kaffe som 

råvara. En grafisk sammanställning nedan kan illustera detta. Cirkeldiagramet visar alltså 

andel annonser med kaffe och indigo (till höger) samt annonser med kaffe (samt 

kaffetillbehör) utan indigo (till vänster). Slutsatsen är därmed att indigo annonserades 

tillsammans med kaffe i hög utsträckning i Götheborgs Weckolista.  

Diagram 7.  Andel annonser angående kaffe och indigo.  

 

Källa: http://magasin.kb.se/ 

  

Indigo samt 
kaffe: 15 

Endast kaffe och 
kafferelaterade 
ting: 14 
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3.3 Kaffeannonser under förbudstiden via Dagligt Allehanda  

Nedan är fem annonser från primärmaterialet daterade till förbudstiden. På grund av 

undersökningens omfattning så får dessa tjäna som ett komplement till undersökningen i stort 

och bidra till analysen. 

1795 

Den 12 Januari 1795, Måndag N:o 8 

”Till salu finnes på Norrmalm och gamla Kungsholmsbrogatan, huset n:o 110 inne på gården 

i lilla Stenhuset, en trappa upp /…/ en stor Caffekokare /…/ alltsammans för billigt pris.” 

Den 16 Mars, Måndag N:o 62 

”Nyss inkommen färsk och god kaviar finnes till salu på Mademoiselle Lovisas Caffehus uti 

större och mindre partiet.” 

1796 

Den 11 Mars, Fredag, N:o 58. 

”Till salu finnes /…/ Brunswik Bord-service /…/ Wiener och Köpenhamner Caffekoppar /…/ 

på Ladugårdslandet och Gawalbergsgatan i gula Träbyggningen N:o 51.”  

Den 13 April, Onsdag N:o 83 

”Den 22 April, som är Fredag, bliwer i Stora Sjötulls-huset vid Österlånggatan 2 trappor 

upp, Auction hållen kl 11 f.m å et större parti confiscerade caffeböner at under exportvilkor 

försäljas, och hwaraf prof därstädes dagen förut beges. Betalning sker med Riks-gölds 

sedlar.” 

1800 

Den 19 Mars, Onsdag N:o 64 

”Ostindiska Compagn. Kungör härmed att den 17 nästinstundande April kommer genom 

offentlig auction att försäljas, följande från sista försäljningen överblefne varor av Skeppet 

Sophia Magdalena förledit år hemkomne laddning, emot betalning i Riksgälds-Sedlar. Circa 

567,200 Skålpund Batavia Socker /…/ 92,400 Skålpund Cheribon Caffe uti 985 säckar, samt 
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5 hel-liggande Batavia-Arrack af circa 200 kannor vardera. Kunnande varorne före 

försäljning uti compagniets magasin beses. Götheborg den 12 Martii 1800.”  

Den 1 April, 1800 N:o 74 

”Samtlige creditorer uti fabriks-änkan M.E Ernlunds concours behagade sammanträda nästa 

Torsdag den 3 April kl. 12 förmiddagen på Beurs-Caffehuset /…/.” 

Annonsen daterad till den 13 april 1796 är intressent att beakta. Det rör sig alltså om ett parti 

beslagtagna kaffebönor som endast får köpas under förutsättningen att de inte säljs på den 

inhemska marknaden utan snarare går vidare som re-export. Annonsen belyser det faktum att 

smuggling användes för att tillgodose marknadens begär.  

Annonsen från den 19 mars 1800 angående det Ostindiska Kompaniet är även av särdeles 

intresse att analysera. Importen fortsatte alltså, om denna last gick vidare till re-export eller på 

något sätt hamnade i den svenska marknaden kan vi inte dra några slutsatser om i denna 

uppsats men det lämnar utan tvekan intressanta utgångspunkter för vidare forskning.  

Vidare är det intressant att beakta att kaffehusen behöll sina namn och inte tog bort ordet 

”caffe” ut namnet, som måhända vore fallet vid ett förbud som var sett som mer permanent än 

förbuden som fanns på plats under tiden.  

3.4 Kaffeannonser under förbudstiden via Götheborgs weckolista 

Eftersom Götheborgs weckolista till största del var verksam under perioder då kaffe var 

tillåtet är det inget större urval att redovisa. Dock så är annonserna från år 1758 intressanta att 

beakta då det definitivt kan styrka tesen om att kaffekonsumtionen fortsatte även under 

förbudsåren. Totalt antal kafferelaterade annonser för år 1758 är nedan:  

1 kaffekanna. 

1 kaffekanna. 

1 främmande kaffekvarn. 

1 the- och kaffesilver. 

1 kaffekvarn. 

För år 1757 fann uppsatsen ingen annons innehållandes kafferelaterade föremål. Annonserna 

för år 1756 får antas vara daterade innan 1756 års förbud trädde i kraft.  
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Angående de ovanstående annonserna så rör det sig alltså inte om den förbjudna råvaran kaffe 

utan om ting vars användningsområde hörde till konsumtionen av kaffe. Detta kan alltså 

styrka uppfattningen om att kaffe konsumerades även under förbudstiden. Som tidigare nämnt 

i bakgrunddelen i denna uppsats så beskrev Carl von Linné kaffekonsumtionen som bestående 

av fler produkter än bara kaffet självt: ” en kaffepanna, en kaffekvarn, en silverkaffekanna, en 

silvergräddkanna, en silversockerskål, en silvertång att ta sockret med, et cetera, et cetera.”
43

 

3.5 Kaffeannonser under förbudstiden via det komplementerande 

materialet 

I appendix är det medtagna digitala materialet sammanfogat. En sammanställning av de 

annonser som framkom för dessa år finns nedan.  

Kaffeförbuden varade från 1756-1769, 1794-1796, 1799-1802.  

Det kan vara av intresse att ta upp frekvensen av annonser för kaffe och kafferelaterade 

produkter, likväl som notifikationer rörande kaffehus och restauranter serverandes kaffe. Här 

följer en kort sammanfattning för hur många sådana annonser som är daterade till 

förbudsåren.  

Under åren 1756-1769 har vi fem olika annonser där två av annonserna rör kaffe, en annons 

rör kaffekvarnar och två annonser rör kaffeserviser. Perioden 1794-1796 har vi två fall där det 

ena rör en auktion angående kaffeporslin och den andra är dock daterad till december 1796 

och annonserar för kaffe (vilket betyder att den ligger utanför förbudstiden då förbudet 

upphävdes i november 1796
44

).  

För perioden 1799-1802 är det fem stycken annonser i det valda källmaterialet som finns med. 

En rör en fast butik som annonserar för svenskt kaffe. En annons hänvisar till ett kaffehus. 

Och de tre återstående annonserna hänvisar till auktioner där kaffe säljs, samtliga av dessa 

från Ostindiska Companiet.  

  

                                                 
43

 Carl von Linné, Kaffedrycken (Potus Coffeæ). Akademisk avhandling under Linnés presidium 

Uppsala 1761, Ekenäs 1966. S. 12. 
44

 Nordisk Familjebok. Nordisk familjeboks tryckeri Stockholm 1910. (http://runeberg.org/nfbm/0292.html).  

http://runeberg.org/nfbm/0292.html
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3.6 Förekom kafferelaterade annonser under förbudstiden?  

För att kortfattat svara på frågan som ställdes i inledningen så är svaret ja, kafferelaterade 

annonser förekom även under de år som förbud var på plats och detta bör kunna styrka 

uppfattningen om att marknaden uppfattade förbuden som temporära, och pekar på att 

förbuden inte efterlevdes särskilt hårt. En definitiv slutsats angående detta ligger utanför 

denna uppsats ramar men indicier finns tvivelsutan på att kaffeförbuden inte var av den 

strängaste natur. 

