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Förord 

Litteraturen om vårt lands marknader är synnerligen torftig. En enda grund-
lig undersökning av städernas marknader fram till Gustav II Adolfs tid 
föreligger i form av en akademisk avhandling av Nils Staf, Marknad och 
möte (Stockholm 1935), som även innehåller en översikt över städernas 
marknadsterminer intill början av 1700-talet. Samme författare utgav fem år 
senare en skrift om marknadsreformen 1788 (Stockholm 1940). 

Axel Påhlmans Marknader och marknadsliv (Stockholm 1957) utgör en 
sammanställning av vad den stadshistoriska och topografiska litteraturen 
innehåller i ämnet. Innehållet bygger således inte på egna arkivforskningar. 

I landskapsbeskrivningar, stadsmonografier och sockenbeskrivningar in-
går stundom kortare redogörelser för marknader och notiser om marknads-
liv, men någon sammanhängande skildring av ett landskaps marknader har 
hittills inte publicerats. 

Föreliggande framställning vill bidraga till att fylla denna lucka i litteratu-
ren. Den grundar sig på arkivalier i Riksarkivet, Landsarkiven i Uppsala och 
Göteborg samt Värmlandsarkiv i Karlstad. Vidare har ett antal tryckta 
källpublikationer och viss litteratur utnyttjats. Slutligen har material häm-
tats ur uppteckningar i folkminnesarkivens samlingar i Uppsala och Göte-
borg och i några få fall även ur artiklar i lokalpressen. Uppgifter ur litteratur 
och arkivmaterial har understundom utan särskild anmärkning förkortats. 
Bokstavstrogen citering har inte alltid iakttagits. Företrädesvis har den 
undvikits i syfte att underlätta läsningen av äldre, delvis svårförståeliga 
texter. 

Uppslaget till undersökningen härrör från ortstidningarnas årliga mark-
nadsreportage, där lokalpatrioter brukar intervjuas om marknader och 
marknadsliv. Av lättförklarliga skäl vill man ofta framställa ortens marknad 
såsom varande urgammal. Jag har alltid reagerat mot det slags hem-
bygdskärlek, som tar sig uttryck i att den egna hembygden och dess sevärd-
heter ovillkorligen skall göras äldre än de är. Vad värmländska marknader 
beträffar, av vilka man vill göra en del uråldriga eller anser dem vara »av 
hedenhös», kan ytterst få förmodas ha medeltida anor, och endast en av 
dem kan möjligen ha förefunnits i bortåt tusen år. Av brist på källmaterial 
kan dock aldrig verifieras, att så skulle vara fallet. Det stora antalet stads-
och lantmarknader är avsevärt yngre. 

Med fog kan det således sägas vara på tiden att undersöka, i vilken 
utsträckning förefintliga arkivalier tillåter en någorlunda säker historisk 
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förankring samt en tillförlitlig skildring av deras utveckling och slutliga 
avveckling. 

Vid benägen granskning av hela manuskriptet har f. förste arkivarien 
fil, dr Richard Broberg föreslagit och företagit vissa ändringar och omflytt-
ningar av texten samt gjort en del tillägg. Han har också medverkat vid 
redigeringen av bilder och texter till dessa. 

Chefen för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, docent Erik Olof 
Bergfors, har deltagit i granskningen och utredigeringen av manuskript och 
bildmaterial. Han har dessutom berett plats för mitt arbete i Dialekt- och 
folkminnesarkivets skriftserie. 

För detta värdefulla bistånd bringar jag dem båda mitt varma tack. 
Slutligen tackar jag Statens humanistiska forskningsråd för beviljat tryck-

ningsbidrag. 

Kristinehamn i september 1977 
Arvid Ernvik 
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Inledning 

Kyrkmässor, ting och marknader 
På forskningens nuvarande ståndpunkt kan det inte avgöras, om förhistoris-
ka marknader har förekommit i Sverige. I varje fall äger man ännu inga 
säkra kunskaper om ett dåtida marknadsväsen. Det är emellertid troligt att 
marknader har hållits långt före medeltiden i tättbefolkade trakter. Dit kan 
vi dock på goda grunder inte räkna landskapet Värmland, som måste be-
tecknas som en utmark till Sveariket ända till medeltidens slut. Medeltida 
marknader förlagda till helgondagar och gamla tingsplatser kan i vissa fall ha 
förkristna anor. Samband mellan marknader och landskapsting kan påvisas 
flerstädes i vårt land, bl. a. i Värmland. I sådana fall kan marknaderna 
dateras till medeltiden. 