Angående importen av kaffe från det Ostindiska Kompaniet så bör man ha i åtanke att mycket 

av dess frakt gick till re-export, så det kan givetvis varit fallet att exempelvis den stora lasten 

om 92,400 Skålpund Cheribon Caffe, från ovanstående annons (på sida 37) daterad till den 19 

Mars, 1800 (N:o 64) gick till re-export men det är nog inte heller inte orimligt att anta att 

mycket av kaffet hamnade i svenska hem.  

Angående kaffehusen så är det intressant att beakta hur de även under förbudstiden behöll 

sina namn, alltså att de inte bytte namn på sin verksamhet. Om det hade varit fråga om en 

förändring som inte var temporär och (återigen) av den strängaste natur hade näringsidkarna 

förmodligen tjänat på att byta namn från exempelvis Beurs-Caffehuset, som kaffehuset i 

annonsen daterad den 1 April, 1800 (N:o 74), till bara Beurs-Hus eller dylikt.  

Angående kaffetillbehören och marknadsföringen kring denna under förbudsåren så pekar de 

mot samma slutsats som de rörande kaffehusen, att förbuden var temporära och att marknaden 

inte justerades totalt efter förbuden.  
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3.7 Undersökning och resultat av den kompletterande 

undersökningen 

Undersökning av kaffeannonser via det digitala materialet.  

I appendix finns en redogörelse för de annonser som hittades i urvalet av tidningar som 

studerats. Tidningarna är ordnade efter datum från 1760 till 1820 och är tagna ur de tre olika 

tidningarna angivna i metod- och materialdelen. Som även angivet i metod- och materialdelen 

är vissa av annonserna tagna ur kortare sammanhang, detta är som redan nämnt på grund av 

brister i bearbetningen av källmaterialet. Huvuddragen framgår dock. 

Tillsammans med vilka andra varor annonserades kaffet?  

Som beskrivet i bakgrundsdelen så var kaffe inte ensamt som ny lyxvara utan såldes ofta 

tillsammans med andra kolonialvaror. Nedan är statistik för hur frekvent ett antal av dessa dök 

upp. Posten kaffe är frekvensen kaffe eller kaffebönor dyker upp i annonserna. De övriga 

posterna är frekvensen av varornas framkomst i annonserna tillsammans med kaffe. Några av 

annonserna annonserade bara för kaffe. Men de flesta annonserade kaffe tillsammans med 

någon av nedanstående varor. 

Kaffe 60 

Te 13 

Arrak 13 

Bomull 10 

Indigo 9 

Socker 18 

Tobak 8 

Rom 11 

Kanel 10 

Peppar 7 

 

Socker är den största posten, och detta är lätt att förstå då varorna ofta konsumerades 

tillsammans, enligt europeisk sed. I övrigt ser vi att kolonialvaror ofta annonserades 

tillsammans och detta är trots allt naturligt då de ofta kom med samma laster. Att de exotiska 

kolonialvarorna såldes tillsammans och ingick i samma produktkategori kan även vara 

intressant att analysera vidare i samband med kaffeförbuden. Exempelvis bör det inte vara 

helt orimligt att anta att kaffets intåg i Sverige hjälptes av faktumet att de importerades med 

andra varor.  
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Hur ofta såldes kaffetillbehören med tetillbehör?  

Nedan är statistik för hur ofta kaffetillbehören såldes tillsammans med motsvarande 

tetillbehör. Alltså kaffeporslin och kaffesilver för sig samt kaffeporslin och kaffesilver i 

samma annons som motsvarande teporslin och tesilver.  

Endast kaffetillbehör 10 

Te- och Kaffetillbehör  26 

 

Vi ser alltså att det i de undersökta annonserna via det digitala materialet var vanligare att te-

och kaffetillbehör såldes tillsammans än endast kaffetillbehör för sig. Även om vi inte kan dra 

några slutsatser om huruvida det alltid så var fallet kan vi i alla fall sätta in denna kunskap i 

det större sammanhanget rörande kaffet (i detta exempel kaffetillbehör) som en del i ett nytt 

konsumtionsmönster. Alltså att kaffet var en del i ett mönster och inte en separat entitet som 

gjorde entré på marknaden. 

Fördelning av annonser från det digitala materialet 

Även om vi inte kan dra några totala slutsatser via detta material kan vi ehuru översiktligt 

studera vilken typ av annonser som var vanliga ur urvalet. Som vi ser står vanliga auktioner 

för varor, främst statsauktioner för den största posten, följt av annonser för vanliga butiker. 

Handelsnotifikationerna redogör som framgår av materialet för inkomna varor utan satt datum 

för annons, dessa rör kompaniernas inkomna laster. Kaffehusen annonseras i samband med 

officiella händelser. Två av fallen består av etablissemang som bland annat serverar kaffe på 

menyn. De övriga fallen anger olika kaffehus som mötesplats för bland annat konkursärenden.  

Kompaniauktioner 13 

Övriga auktioner  36 

Vanliga affärer 29 

Kaffehus 
 

11 

Handelsnotifikationer 5 

 

Vi ser här alltså hur viktiga auktionerna var för marknaden. Slår man samman auktionerna 

annonserade å kompaniernas vägnar med de övriga auktionerna blir denna post synnerligen 

stor. Som ovan nämnt kan vi inte dra några slutsatser kring relationen mellan fasta affärer och 

annonser totalt sett under hela perioden, dock kan av detta urval i var fall konstatera att 

auktioner var vanligt förekommande och viktiga för att nå ut med importvarorna till 

marknaden.  
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Återkommande platser för auktioner och försäljning 

Nedan är frekvensen för vissa etablissemang där auktioner var vanligt förekommande. Några 

vanligt förekommande platser för auktioner är följande, Caftenhof, (1782), (1784), (1784), 

(1785), (1789), (1791). Stockholms Börs, (1785), (1787), (1792), (1796), (1812), (1815).  

Vidare återkommer Nettenblads hus åren (1807), (1808), (1809), (1811). Även Norra 

Smedjegatan dyker upp ett antal gånger dock under en längre tidsperiod, (1771), (1771), 

(1793), (1797), (1807).  

Kaffehusen 

Som framgår av materialet marknadsfördes kaffehusen inte i egenskap av kaffehus utan 

annonserades snarare som mötesplats för diverse olika officiella möten, och som tidigare 

nämnt i primärmaterialet under rubriken Till salu finnes i form av referenspunkt för en 

transaktion. Detta är en spännande aspekt givet den status kaffehusen hade. Endast två av de 

studerade annonserna var angående kaffeservering som sådan, övriga var alltså hänvisningar 

till diverse olika kaffehus (där konsumtionen av kaffe ej var det centrala). De olika kaffehusen 

som dök upp i annonserna är följande: Strömbergs Caffehus (1772), Caffehuset (1773), 

Ahlgrens Caffehus (1780), Åbo Caffehus (1797), Börs Caffehus, (1800), (1808), (1809), 

(1813), (1816). Kaffehuset Börs Caffehus verkar således varit ett aktivt etablissemang för 

diverse mer eller mindre offentliga arrangemang. Dessa annonser är intressanta att beakta när 

det kommer till att analysera kaffehusens roll under det sena 1700-talets Sverige. 

Nedanstående exempel (återfinns även i appendix) illustrerar relativt väl även kaffehusets 

exklusiva roll.  

Den 11 Januari, 1797 N:o 8 

”Till förmån för herr J-G Qaar upförer Kng. Hof-kappellet under Kongl. Multi-directeuren 

och abboten Herr Voglers anförande i Stora Bourse-salen, nästa Söndag den 15 Januari 

innewarande år, en fullstämming Vocal- och instrumenta-concert, hwarom framledes widerne 

ifall averteras. Biljetter försäljes på Operakällaren, Mademoiselle Lovisas Caffehus samt 

herr Franbes vid Riddarhustorget, hwarest även subscribtions-listor finnes.” 