Ordet marknad är detsamma som ty. Markt och kan härledas från lat. 
m e rc atus med betydelsen 'handel, marknad, torg' 

Säkerligen har de flesta marknader uppkommit ur behovet av handel och 
varuutbyte i tider, då kommunikationerna var outvecklade och man nödga-
des söka sig fram på ridstigar, vintervägar och vattenleder. De hade en 
viktig uppgift att fylla ända fram till mitten av 1800-talet, då näringslagstift-
ningen tillät affärsmännen att inrätta handelsbodar även på landsbygden. 
Längst levde marknaderna kvar på platser, som var belägna långt från 
städer och där människor av ålder varit vana att samlas vissa bestämda 
tider, såsom kyrkliga märkesdagar och häradsting. Redan under medeltiden 
utfärdades särskilda fridslagar för marknadsbesökande och brott mot dem 
straffades med höga böter. 

Tidigt hade åtskilliga marknader uppkommit utan tillstånd. I Kalmar 
recess av år 1473 stadgades, att alla olagliga marknader skulle slopas. 
Många fortfor dock som förut. I våra äldsta tryckta almanackor för åren 
1585, 1592 och 1598 infördes inte olovliga marknader, endast tillåtna års-
marknader. Karlstads marknader är de enda i Värmland, som upptages däri. 
Vår kännedom om medeltidens och Vasatidens marknader är synnerligen 
torftig och grundar sig på uppgifter i diplom och kungliga förordningar. 

Lars Levander har i ett av sina arbeten framhållit såsom anmärknings-
värt, att så gott som alla myndigheternas föreskrifter genom tiderna går ut 
på att inskränka eller indraga marknader, inte att befrämja dåtidens viktigas-
te form för allmogens hande1.2  De mindre marknader, som av ålder varit 
beviljade vid vissa landskyrkor samtidigt med helgonmässor, ville framför 
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allt städernas borgerskap få undanröjda. För Värmlands del skedde det i 
samband med stadsgrundandet. 

Men innan Värmland hade fått någon stad var marknader vid vissa kyrkor 
nödvändiga. År 1529 samlades ombud för de flesta städer i Stockholm för att 
bestämma, vilka stadsmarknader som borde bibehållas och vilka lantmark-
nader vid kyrkorna som skulle fortfara eller indragas. Det framhölls »att alt 
för månge Marcknader holles i rijket, så at thet xr snart så när kommet, att 
marcknader holles widh hwar Kyrkiemesso, der af städerne warda i grund 
förderfwade» .3  Hädanefter skulle endast 16 stycken sådana marknader få 
bibehållas, bland dem Persmässan i Tingvalla. Den upptogs som frimarknad 
i Gustaf Vasas stadga 1531. 

Värmlands äldsta marknadsort är antagligen Tingv alla (numera Karl-
stad), en slutsats som ligger nära till hands dels på grund av ortens admini-
strativa och kyrkliga betydelse, dels på grund av dess lättillgängliga geogra-
fiska läge. 

Marknader bör i alla tider ha förlagts till platser, där allmogen hade för 
vana att samlas av skilda anledningar och dit man lätt kunde färdas. I äldre 
tider med outvecklat vägväsen erbjöd vattenleder och vintervägar de be-
kvämaste framkomstmöjligheterna. Tidpunkten för marknaden var viktig. 
Vårmarknader saknade i Värmland betydelse, emedan bönderna under den 
årstiden inte hade någonting att avyttra, jordbruksgöromålen hindrade dem 
att resa och väglaget inte inbjöd till långfärder vare sig till fots eller till häst. 
Endast under tiden mellan sådd och skörd, slåtter och tröskning var det 
möjligt att besöka marknaderna. I Värmland var de därför förlagda nästan 
undantagslöst till höst och vinter. Ett exempel på undantag utgör Pers-
mässmarknaden i Tingvalla den 29 juni. 

Till Tingvalla ledde alla vägar och dit nådde man bekvämt med båt över 
Vänern. Klarälven var länge segelbar, i senare tid dock endast från Ving-
ängsjön i norr till Edebäck, från Skymnäs till Munkfors, från Munkfors till 
Deje och därifrån till Tingvalla. 

I Tingvalla höll medeltida kungar och hövitsmän vapensyn, och där 
vistades katolska domprostar och kaniker från Skara, som företog visita-
tionsresor i den under Skara stift lydande provinsen. En och annan kung 
eller hans ombud höll där konungsräfst, landskapets lagman ditkallade årli-
gen allmogen till landskapsting och samtidigt firade man kyrkmässor. I 
samband med ting och kyrkmässa hölls inte sällan marknad, det är betygat 
från skilda håll i vårt land. 

Tingvalla erhöll stadsprivilegier av hertig Karl 1584. De hade ursprungli-
gen varit ämnade för Bro marknadsplats fyra mil öster om Tingvalla (senare 
Kristinehamn). Den nya staden kallades efter hertigen Karlstad. 

Det äldsta belägget för en marknad i Tingvalla härrör från ett diplom 
daterat 29/6 1360,4  därnäst följer städernas överenskommelse 1529 och 
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Gustaf Vasas stadga 1531 (se ovan). Westling kände till att hertig Karl redan 
1578 hade bestämt sig för att Tingvalla skulle behålla sina dåvarande tre 
marknader.6  Den nygrundade staden Karlstads frimarknader, Persmässan 
och Fastingen, togs upp i 1585 års almanacka. Gyllenius besökte marknader 
i Karlstad 1633, 1638, 1640 och 1643.6  

En av orsakerna till att hertig Karl föredrog det gamla Tingvalla framför 
Bro var belägenheten närmare norska gränsen, varigenom det skulle bli 
lättare att kontrollera gränshandeln. Av Karlstads privilegiebrev framgår 
klart, att den nya staden var ämnad att utgöra ett hinder för västvärmlän-
ningarnas handel med norrmännen. Det heter där, att sedan karlstadsborna 
tack vare »förråd och förmögenhet» kunde undsätta gränsborna med salt 
och sill, som var de i Norge mest eftertraktade varorna, skulle det »allom 
vara förbjudet att draga in i Norge sådana nödtorfter att köpa». 

Många marknader i Sverige har namn efter katolska kyrkmässor, som 
under medeltiden firades till minne av kyrkornas skyddspatroner. I Tingval-
la bör kyrkans skyddspatron ha varit aposteln Petrus och kyrkmässan hette 
följaktligen Petrusmässan, förkortat till Persmässan, vilken benämning även 
tillades den äldsta marknaden som hölls den 29 juni på Petrusdagen. I 
Värmland firades dylika katolska mässor åtminstone på några platser, så-
som Olofsmässan i Älgå och Mikaelsmässan i Arvika. Eftersom vissa värm-
ländska marknader erhöll namn efter Birgitta och Lucia, t. ex. Brittmässo-
marknaden i Karlstad och Luciamarknaden i Kristinehamn, är det möjligt 
att dessa marknader går tillbaka till medeltiden. 

Även ting brukade hållas i samband med kyrkmässa och marknad. Fasta 
tingsställen har förekommit i varje härad i Uppland, Södermanland, Öster-
götland, Västmanland och större delen av Småland, men däremot inte i 
Västergötland och Värmland. Under 1500-talet upphörde man att använda 
de fasta medeltida tingsplatserna, och redan i början av 1600-talet var det 
sed att nyttja växlande tingsställen. Men längre fram under sistnämnda 
århundrade sökte myndigheterna återinföra fasta tingsställen. I Västergöt-
land tillkom *sålunda vid århundradets mitt ett stort antal dylika. Uppenbar-
ligen ägde denna anordning samband med det förbättrade vägväsendet och 
inrättandet av gästgiverier. I Värmland saknades nästan helt körbara vägar 
ännu vid mitten av 1600-talet och, med få undantag, även gästgiverier. 
Följaktligen hölls häradstingen på skilda platser. För att välja ett enda 
exempel kan nämnas, att häradstingen i Ölme härad under perioden 
1610-1650 hölls på 23 olika platser. Sedan gästgiveri blivit inrättat vid 
Rudsberg i Ölme socken i slutet av 1630-talet, omnämnes 1636 första gången 
Rudsberg som tingsplats. Det skulle dock dröja länge, innan särskild tings-
lokal där ställdes till förfogande. Landshövdingen över Värmland och När-
ke, Didrik Wrangel, företog 1688 en resa genom provinsen för att vid 
häradstingen skaffa sig informationer och överlägga med tingsmenigheten 
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om byggandet av särskilda häradsstugor. Vad Ölme härad beträffar bevista-
de han tinget i Kristinehamn den 19 och 20 mars 1688. I tingsprotokollet 
heter det bl. a.: »Efter ingen viss tingsplats i detta häradet härtills varit, 
resolverade Hans Nåde den härefter förbliva i Rudsberg och Ölme socken, 
och där bör häradsstuga upprättas efter den uppsats och ritning Hans Nåde 
därpå befallandes och utgivandes varder och allmogen därtill timmer och 
nödvändigheter [framforslar].»7  