Ytterligare exempel kan illustera kaffehusets mångsidiga roll som en institutionell företeelse i 

samhället.  

Den 1 April, 1800 N:o 74 
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”Samtlige creditorer uti fabriks-änkan M.E Ernlunds concours behagade sammanträda nästa 

Torsdag den 3 April kl. 12 förmiddagen på Beurs-Caffehuset /…/.” 

Den 5 Januari, 1788 N:o 4 

”Skulle någon ägare av en gammal väderkvarn vara hugad att densamma försälja så fås 

underrättelse om köpare på Mademoiselle Maja Lisas Caffehus”.  

Av dessa tre exempel blir det därav tydligt att kaffehusens natur inte var exklusivt i syfte att 

dricka kaffe utan fungerade även som en typ av inofficiell institution, helt i linje med de 

engelska ”Penny universities”, men även med en ekonomisk aspekt. 

För att besvara frågan som ställdes i inledningen så kan vi av resultaten konstatera att 

kaffehusen hade en större roll än att endast servera kaffe, detta blir tydligt då de studerade 

annonserna inte behöver marknadsföra kaffehusens existens, utan då de ger kaffehusen som 

mötesplats eller plats för transaktioner bör det vara tydligt att de var relativt välintegrerade i 

samhället. Etablissemang som var välintegrerade som mindre institutioner bör rimligtvis 

bidragigt till att föra in kaffe på marknaden. Vidare analyser av kaffehusens bidragande effekt 

till kaffets intåg på den svenska marknaden bör vara intressanta för vidare forskning.   
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5.1 Analys 

Utvecklingen av annonserna i allmänhet och kaffeannonserna i synnerhet 

Resultatet visar alltså en stadig uppåtgående trend för marknaden (i form av totalt antal 

annonser) både för Dagligt Allehanda och Götheborgs Weckolista samt en mer volatil 

uppgång för det totala antalet kafferelaterade annonser. Att härleda uppgången i det totala 

antalet annonser behöver inte vara svårare än att hänvisa till den växande marknaden. Detta 

kan även peka på att annonsering av varor, speciellt nya sådana, fick en ökad roll för 

konsumtionen. Det vi kan konstatera av resultaten är att antalet annonser ökade i takt med 

tiden. Vidare kan den konstant ökande trenden för annonser peka på att pressen växte som 

inslag i samhället, inte endast vad det avser marknaden men även som kommunikationsmedel 

och som institution i samhället. Att tidningarna fick en större roll både i hänseende till 

konsumtionen samt kommunikationen i samhället kan tänkas ha drivit samhällsutvecklingen 

framåt.  

Att härleda den volatila uppgången i antal kafferelaterade annonser kan ha med fler faktorer 

att göra. Om man ser det totala antalet annonser som en utveckling av en existerande och 

ökande marknad i kontrast till de kafferelaterade annonserna som tillhörde en ny grupp varor 

som tog sig in på en marknad blir det lätt att förklara volatiliteten i den senare gruppen. Den 

volatila utvecklingen kan alltså förklaras dels via det faktum att det rörde sig om en ny vara. 

När en vara introduceras på en marknad (speciellt en vara som måste importeras via långväga 

handel) så är det inte förutbestämt att den kommer följa exakt samma mönster som 

marknaden i stort (det är inte ens säkert att den blir eftertraktad i marknaden den importeras 

till). Vidare kan volatiliteten även förklaras via det hot som marknaden för kaffe (och därav 

även kafferelaterade produkter) utsattes för i form av förbud eller hot om förbud. Även om 

inte ett förbud var på plats under vart givet år så var hotet från politiska motståndare en faktor 

och skapade givetvis otrygghet. Att satsa helhjärtat på en import av just kaffe kunde stå en 

handlare eller importör väldigt dyrt om det plötsligt på ett politiskt plan fattades beslut om att 

varan skulle förbjudas. Som vi dock kommer till längre fram i denna analys så kan det ha varit 

gynnsamt för kaffet att ha ingått i en större grupp varor, i kontrast till att varit ensamt som 

exotisk importvara.  

Kaffe som råvara, kaffetillbehör och kaffehus  

Vi ser i resultatdelen att kaffet som råvara står för den största posten när det kommer till 

marknadsföring under den undersökta rubriken Till salu finnes för Dagligt Allehanda. Dock är 



46 

 

det här viktigt att ha i åtanke att notiser rörande kaffehus ofta dök upp i andra sammanhang 

även där inte det var fråga om ren marknadsföring. Exempelvis fungerade kaffehusen som ett 

slags mindre institut för diverse händelser, däribland sammanträdande för konkursmål eller 

underrättelse om olika händelser. Alltså kunde kaffehusen marknadsföras genom sin blotta 

existens då dess roll som en social knutpunkt av semi-officiell natur drog till sig gäster som 

måhända primärt var där av andra anledningar än att dricka kaffe. Intressant för vidare studier 

angående just kaffehusens roll som institutioner kan vara att göra en undersökning som 

specifikt riktar sig mot kaffehus och i vilken typ av sammanhang de dök upp och sedan 

studera frekvensen av de olika typerna av sammanhang.  

Analys av kaffehusens roll  som inofficiell institution samt för kaffets intåg på 

den svenska marknaden 

Som ovan nämnt så fungerade kaffehusen som inofficiella eller till och med semi-officiella 

institutioner i samhället. Detta kan definitivt ses som en bidragande faktor för kaffets 

inkorporering i ett regelbundet konsumtionsmönster. Genom att anta en sådan typ av roll blev 

kaffet mer än en bitter (men beroendeframkallande) dryck, den blev en integrerad del i 

samhället. Givetvis är det svårt att utröna vilka exakta faktorer som var avgörande för att 

kaffet blev så populärt, men sett till helheten så kan vi nog sluta oss till att dess exklusiva 

natur var till gagn för konsumtionen, speciellt om man betraktar att efterfrågan på just lyx 

ökade. Med detta sagt är det nog inte helt orimligt att tänka sig att kaffehusen hjälpte till att 

föra in kaffet in i det svenska samhället. Vidare angående kaffehusens luxuösa karaktär 

noterade vi att tidigare forskning pekat på faktumet att konsumtion använts till att markera 

social status. Även om gemene man måhända initialt föredrog en öl på puben (rent 

smakmässigt) så hade kaffet som serverades på kaffehuset ett rejält övertag just i hänseende 

till att det var luxuöst och exklusivt (och kunde därför markera social status). Ur ett modernt 

perspektiv är det lätt att se kaffe som ett högst vardagligt livsmedel. Fallet var inte så under 

slutet av 1700-talet.  

Den tidigare forskningen och resultaten av denna undersökning pekar mot samma slutsats, 

nämligen att kaffehusen var en inofficiell institution med högt i tak. Dock så bör det nämnas 

att den framtoning som de engelska kaffehusen ”Penny universities” hade var mer av en 

intellektuell natur medan de svenska kaffehusen (baserat på denna undersökning och de 

sammanhang de dök upp i) till hög grad fungerade som en mötesplats för diverse officiella 

möten. Ett gott exempel på detta är de konkursfall som finns med i resultatdelen. Att det hölls 

möten i kaffehusen som behandlade viktiga frågor styrker tvivelsutan tesen om kaffehusens 
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exklusiva natur samt den institutionella roll de hade i samhället under det sena 1700-talet.  Att 

kaffehusen fick en exklusiv framtoning kan definitivt ha hjälp till att etablera kaffet som 

regelbunden konsumtionsvara i den svenska marknaden. Som beskriver i bakgrundsdelen 

användes vissa konsumtionsmönster för att markera social status. Eftersom kaffet ansågs som 

någonting exklusivt och lyxigt blev det attraktivt hos människor i de hierarkiskt sätt lägre 

lagren av samhället att konsumera detta för att markera status. Ett rimligt antagande som kan 

göras sett i relation till dels den engelska ”Pennny university”-kulturen samt de resultat denna 

uppsats funnit är att kaffehusen var en attraktiv mötesplats för klienter med hög status. Sett i 

kontrast till en pub blir skillnaderna stora. Vidare kan det vara intressant att iaktta skillnaderna 

mellan ett café under 2000-talet och kaffehusen. Den gemensamma nämnaren är serveringen 

av kaffe men ett modernt café kan knappast sägas vara en inofficiell institution där det är 

gångbart att anordna konkursärenden.   

 

Analys av kaffeförbuden och annonsering under dessa  

Intressant är helt klart den attityd marknaden bemötte förbudsåren med. Av källmaterialet att 

döma räknade inte marknaden med ett längre förbud. Hade så varit fallet hade säkerligen inte 

annonser för kafferelaterade produkter förekommit. Exempelvis bör det ha funnits små 

användningsområden för exempelvis en kaffekvarn om kaffe inte fanns att tillgå. Vi ser även 

att det förekom beslagtagningar av kaffe som råvara, där denna annonserades ut mot 

exportvillkor. Vidare fortgick kaffehusens verksamhet (som institution åtminstone) som 

tidigare, utan namnbyten. Hade det varit tal om att kaffet aldrig mer skulle återvända till 

Sverige hade förmodligen dessa bytt namn till någonting lämpligare.  

Detta är helt klart intressant att bedriva vidare studier på hur kaffeförbuden faktiskt slog mot 

konsumtionen. Vill man undersöka relationen mellan utbud och efterfrågan och hur svårt det 

är att stoppa en existerande efterfrågan (för att ta ett modernt exempel; droger) kan 

kaffeförbudens inverkan vara av stort intresse.  

De resultat som presenteras i denna uppsats är i linje med tidigare betraktelser av 

förbudstiden, nämligen att förbuden inte togs på särskilt stort allvar och att marknaden 

förmodligen var väl medveten om att det endast rörde sig om temporära förbud. En intressant 

diskussion i relation till kaffet på den svenska marknaden är hur det skulle sett ut om 

kaffeförbuden kom tidigare och efterlevdes hårdare, förmodligen så var det endast vissa 

element i samhället (exempelvis bondeståndet) som var emot kaffekonsumtionen medan 

andra grupper i samhället inte delade denna aversion utan såg drycken som någonting 
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spännande och exklusivt. Vidare är det inte orimligt att tänka sig att utbudet av kaffe var 

någorlunda konstant även under förbudsåren med det undantaget att utbud och efterfrågan 

fick mötas i smyg, i form av smugglare.   

Ska en slutsats dras så är det förmodligen inte helt orimligt att anta att efterfrågan redan var på 

plats i den svenska marknaden för att ett förbud skulle ha någon större effekt. Sett ur 

förbudssidans ståndpunkt var skadan redan skedd och relationen mellan den svenska 

marknaden och kaffekonsumtionen var redan för långt gången.   

Kaffet i relation till de övriga varorna 

Måhända är det ingen större chock att kaffet ofta dök upp samtidigt som andra kolonialvaror i 

annonserna. De importerades trots allt från samma länder och skeppades med samma fartyg, 

med detta i åtanke är det lätt att förstå att de även nådde marknaden via liknande kanaler. 

Vidare går det även att förstå denna gruppering av varor som ett nytt kulturmönster. Det 

perfekta exemplet blir kaffe och socker, som började konsumeras samtidigt och i samklang 

med varandra. Fler exempel går givetvis att finna även hos de andra varorna. Korrelationen 

mellan kaffe- och kaffetillbehör är given, korrelationen mellan kaffe- och tetillbehör är också 

relativt lätt att förstå, det rörde sig antingen om porslin eller silver och själva kvalitén på 

kaffekoppen kontra tekoppen torde rimligtvis inte skiljt sig så mycket.  

Intressant att studera när det kommer till kaffets lyckade intåg på marknaden, trots förbud, är 

det faktum att råvaran importerades tillsammans med andra koloniala varor. Om vi ponerar ett 

scenario där kaffet varit ensam som importvara för ett visst handelsfartyg, hur stor är då 

chansen att detta fartyg under förbudsår skulle anta den kostsamma och tidvis farliga resan till 

destinationen (exportlandet) för att riskera att få lasten konfiskerad väl åter i Sverige. När 

istället kaffet kunde hämtas upp i hamnar tillsammans med andra varor minskade risken för 

detta. Med detta sagt bör det inte vara helt orimligt att anta att kaffet fick hjälp av de andra 

varorna att klara sig igenom förbudstiden eller att ta sig in på marknaden över huvud taget. De 

exklusiva varorna som nådde den svenska marknaden tillsammans bör rimligtvis främjat 

konsumtionen av varandra. Även om en specifik vara, låt oss ta arrak som exempel måhända 

inte hade en särdeles stor attraktionskraft i sin egen rätt så tilläts den en chans på grund av att 

den följde med i importen oavsett och till slut blev ett inslag i marknaden. Angående detta går 

det givetvis att spekulera mer. 

Viktigt att nämna är även det faktum att vissa av varorna blev naturliga komplement till 

varandra, exempelvis socker, kaffe (eller te) och porslin. Sockret användes för att i enlighet 

med en ny europeisk sed ge sötma åt teet och kaffet (detta var inte förekommande i kulturerna 
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man importerade varorna ifrån) och porslinet användes för att dricka de exklusiva dryckerna i.  

Vill man studera vidare kring produkter och varors relation med varandra kan de exotiska 

importvarorna som gjorde sitt intåg på den europeiska och svenska marknaden under 1700-

talet vara av stort intresse.  

Som framgår av det tidigare källmaterialet i form av Götheborgs Weckolista kom kaffe till 

stor del tillsammans med indigo. Den ena är en dryck och den andra är ett material för att 

framställa färg till kläder. Detta till trots finns det stora likheter mellan de två. Båda användes 

för att markera status i och med sin exklusiva och luxuösa natur. Båda kom via långa 

handelsresor från avlägsna länder. Båda möttes med motstånd på den inhemska marknaden. 

Detta till trots kom de att bli regelbundna och accepterade inslag på den svenska marknaden.  
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5.2 Sammanfattning 

Vi kan alltså sluta oss till att det totala antalet annonser följde en stadigt uppåtstigande trend, 

detta gäller för både Dagligt Allehanda samt Götheborgs Weckolista, vilket kan ses som att 

marknaden ökade i stort samt att pressen fick ökad betydelse för marknaden. Vidare ser vi 

även att det totala antalet kafferelaterade annonser samt antalet kaffeannonser ökade under 

tidsperioden 1775-1805, om än ökningen var en relativt volatilt sådan. Att den inte följde 

samma stadiga trend uppåt kan härledas till dess natur som ny importvara och det faktum att 

kaffet var utsatt för kaffeförbud eller hot om detta. En trend för kafferelaterade- samt 

kaffeannonser i Götheborgs Weckolista blev svår att utröna då tidningen delvis var verksam 

under år då kaffeförbud var på plats. 

Av de kafferelaterade annonser under rubriken Till salu finnes i Dagligt Allehanda bestod de 

flesta av annonser för kaffe som råvara. Medan kaffehus även dök upp i andra sammanhang. 