Men jag återvänder till Tingvalla. Under medeltiden förekom där enligt 
bevarade dokument 23 landsting, därav minst 15 vid Persmässotid. Här 
anföres belägg för några av dem: 1360 29/6 (Tidösaml. nr  1817, Lign. 
XXIV: 2); 1397 30/6 (RAP II, nr 2880; 1411 29/6 (SD nr 1455); 1438 29/6 
(SMR nr 769); 1441 29/6 (SMR nr 1314); 1473 29/6 (RAP). I fyra av diplomen 
omtalas Lagberget i Tingvalla. 

Tingvalla socken omfattade ett område från och med Lövnäs i väster till 
Alster i öster och från och med Edsgatan i norr till Vidön och Jäverön i 
söder. 

Kyrka i Tingvalla är visserligen inte omnämnd i bevarad skriftkälla tidiga-
re än 1347 29/4, då konung Magnus Eriksson »vider Tinguallx kyrkio» 
utfärdade en konungsdom.8  Kyrkoherde fanns emellertid 1290. 

Innan särskilda marknadsplatser begagnades, försiggick marknaderna vid 
kyrkorna. Gottfrid Kallstenius erinrar i sin bok om Filipstad om att då 
Gustaf Vasa år 1527 bekräftade Eriks av Pommern 1413 utfärdade skydds-
brev för järnberget i Värmland (Persberg), gav han samtidigt bergslagsborna 
rättighet att hålla en frimarknad varje lördag. Kallstenius' förmodan, att 
marknaden hölls vid Kalhyttan, där den dåtida kyrkan var belägen, kan 
bekräftas med ett citat ur Erik Gustaf Geijers Svenska folkets historia. 
Geijer uppger där, att hertig Karl år 1581 stadgade »att där vid bergskyrkan i 
Färnebo må vara samkväm till köpslagan var annan lördag» .9  Ordet sam-
kväm skall här tydas som sammankomst, marknad. Innan Gustaf Vasa 
beviljade nyssnämnda marknad vid Färnebo kyrka, hade ortsborna enligt 
Fernow rättighet till en torgdag vid Nora kyrka i Västmanland." Så sent 
som 1625, då Filipstad hade varit stad i 14 år, beviljade Gustaf II Adolf enligt 
en resolution filipstadsborna ensamrätt till tre marknader, nämligen vid 
kyrkorna i Nora, Sunne och Ekshärad (jfr s. 63). 

Även om värmländska marknader endast i några få fall med säkerhet kan 
sammanställas med kyrkmässor och ting, har de flesta marknaderna upp-
kommit litet varstädes på grund av allmogens behov av byteshandel. Varu-
utbytet måste ha varit särskilt angeläget under det långa tidsskede, då 
provinsen saknade städer. Landskapets första stad, Karlstad, grundades 
som nämnts 1584, Filipstad 1611 och Kristinehamn 1642, för att nämna de 
tre äldsta. Men även om myndigheterna sökte förmå landsortens invånare 
att föra sina produkter till dessa städers frimarknader, uppkom åtskilliga 
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marknader på flera orter belägna ganska långt från städerna. Marknadsplat-
ser och marknadsterminer måste inrättas efter praktiska principer: befolk-
ningstäthet, kommunikationer, vägarnas tillstånd höst och vinter, inga 
marknader vid tiden för sådd och skörd. Hänsyn till jordbrukets årsrytm 
torde ha varit viktigare än alla andra synpunkter. 