Vidare kan vi sluta oss till att annonser rörande kaffe fortfarande var aktuella under 

förbudsåren, vilket kan tolkas som att marknaden var beredd på en återgång till ett icke-

förbud. Kaffehusens verksamhet fortgick under förbudsåren. Vidare kan kaffehusen beskrivas 

som inofficiella institutioner under tidsperioden där de inte endast fungerade som ett 

etablissemang för konsumerandet av kaffe, men även i form av mötesplats för exempelvis 

konkursärenden, samt även som en plats för underrättelse angående köpande och säljande av 

diverse ting. I kaffehusens fall blir det tydligt att det rörde sig om mer än en råvara eller en 

uppiggande dryck, den var del i ett nytt och luxuöst konsumtionsmönster som kunde användas 

för att markera status, kaffehusen var del av detta. Likaså var de ackompanjerande varorna 

som dök upp i svenska hamnar tillsammans med kaffet exotiska och exklusiva, exempelvis 

socker som kom att användas till att söta både te och kaffe. Eftersom dessa varor kan ses som 

en ny produktgrupp är det inte orimligt att de övriga exotiska importvarorna även hjälpte 

kaffet att klara sig igenom kaffeförbuden.   
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5.3 Förslag på vidare forskning 

En intressant aspekt är som sagt hur marknaden såg ut under perioderna av förbud. Den 

ekonomiska kraften av en stark efterfrågan är högst central inom ekonomiska studier varför 

detta ämne lämpar sig väl att analysera vidare. Vidare kan man även studera hur pass strikt 

förbudet efterföljdes, varför fanns det kafferelaterade annonser när det var kaffeförbud? Detta 

är en intressant fråga att ställa om man vill studera utbud och efterfrågan.  

En intressant frågeställning som vidare forskning kan besvara med hjälp av primärmaterialet, 

Dagligt Allehanda, är hur annonseringen av kafferelaterade produkter såg ut under samtliga 

förbudsår.  

Övriga intressanta frågeställningar kan vara kaffehusens uppkomst och dess inverkan på 

kaffets väg in i samhället och även dess inverkan i att kaffe fick statusen som lyxvara. Som 

framgår av denna undersökning spelade kaffehusen en större roll än att endast servera kaffe. 

Kaffehuset som institution i det tidigmoderna samhället kan vara intressant att studera för att 

komma närmare förståelse för Upplysningen och dess idéer. Kaffehusen var trots allt även en 

samlingsplats för intellektuella (”penny universities”). En annan intressant aspekt av 

kaffehusen är dess roll som inofficiell institution i samhället. Vill man studera dylika fenomen 

kopplat till antingen samhället eller marknaden (eller båda) kan kaffehusen under det sena 

1700-talet helt klart vara intressanta att analysera vidare.  

Förslag på vidare forskning via materialet som denna uppsats använt sig av kan vara att gå 

igenom tidningsnummer och endast titta på notifikationer och annonser rörande kaffehus och 

kartlägga hur ofta vissa typer av händelser ägde rum på de olika kaffehusen (exempelvis 

konkurssammanträden).  

Auktionshandeln är även intressant att studera, särskilt i relation till handeln med koloniala 

varor. Förslag på vidare forskning kan vara att studera de svenska handelskompanierna som 

tog hem frakter med exklusiva varor och se hur dessa sedan tog sig ut på marknaden. En 

annan aspekt som kan vara av intresse att studera djupare är re-exportens betydelse för 

marknaden.  

Slutligen kan även konsumtionen av varor i samband med varandra vara intressant att studera 

vidare, som denna uppsats visar marknadsfördes varorna i samband med varandra. Att utröna 

drag över tid kan här vara av intresse. Exempelvis hur länge de marknadsfördes med 

varandra, hur länge de kan sägas ingått i samma produktgrupp och när denna gruppering 

avtog. Ur ett modernt perspektiv är det förmodligen inte så många som associerar kaffe med 

arrak eller indigo, exempelvis, men under slutet av 1700-talet var de kopplade genom att ingå 
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i samma kategori varor. Vill man studera hur och när kaffet kom att bli mer integrerat på den 

svenska marknaden kan man studera tidningsannonser under 1800-talet i syfte att hitta 

mönster för dess annonsering. Exempelvis när kaffet marknadsfördes endast i sin egen rätt i 

förhållande till att annonseras tillsammans med andra varor.   
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7.1 Appendix 

1760-talet 

Inrikes tidningar. Datum: 1761-04-27. 

I Lundmarks bod vid Riddarhustorget finns nya kaffekvarnar av båda sorterna till salu.
45

 

Inrikes tidningar. Datum: 1761-09-10. 

I detta nummer radas det först upp (på sida 2 i tidningen) vilka skeppare som seglat vart och 

på sida tre så beskrivs vilka varor som hemförts av ostindiefararen Prins Carl och bland dessa 

återfinns te- kaffe- och chokladserviser.
46

  

Inrikes tidningar. Datum: 1761-09-21. 

Göteborg. Det ostindiska skeppet Sophia Albertina återkommer med en laddning beståendes 

av ett större antal serviser, däribland för choklad, te och kaffe.
47

   

Inrikes tidningar. Datum: 1765-04-11. 

Uti östra huset av källaren Pekhan vid Södermalmstorg är till salu bland annat kaffe och 

socker.
48

 

Inrikes tidningar. Datum: 1765-03-21. 

Under rubriken ”Notificationer” annonseras det att insyltad ingefära, kaffe, arrak och citron-

saft finns till köps uti huset no.57 vid Westerlånggatan och Järntorget.
49

   

1770-talet 

Inrikes tidningar. Datum: 1771-05-27. 

Under rubriken ”Notificationer” annonseras det att Lawén flyttat till Jerntorget och där säljer 

bland annat turkiskt bomullsgarn samt kaffebönor.
50

 

Inrikes tidningar. Datum: 1771-07-25. 

Göteborg. Det Ostindiska Companiets skepp Finland hembragte en laddning som enligt 
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annonsen går ut på auktion den 12:e augusti. Bland de varor som nämns i annonsen återfinns 

bland annat 240913 par tekoppar samt 43980 par kaffekoppar och även chokladkoppar. Båda 

varianterna i olika färgkombinationer.
51

  

Inrikes tidningar. Datum: 1771-07-29. 

Under ”Notificationer” annonseras det att uti ”Huset no 32 på Norra Smedjegatan” finns 

diverse specerier, däribland kakao- och kaffebönor samt teer.
52

   

Posttidningar. Datum: 1771-08-26. 

Notificationer. Nästa torsdag den 29:e augusti försäljes uppå Stadens Auctions-Kammare från 

förmiddagen kl 9-12 samt eftermiddagen från 2-6 åtskilliga husgerådstillbehör, däribland 

bord- och kaffesilver.
53

 

Inrikes tidningar. Datum: 1771-10-03. 

Notificationer. I huset no.32 på Norra Smedjegatan försäljes bland annat kaffe och te.
54

 

Inrikes tidningar. Datum: 1772-04-06. 

Här annonseras det angående arrende av jord, är man intresserad bör man söka sig till 

Strömbergs Caffehus vid Riddarehustorget för mer information. Vidare annonseras det för en 

handelsbod vid kungliga slottet där ett stort antal varor finns till salu, däribland kaffe- och 

teserviser samt kaffe- och tekoppar i porslin.
55

  

Posttidningar. Datum: 1773-01-21. 

Här annonseras det att nästkommande tisdag, den 26:e januari och nästföljande dagen 

kommer att vara en auktion på Södermalm i St. Marie Magdalenas Församling där bland 

annat bord- och kaffesilver finns till salu.
56

 

Posttidningar. Datum: 1773-03-22. 

Notificationer. Nästa fredag den 26:e mars och nästföljande dagar bliver på Norrmalm vid St. 
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Clara Westra Kyrkogatan uti hus no. 34 ifrån 2-6 eftermiddagen genom auktion såld bland 

annat bord- och kaffesilver.
57

 

Posttidningar. Datum: 1773-05-20. 