Samtliga värmländska städer och köpingar har växt fram på gamla mark-
nadsplatser. Själva marknadsplatsen brukade benämnas Torget, så t. ex. 
marknadsplatsen vid Rådane strax norr om Sulvik i Älgå socken, likaså vid 
Jämnemon i Silleruds socken.11  All torghandel i våra städer är väl en 
kvarleva av gamla marknader. Även i Östnorge har marknadsplatser be-
nämningen Torg, t. ex. i Elverum och Trysi1.12  

I gamla almanackor kan man se att avgjort största antalet marknader i 
Sverige har varit höst- och vintermarknader. Om hösten hade bönderna 
åtskilligt att byta med eller sälja, och framför allt behövde de då avyttra 
hästar och nötkreatur som de inte förmådde vinterföda. Samtidigt fyllde de 
sitt behov av salt, humle, salt sill, krut, järnvaror m. m. Dessa omständighe-
ter gäller i synnerhet Värmland. 

Ej sällan inträffar det förhållandet, varpå talrika exempel gives i den 
följande framställningen av Värmlands marknadsväsen, att marknader som 
uppges ha indragits eller av andra skäl upphört från och med ett visst år, det 
oaktat i fortsättningen förekommer under lång tid, ibland till och med fram 
till våra dagar. I enstaka fall kan detta bero på att en marknad efter någon tid 
återupptagits, men i allmänhet är det endast fråga om av myndigheterna 
beviljade torgdagar, vilka anordnats på marknadsliknande sätt och därmed 
också, var på sin ort och tid, fått hos folket behålla eller tillagts det in-
vanda marknad snamnet. 

Regeringsingripanden bromsade handelns utveckling 

Städernas marknader var fram till 1788 antingen enskilda marknader eller 
frimarknader. De enskilda förbehölls stadens egna borgare, som där gjorde 
affärer med kringliggande socknars bönder. På frimarknaderna stod det 
ickeborgare och främmande köpmän fritt att sälja och köpa. Sålunda kunde 
på en frimarknad i Karlstad eller Kristinehamn handlande från Filipstad 
eller Mariestad göra affärer med skeppare från Göteborg, utan att de 
förstnämnda städernas borgare hade rätt att protestera mot intrång. Enligt 
samtidens gällande ekonomiska åskådning skulle frimarknaderna medföra 
starkt ekonomiskt uppsving för städernas handel. Denna uppfattning hade 
rikskansler Axel Oxenstierna formulerat redan 1633: »Det skall befinnas, att 
deraf en stor frequentie af alle orter skall komma tillsamman, som skulle 
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gifva hus-, källare- och bodehyra, förorsaka mycken tillförsel och näring, 
mycken förvandling och köpenskap, godt köp på främmande varor och 
komme våre inländske varor att stiga och blifva begärlige.»" Oxenstierna 
beräknade, att frimarknaderna skulle möta motstånd från »några få kräma-
re», vilka ängslades för att den fria handeln skulle försämra deras villkor, 
men för rikskanslern betydde städernas välståndsutveckling mera än enskil-
da affärsmäns invändningar. 

Karlstads borgerskap hade emellertid fått erfara tråkigheter och missnöje 
vid besök på frimarknader i Göteborg, där de framför allt brukade inköpa 
stora mängder salt. I en klagoskrift från slutet av 1630-talet påtalar borger-
skapet, att handlande från Karlstad inte hade samma frihet att göra affärer i 
Göteborg som stadens egna affärsmän, utan att de nödgades anlita dem som 
mellanhänder vid sina inköp av salt. Följden blev att priset på varan vid 
hemkomsten måste höjas, varvid det inträffade, att allmogen hellre reste till 
Norge och köpte salt till lägre pris. Hur det egentligen gick till i Göteborg 
skildras i följande ordalag: »Ty the skeppen, som salt föra, komma icke in i 
hampnen, uthan liggia ett styckie uth ifrån Stadhen uth på redden, hwarest 
the sälja och lossa sin last allena till Giötheborgarna och ingen annan ... 
Hwaraf wår Nådige Öfwerhet nogsamt kan se, huru wi njuta den frimarkna-
den till gode, och måste så warda bundna til den kiöpenskapen att handla af 
dem. »14  På grund härav kunde köpmän från Göteborg på Karlstads frimark-
nader sälja salt till lägre pris än stadens egna handlande, varigenom de 
senare led ekonomisk förlust. 