Notificationer. Imorgon den 21:a samt nästa lördag tillika med nästa tisdag kommer uti 

Staden vid Slottsbacken i hörnet av Österlånggatan uti huset no. 7 auktioneras bland annat 

bord- och kaffesilver.
58

 

Posttidningar. Datum: 1773-08-16. 

Notificationer. Onsdag den 18:e augusti kommer en uppå Kungliga General-Assistance 

Contoirtet Auctions-Kammare belägen på Södermalm St.Paulsgatan no. 58 en auktion hållas 

där bland annat större och mindre polerade kaffekannor och tekettlar.
59

 

Posttidningar. Datum: 1773-12-16. 

Här annonseras att möte involverande borgenärer och fordringar kommer att ske på Caffe-

Huset mitt emot Riddarhuset.
60

  

Inrikes tidningar. Datum: 1777-08-04.  

Göteborg.  Här annonseras en offentlig auktion den 15:e september och följande dagar av 

varor hembragta av det Ostindiska Companietets skepp Adolph Fredric. Bland varorna 

återfinns, porslin, kaffeserviser, kaffe, en kaffekanna med lock, olika uppsättningar 

kaffekoppar, tekannor.
61

 

Inrikes tidningar. Datum: 1778-07-30. 

Det Ostindiska Companiets skepp Sophia Magdalena hembragte en last som kommer att 

finnas på en offentlig auktion den 7:e september och följande dagar. Bland de annonserade 

varorna finns tekoppar (242290 par) och kaffekoppar (8086 par).
62

  

Inrikes tidningar. Datum: 1778-08-27. 

Göteborg. Ostindiefararen Stockholms Slott hembragta laddning innehöll bland annat ett stort 
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antal silkesvaror, porslin i form av bland annat 1770 par chokladkoppar, 28636 par 

kaffekoppar och 232088 par tekoppar.
63

 

1780-talet 

Inrikes tidningar. Datum: 1780-07-27. 

Göteborg. Det Ostindiska Kompaniets skepp Konung Gustav den Tredje hembragte bland 

annat 15 teserviser samt tio kaffeserviser, båda varianterna i olika färgkombinationer.
64

  

Inrikes tidningar. Datum: 1780-09-18. 

Under rubriken ”Notificationer” anges det att man kan lämna uppgifter om eventuella 

arränden hos Ahlgrens Caffehus i Stora Kyrkobrinken.
65

  

Posttidningar. Datum: 1782-10-24. 

Under rubriken ”Stads-Auctioner” annonseras en auktion den 29:e och 30:e oktober vid 

källaren Caftenhof för- som eftermiddag där bland annat ostindiskt porslin i form av te- och 

kaffekoppar samt dito serviser.
66

  

Posttidningar. Datum: 1783-02-13. 

Stads-Auctioner. Den 18:e, 19:e och 21:a denna månad kommer uppå Freiedrichhofs Slott 

eftermiddagarna auktioneras ut delar av hennes majestät drottningens lösören där bland annat 

te- kaffe- och mjölkkannor ingår. Vidare finns även ryskt- och svenskt porslin bestående av 

te- kaffe och bordsserviser.
67

   

Inrikes tidningar. Datum: 1784-01-01. 

Till salu finnes. Kaffe och socker är till salu för billigt pris, varom underrättelse lämnas vid 

hörnhusen vid Rawalds Bro och uti Boden.
68

 

Inrikes tidningar. Datum: 1784-05-03. 

Under rubriken ”Diverse Kungörelser” annonseras det att hos en viss restaurant finns 

möjlighet till fem till sex rätter, kaffe och brännvin (som betalas separat).
69
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Posttidningar. Datum: 1784-05-24. 

Stats-Auctioner. Den 25:e och 26:e denna månad på för- som eftermiddagen på Norrmalm och 

Caftenhof att säljas diverse lös egendom, däribland kaffeserviser, porsliner och bomull.
70

 

Posttidningar. Datum: 1784-06-14. 

Stats-Auctioner. Nästa fredag och lördag den 18:e och 19:e Juni på för- som eftermiddagen på 

Norrmalm och Caftenhof kommer en auktion av lös egendom äga rum, bland artiklarna till 

salu finns bland annat kaffe- och tekannor jämte diverse andra porslinsföremål.
71

 

Posttidningar. Datum: 1785-04-18. 

Stats-Auctioner. Den 22:a i denna månad som är nästa fredag, på både för- och eftermiddagen 

på Norrmalm och Caftenhof kommer en auktion hållas där man kan köpa kaffe- te- och 

bordssilver.
72

 

Posttidningar. Datum: 1785-09-19. 

Stats-Auctioner. Den 23:e nästa månad som är en fredag på både för- tom eftermiddagen 

försäljes genom auktion på Södermalm vid hörnet av Adolf Fredriks Torg och Hornsgatan uti 

huset no. 114 grosshandleren Jellings avlidne änkas lösa egendom som bland annat består av 

te- kaffe och bordssilver.
73

 

Inrikes tidningar. Datum: 1785-10-27. 

Den 16:e november kl. 10 utlyser Stockholms Börs en auktion av lasten från Johan Nicolaus 

Damps skepp. Laddningen kom från St. Bartholmé och bestod av 203 större och mindre 

fastager kaffe, 248 större och mindre fat socker, 20 balar, innehållande 400 rullar 

Portoricotobak, åtta balar bomull, fem fastager rom med mera.
74

 

Inrikes tidningar. Datum: 1786-04-10. 

Under rubriken ”Diverse Kungörelser” annonseras det att ett visst etablissemang erbjuder ett 

antal tjänster, däribland exklusiv mat samt, likörer och kaffe.
75

 

Posttidningar. Datum: 1787-11-29. 

Diverse Kungörelser. Nästkommande den 8:e december kommer uppå Stockholms Börs 
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genom auktion att försäljas skeppet Lovisa Fredricas last från St. Bartholome som består av 

bland annat kaffe och socker, auktionen börjar kl. 10 uti det vanliga rummet på Börsen.
76

 

Posttidningar. Datum: 1788-09-15. 

Notificationer. Den 19:e september som är nästa fredag både för och eftermiddagen kommer 

på Södermalm och Catharinas Församling uti Tullportsgatan no. 59 genom auktion säljas 

bland annat kaffe- te och bordssilver.
77

 

Posttidningar. Datum: 1789-05-04. 

Den 8:e och 9:e maj som är en fredag och lördag både för och eftermiddag kommer på 

Norrmalm och Caftenhof genom auktion att säljas bland annat både bord- och kaffesilver samt 

även diverse porsliner.
78

 

1790-talet 

Posttidningar. Datum: 1790-01-14. 

Här annonseras det att uti Torstens Kryddbod finns det Martinique-kaffe att köpa, detta 

tillsammans med en rad andra varor, däribland teer, tobak, te- kaffe- och chokladserviser samt 

arrak från Batavia.
79

 

Posttidningar. Datum: 1790-06-07. 

Stats-Auctioner. Den 11:e och 12:e denna månad från för- tom eftermiddagen på Norrmalm 

och Drottninggatan uti huset no. 3 kommer det att via auktion säljas bland annat kaffe- och 

tekannor samt porsliner.
80

 

Posttidningar. Datum: 1790-11-29. 

Stats-Auctioner. Den tredje december, som är nästa fredag ifrån kl. 9-12 försäljes genom 

auktion uti Södermalm och Tjärhöfsgatan på Djurbergs Gård no. 12 den avlidne 

brandvaktrotmästaren Holms lösa egendom som bland annat innehåller kaffe- och 

bordssilver.
81

 

Posttidningar. Datum: 1791-02-07. 

Stats-Auctioner. Nästa fredag den 11:e februari på för tom eftermiddagen att via auktion 
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kommer den avlidne bankbokhållaren Strömers lösa egendomar att säljas, här återfinns kaffe- 

te- och bordssilver samt porsliner.
82

 

Posttidningar. Datum: 1791-02-21. 

Stats-Auctioner. Auktion den 25:e och 26:e på för- som eftermiddagen hållen på Norrmalm 

och Norrlandsgatan huset no.21 där bland annat te- och kaffekannor finns till salu.
83

 

Posttidningar. Datum: 1791-03-14. 

Under rubriken ”Stats-Auctioner” annonseras bland annat en auktion av handelsman 

Granbom den 18:e och 19:e mars uti Galwii Gränd no.110 där kaffebönor, kanel och arrak 

finns till salu. Längre ner under samma rubrik annonseras det för en annan auktion hållen på 

Södermalm och Källaren Pelikan den 29:e och 30:e mars samt den 2:a april på både för och 

eftermiddagen uti huset no. 9 där kaffe- te- och bordssilver finns till salu.
84

 

Posttidningar. Datum: 1791-03-21. 

Under rubriken ”Stats-Auctioner” annonseras en auktion hållen på Skeppsbron i Stockholm 

där bland annat kaffe säljs. Auktionens datum är 26:e mars i huset no. 37.
85

 

Posttidningar. Datum: 1791-04-04. 

Stats-Auctioner. Den 8:e och 9:e april kommer på Norrmalm och Caftenhof genom auktion att 

säljas bland annat både kaffe- och tesilver samt även diverse porsliner.
86

 

Inrikes tidningar. Datum: 1792-09-13. 

Offentlig auktion på Börsen annonseras till den 24:e denna månad kl 10 för varor hembragta 

av det West-Indiska Companiet finns att köpa, bland dessa varor återfinns socker, kaffebönor 

samt tobak. Varorna är från St. Bartholome.
87

  

Fahlu weckoblad. Datum: 1792-12-01. 

Under rubriken ”Diverse Kungörelser” annonseras det att man onsdagen klockan halv fem 

utanför herr Rådman kan köpa en kvarts skålpund kaffe. Förutom kaffet uppges det även att” 

lite saffran” finns att tillgå.
88
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Inrikes tidningar. Datum: 1793-02-08. 

Under rubriken ”Notificationer” annonseras det att på Norra Smedjegatan finns grönt te och 

kaffebönor till salu.
89

 

Inrikes tidningar. Datum: 1793-02-20. 

I denna tidning annonseras att det den 27:e denna månad (februari) kommer hållas en auktion 

av det Westindiska Companiet som hembragte en laddning från St. Bartholome beståendes av 

bland annat kaffebönor, rom, tobak och bomull som då finns till salu.
90

 

Inrikes tidningar Datum: 1793-08-16.  

Göteborg. Det Ostindiska Companiets skepp Götheborg anländer och annonserar en offentlig 

auktion den 9:e september och nästkommande dagar. Bland de annonserade varorna återfinns 

kaffekoppar, tekoppar och chokladkoppar. Annonsen kungör även kvantiteterna, exempelvis 

uppgår antalet tekoppar till 184628 par, motsvarande mängd kaffekoppar uppgår till 24119 

och chokladkoppar till 7560. Vidare anges mängden teserviser till 6 och kaffeserviser till 3.
91

 

Posttidningar. Datum: 1794-03-17. 

Auctioner. Nästa fredag och lördag, den 21:a och 22:a mars, kommer i staden vid 

Westerlånggatan uti huset no. 70 genom auktion försäljas kramhandlaren Svedmans avlidna 

enka fru Margareta Svedmans lösa egendom, bland denna ingår kaffe- och bordssilver samt 

porsliner.
92

 

Inrikes tidningar. Datum: 1796-12-09. 

Auctioner. Den 10:e denna månad som är en lördag annonseras en auktion hållen på Börsen 

av varor hembragta av det West-Indiska Companiet från St. Bartholome. Bland varorna 

återfinns bland annat kaffebönor, kakaobönor, bomull och rom.
93

  

Posttidningar. Datum: 1797-02-20.  

Auctioner.  Nästa fredag och lördag, den 24:e och 25:e februari på för- som eftermiddagen 

hålls en auktion uti huset no. 27 vid Norra Smedjegatan där bland annat kaffe- och tesilver 

finns till salu.
94
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Posttidningar. Datum: 1797-08-03. 

En kort notis om att det Westindiska Companiets skepp Apparancen efter en två månaders 

resa från St. Barhalome har anlänt till Dalarö den 29:e juli med en last beståendes av bland 

annat kaffe, socker peppar och indigo.
95

 

Fahlu weckoblad. Datum: 1797-12-09. 

I denna tidning annonseras det att uti Falhens Bod på Fahiun säljes det bland annat kaffe och 

tobak i större och mindre partier till billigt pris.
96

 

Inrikes tidningar. Datum: 1797-12-19. 

Här annonseras en markegendom belagd norr om Stockholm finns till salu, för mer 

information hänvisas man till samma hus som Åbo Caffehus beläget vid Skeppsbron.
97

 

Posttidningar Datum: 1798-09-20. 

Under rubriken ”Notificationer” annonseras en auktion anordnad av Stadens Auctions 

Kammare (Stockholm). Bland de auktionerade varorna finns ett större antal uppsättningar av 

diverse hushållstillbehör, däribland kaffe- och tesilver. Vidare annonseras även kaffebönor. 

Auktionen hålls den 22 september vid Norrmalm på Nya Kungsholmsbrogatan uti huset no. 

51.
98

  

Inrikes tidningar. Datum: 1798-11-06. 

Göteborg. Annons angående en laddning från ett ostindiskt skepp, auktionen sker den 29:e 

november och bland varorna finns bland annat; bordsserviser i porslin, 2358 par kaffekoppar 

och fat i diverse olika färgkombinationer (guld, blå- och grön emalj). 1953 skålpund kanel, 

fyra fastager arrak, 513 par chokladkoppar (också i diverse färgkombinationer) och även 

diverse te- och kaffeserviser.
99

 

Fahlu weckoblad. Datum: 1799-03-30. 

Under rubriken ”Till Salu” annonseras det att hos handelsmannen Oliwenbom finns det 

svenskt kaffe till civilt pris.
100
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Inrikes tidningar. Datum: 1799-09-10.  

Det Ostindiska Companiets skepp Sophia Magdalenas last som hemkom den 29:e augusti 

auktioneras ut den 8:e oktober. Bland varorna finns kaffe från Cheribon. Detta tillsammans av 

arrak och socker.
101

 

1800-talet 

Inrikes tidningar Datum: 1800-03-28.  

Auction. Det Ostindiska Companiet kungör härmed en auktion den 17:e april där Sophia 

Magdalenas överblivna varor hemtagna förra året är till salu, däribland kaffe från Cheribon 

tillsammans med bland annat arrak och socker. Vidare annonserades det att man kan få prov 

på sockret på kompaniets kontor i Stockholm uti huset no.21 vid Kornhamns Torget. Vidare 

hänvisas det till i denna tidning till kaffehuset, Börs, där ett möte angående den avlidne 

kryddkramaren Schenmark där dennes kreditorer samlas klockan halv 12.
102

 

Inrikes tidningar. Datum: 1800-12-03. 

Det Ostindiska Companiets skepp Östhergötlands last kommer att finnas till salu under en 

auktion den 8:e december där bland annat te- och kaffeserviser i porslin finns tillgängliga.
103

 

Fahlu weckoblad. Datum: 1803-01-15. 