Den uteblivna förtjänsten på salthandeln ledde till att Karlstads borger-
skap hos höga vederbörande begärde ändring av Fastingsmarknaden, som 
var en frimarknad, till stadens enskilda. Regeringen beviljade ansökan." 

Beträffande marknadshandeln under förra hälften av 1600-talet kan det 
med fog sägas, att regeringens talrika ingripanden fick en ödesdiger verkan. 
De många åtgärder som vidtogs i akt och mening att utveckla näringslivet 
ledde inte till att de därtill knutna förväntningarna infriades. Enligt det 
rådande handelssystemet inskränktes den passiva utländska handeln till 
vissa städer, och förbud utfärdades för utlänningar att på marknader sälja 
varor utanför den stad, dit de hade anlänt med sina varor. Handelsordinan-
tien av år 1617 § 12 innehöll bestämmelsen, att ingen främmande eller 
utländsk handlande skulle fä tillstånd att fara till uppstäderna och Bergsla-
gerna för att bedriva köpenskap.16  En tidigare handelsordinantie, 1614 § 9, 
förbjöd stockholmare att med sina varor besöka uppstädernas frimarknader 
för att sälja men tillät dem att köpa produkter. Denna bestämmelse 
slopades 1617. De sistnämnda år fastställda grundsatserna för handelsnä-
ringen kom sedan att gälla i många år och upprepades i den senare lagstift-
ningen för handelsnäringen i uppstäder och stapelstäder. 

Om sålunda regeringens upprepade ingripanden kom att hindra handelns 
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utveckling, hopades svårigheter givetvis även på grund av pågående krig. 
Regeringen nödgades gång på gång tillgripa hindrande monopol, utfärda 
exportförbud, lägga beslag på kapital, varor och fartyg m. m. Följden blev 
inom handeln en allmän osäkerhet, och bestämmelserna i gällande handels-
ordning kunde snart inte åtlydas. I och med att lilla tullen infördes genom 
regeringsbeslutet 1622, stagnerade handeln markant, och oron märktes sär-
skilt starkt under frimarknaderna på landsbygden. Tullinspektor Peter Flyg-
ge i Bro (senare Kristinehamn), som erhållit uppdraget att organisera uppta-
gandet av lilla tullen på de värmländska marknadsplatserna, skrev i en 
inlaga till regeringen 1641: »Frimarknan, som allestädes i landet hålles, är 
tullen till stort förfång, ty då kan man aldrig tage then lille tullen retteligen, 
uthan moste tage hvad almogen teckes gifve och icke hvad the borde, ty 
ingen tör fördrista sich att holle nogen ransakning med almogen för theras 
mökenhet och stora trenge schuld; men thesemellan uti lördagar [dvs. 
enskilda marknader och torgdagar] gåer richtigt till.>>17  

Flygge hade redan 1638 fått befallning att uppsätta staket omkring mark-
nadsplatserna inom sitt distrikt. Därigenom såg det ut, som om de försattes i 
ett slags belägringstillstånd, allmogen kände sig skrämd och måste ibland av 
landshövdingen nödgas dit införa sina produkter. På en del håll greps mark-
nadsbesökarna av raseri, då de måste erlägga tull för att få komma genom 
portarna med sina varor, och på vissa orter revs staketen ned. På Bro 
marknad i Varnums socken uppstod ett formligt upplopp, staketet demole-
rades, Peter Flygge och hans tullnärer hotades till livet. Själv lyckades han 
undkomma i en roddbåt, med vilken han tog sig över Varnumsviken till 
Västra Vik (senare Gustafsvik), där landskamreraren Arvid Pedersson bod-
de. Tillsammans författade de en skrivelse till landshövdingen, och efter 
hänvändelse till regeringen blev det räfst med stränga straff för upprorsle-
darna. Upproret skildras utförligt av Axel Em. Löf i Kristinehamns histo- 
da.18 

Kommerskollegium och marknadsväsendet 
Under 1600-talets senare hälft företogs genomgripande omändringar i rikets 
förvaltningsorganisation, vilka bl. a. medförde ett minskat reglerande av 
marknadshandeln. Ett särskilt ämbetsverk för handel, sjöfart och industri 
benämnt Kommerskollegium förverkligades 1651, men införlivades 1684 av 
Karl XI med Kammarkollegium. Först år 1711 återfick ämbetsverket sin 
självständiga ställning. 