Diverse Kungörelser. Torsdagen den 20:e i denna månad och följande dagar tänker jag 

bevista Fahlu Marknad med följande varor (bland annat); bomullstyger, kaffe, socker.
104

  

Fahlu weckoblad. Datum: 1803-07-09. 

Lördagen i denna vecka eller den 16:e i denna månad klockan två på eftermiddagen kommer 

Stadens Auctions- Kammare att auktionera ut diverse tomter och land, dessutom kommer 500 

skålpund kaffebönor att säljas.
105

  

Posttidningar. Datum: 1807-05-21. 

Auctioner. Imorgon fredag den 22:a maj uti Rothenska huset no. 31 ingången från 

Glasbruksgatan genom auktion kommer säljas bland annat te- och kaffekannor.
106
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Posttidningar. Datum: 1807-07-02. 

Under rubriken ”Till salu finnes” annonseras att det bland annat finns friska och goda teer, 

kaffebönor, arrak, ostindiska te- och kaffeserviser, detta går att köpa i Nettenblads Hus no. 21 

vid Enkla Plan.
107

 

Posttidningar. Datum: 1807-07-04. 

Under rubriken Till salu finnes. Fin Batavia-arrak, gammal Jamaica-rom, ostindiskt porslin 

bestående av kaffe- och morgonkoppar, tre sorters kaffebönor, fint te, fint kanel jämte flera 

varor finns att köpa till civilt pris i huset no. 66 på Norra Smedjegatan.
108

 

Posttidningar. Datum: 1807-07-30. 

Till salu finnes. Kaffe, bomull, rom, indigo med mera finns uti huset no. 64 vid 

Westerlånggatan kontoret inpå gården en trappa upp.
109

 

Posttidningar. Datum: 1807-08-29. 

Till salu finnes. Kaffe, saffran, indigo, tobak, te med mera finns tillgängligt uti huset no. 82 på 

Österlånggatan.
110

 

Posttidningar. Datum: 1808-04-09. 

Till salu finnes. Goda kaffebönor och diverse sorters teer, kanel, rabarber, svarta ostindiska 

satfer(?), är till salu på kontoret första dörren till höger uti Nettenblads hus no. 21 vid Tyska 

Prästgatan.
111

 

Posttidningar Datum: 1808-06-02. 

En kort notis som anger att den avlidna bro-månglerskan Söderbloms herrar borgenärer 

behagade uti en ganska angelägen överläggning sammanträda på Börs Caffehus.
112

 

Posttidningar. Datum: 1809-05-25. 

Auktioner. Imorgon den 26:e maj på för tom eftermiddagen kommer å Norrmalm och 

Drottninggatan uti huset no. 29 en trappa upp genom auktion att säljas bland annat; fint te och 

kaffe, porsliner med mera.
113
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Posttidningar. Datum: 1809-04-04. 

Auctioner. Jamaica-rom, arrak, choklad, kanel, flera sorters teer, fina ostindiska tekoppar 

finns till salu uti Nettenblads hus no. 21 på Tyska Prästgatan.  

Vidare i samma nummer är det en till annons där, caffe, indigo, tvål, kryddpeppar, 

svartpeppar, finns till salu uti huset no. 25 vid Mariagatan hos Lars Peter Norman.
114

 

Posttidningar. Datum: 1809-09-09. 

Till salu finnes. På Hedbom och Comp:s kontor två trappor upp i huset no. 16 i Östra 

Statsgärdet finns till billigt pris följande nyligen inhämtade varor; arrak, rom, kryddpeppar, 

bomull, kaffe med mera.
115

 

Posttidningar. Datum: 1809-12-01. 

Diverse Kungörelser. Ett konkursärende kommer ta plats på Börs Caffehuset måndagen den 

4:e december kl. 12 på förmiddagen.
116

 

1810-talet 

Posttidningar. Datum: 1810-03-13. 

Auctioner. Den 21:a nästkommande mars försäljes genom auktion i Marstrand, dels till 

export, dels till kvarblivande; kaffe, socker, kakao, peppar, kanel, porslin, rom, med mera.
117

 

Posttidningar. Datum: 1811-04-19. 

Till salu finnes. Fina och goda teer av alla slag, socker, kaffe, choklad, rödvin, arrak, ostindisk 

kanel, finnes uti huset no. 21 vid Tyska Prästgatan.
118

 

Posttidningar. Datum: 1811-11-08. 

Kaffebönor, rom, arrak, kanel, choklad och diverse teer säljs Nettenblads hus no. 21 på Tyska 

Prästgatan.
119

 

Posttidningar. Datum: 1811-11-25. 

Auctioner. Måndagen den 13:e januari och nästföljande dagar kommer genom öppen auktion i 
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Carlshamn en större mängd kaffe, sockerbomull, indigo tillsammans med diverse övriga 

varor.
120

 

Posttidningar. Datum: 1812-02-03. 

Auctioner. Den 16:e mars och följande dagar försäljas i Carlshamn genom öppen auktion en 

större mängd kaffe, socker, bomull, indigo samt svartpeppar tillsammans med diverse övriga 

varor.
121

 

Posttidningar. Datum: 1812-03-17. 

Till salu finnes. Kaffe, Jamaica-Rom, Madeira-Vin, socker, choklad, rom, diverse sorters teer 

säljes uti huset no. 11 vis Tyska Prästgatan.
122

 

Posttidningar. Datum: 1812-03-25. 

Auctioner. Genom offentlig auktion som förättas å Börsen den 3:e och 4:e april från kl 10 till 

1 på förmiddagen försäljes i större partier bland annat; kaffe, svartpeppar, ingefära, uti Carres 

kontor i Brunsgränden huset no. 4.
123

 

Posttidningar. Datum: 1812-07-03. 

Auctioner. Den 16:e denna månad som är en torsdag klockan 8 på förmiddagen försäljes den 

avlidne facotoren Johan Jacob Richters lösa egendom, detta i Östra Karleby i Onsjö till salu 

finns bland annat kaffe och socker.
124

 

Posttidningar. Datum: 1812-07-04. 

Auctioner. Genom offentlig auktion förrättas onsdagen den 22 och nästkommande dagar i juli 

kommer att i Carlshamn säljas kolonial- och manufakturvaror som socker, kaffe, peppar, 

indigo med mera.
125

 

Inrikes tidningar. Datum: 1812-07-16. 

Auctioner. Genom offentlig auktion förrätt på Börsen tisdagen den 21 och fredagen den 24 kl 

10-11 försäljes bland annat; kaffe, tobak, bomull, indigo, socker.
126
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Posttidningar. Datum: 1813-05-07. 

Diverse kungörelser. Ett sammanträde angående en viss konkurs kommer att äga rum på Börs 

Caffehus onsdagen den 26:e maj.
127

  

Inrikes tidningar. Datum: 1815-04-21. 

Auctioner. Genom offentlig auktion uti Nedre Börsrummet Stockholms Auctions Kammare 

onsdagen den 26 denna månad förmiddagen kl 9 försäljes diverse dels förtullade dels 

oförtullade varor däribland; kaffe, socker, indigo, rom.
128

  

Inrikes tidningar. Datum: 1815-09-07. 

Till salu finnes. På O. F. Ulfs kontor uti huset no.3 vid Skeppsbron till vänster i portgången 

finns till salu kaffe, kanel och andra varor till billigt pris.
129

 

Posttidningar. Datum: 1816-07-11. 

Notificationer. Samtliga mina herrer behaga sammanträda på Börs Caffehuset kl 5 torsdagen 

den 11:e, frånvarande får finna sig i de närvarandes beslut. Undertecknat av G.G Hultqvist. 

Bryggare.
130

 

Posttidningar. Datum: 1817-07-03. 

Till salu finnes. Kaffe och kanel med mera finns att köpa hos U. H Otto och Comp.
131
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