Med anlitande av Eli F. Heckschers framställning i Sveriges ekonomiska 
historia ges här en kort översikt över förhållandena inom marknadshandeln 
under 1700-talet.19  
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Antalet marknader i Sverige blev med tiden avsevärt. En ledamot av 
Kommerskollegium beräknade 1766 antalet till 514, men sedermera steg 
denna siffra ytterligare. Marknadernas stora popularitet berodde enligt 
Heckscher inte endast på deras lämplighet för handelsändamål, de utgjorde 
också »medelpunkter för nöjen, gyckel, slagsmål, informationer och samva-
ro, naturligtvis framför allt för bondebefolkningen men också för borgare 
och i stor utsträckning också för 'ståndspersoner'; de utgjorde färgklickar i 
en eljest torftig och enahanda tillvaro». Heckscher är en av de få historiker 
som påpekat det ofta förbisedda faktum, att det lika mycket var ståndsper-
sonernas omtyckta nöje att bevista marknaderna som allmogens. Se t. ex. 
min skildring nedan av Fastingen i Kristinehamn och Nysäters marknad. 

Under den diskussion, som i slutet av 1700-talet fördes i kollegierna och 
riksdagen om marknadernas avigsidor, argumenterades det inte sällan om 
vilka stora förluster de många förspillda dagsverkena innebar för jordbru-
ket, då allt fler besökte marknaderna. Man brukade framhålla, att bonden 
med familj samt allt hans tjänstefolk använde flera dagar till förberedelser 
före marknadsresorna och dessutom flera dagar för själva resan till och från 
de ofta långt avlägsna marknadsplatserna. En landshövding formulerade 
1790 sin uppfattning i följande ordalag: »En otrolig mängd av dagsverken 
förspillas för lantmannen, särdeles som tjänstefolket och allmogen ... av en 
gammal inrotad vana anse sig lika som privilegierade att efter egit behag 
besöka marknadsplatserna för nöje skull, utom [utan] att husbonden vid 
slika tillfällen får något till sin förmån uträttat. »20 

Med kännedom om marknadshandeln i Värmland vill man komma med 
flera invändningar mot en dylik uppfattning. Till att börja med var det 
ganska vanligt att husbonden själv reste till marknaden, några lät sina söner 
representera sig, och tjänstefolket hade ju enligt tjänstehjonsstadgan rättig-
het att få ledigt vid marknadstiden. Vidare försiggick i regel marknaderna på 
hösten, då skördearbetet och tröskningen hade avverkats, och på vintern, 
då det viktigaste jordbruksarbetet låg nere. Efter ett helt års slitsamt och 
enformigt arbete med jorden och kreaturen var det nödvändigt för bönder-
nas söner och döttrar och inte minst för tjänstefolket att få koppla av några 
dagar och roa sig av hjärtans lust. 

Man måste ge Heckscher rätt i antagandet, att bönderna säkerligen gan-
ska allmänt bejakade marknaderna. En annan landshövding, som också 
citeras av Heckscher, sammanfattade 1796 marknadshandelns uppgift på ett 
förnuftigt sätt. Han ansåg att handeln var »fördelaktig såväl för lantmannen 
som för stadsboen. Den förre behöver flere gånger om året antingen sälja 
eller köpa eller bortbyta sin boskap, avyttra smör, ost, talg, honung, vävna-
der och flere lantmannavaror; behöver följaktligen bevista åtskillige lant-
marknader för att förvärva sig sin skattepenning, vilken icke skulle kunna 
betalas, om allmogen saknade tillfälle att försälja sine varor, att handla med 
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sine kreatur, som alder bekvämligast låter sig göra på de vanliga lantmark-
naderna. Därvid spiller allmogen på långt när icke så många dagsverken som 
skulle åtgå, om de städse i sådan avsikt nödgades resa långa vägar till 
städerna. »21 

Även om städerna kunde erbjuda flera marknader än landsbygden under 
1700-talet, var vägväsendet i Värmland så föga utvecklat, att allmogen hellre 
gick till fots eller åkte släde eller båt till marknadsplatser på landet, dit de 
bekvämast kunde färdas. Framför allt kunde de där avyttra sina hemslöjds-
alster, t. ex. jordbruksredskap, kistor, träkärl, såar, tunnor och hemvävt 
tyg, allt varor som handlandena i städerna gjorde allt för att förhindra 
försäljning av på de enskilda stadsmarknaderna. 

Bland de många redogörelser för marknadshandeln, som KM:t infordrade 
från landshövdingarna i samband med den stora marknadsregleringen 1788, 
utmärker sig enligt Heckscher rapporten från landshövding Johan Gustaf 
Uggla i Värmland såsom varande »ovanligt åskådlig och mångfacetterad». 
Heckscher citerar ganska utförligt ur den men endast om Karlstads och 
Kristinehamns frimarknader. Emellertid finns Ugglas redogörelse bevarad i 
Kommerskollegiums arkiv i Stockholm, och den visar sig vara så värdefull 
och upplysande om dåtida marknader i provinsen, att det huvudsakliga 
innehållet skall refereras i ett särskilt kapitel längre fram (s. 49). 
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Karlstads marknader före 1788 

Frimarknader 

Enligt Karlstads privilegiebrev 1584 tillerkändes staden två frimarknader, 
en vid Persmässan 29/6 och en fjärde söndagen i fastan, kallad Fastings-
marknaden eller Fastingen. Dessutom erhöll staden ett par enskilda mark-
nader, en vid Knusesund i Säffle att hållas vid Mormässan 8/9, och en i 
Karlstad vid Brittmässan den 7/10.22  Tidigt måste Karlstad också ha fått en 
enskild marknad vid Sulvik i Älgå socken, fastän den exakta tidpunkten är 
okänd. Redan 1634 dömdes en person för olovlig handel med bockhudar på 
Sulviksmarknaden. Stadens borgerskap anhöll i skrivelse den 28/9 1649 hos 
dåvarande guvernören över bl. a. Värmland, Lennart Torstensson, att få 
anlita marknaden vid Sulvik som stadens enskilda, och denna anhållan 
beviljades. Men då hade borgarna i Karlstad »för detta en tijdh» handlat 
där.23  

Till frimarknaderna hade, som tidigare nämnts, vem som helst rätt att 
infinna sig och bedriva handel, alltså även handlande från konkurrerande 
städer och andra landsdelar. Persmässan är säkerligen Karlstads utan jäm-
förelse äldsta frimarknad. De enskilda marknaderna däremot var avsedda 
för stadens eget borgerskap, som på dessa marknader tillhandlade sig livs-
medel och lantbruksprodukter och sålde framför allt salt, sill och kryddor 
m. m. 

Persmässan och Fastingen 
Med tiden blev Persmässan och Fastingen landskapets största marknader, 
men ju större tillströmningen till frimarknaderna blev och ju högre varuom-
sättningen steg, desto mer inskränktes möjligheterna för stadens egna hand-
lande att få avsättning för sina varor. Redan före mitten av 1600-talet gjorde 
borgerskapet försök att få åtminstone den ena marknaden indragen. Planer-
na gällde inte Persmässan, som med sin tillförsel av västgötaspannmål och 
viktualier var oumbärlig för staden. Men man ansåg sig kunna avvara 
Fastingen. Stadens riksdagsman hade därför 1635 fått i uppdrag att begära 
denna marknad ändrad till torgdag, men petitionen bifölls inte. Men vid 
tiden för utfärdandet av privilegier för staden Kristinehamn, dvs. år 1642, 
lyckades handlandena i Karlstad få Fastingen avlyst. 
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Länge dröjde det emellertid inte, förrän man insåg att indragningen var till 
stadens skada. En frimarknad vintertiden hade visat sig vara oundgängligen 
nödvändig för handeln med bergslagens järn och för avslutandet av somma-
rens fraktavtal. På grund av vägarnas dåliga beskaffenhet under sommar-
halvåret och bristen på körbara vägar i provinsens västra och norra delar, 
nödgades man anlita vintervägarna vid marknadsbesöken. Om Fastingen 
även i fortsättningen skulle vara avlyst, måste det medföra kundkretsens 
successiva minskning, genom att långväga bönder och handlande samt 
provinsens brukspatroner sökte sig till andra vintermarknader, inte minst i 
Norge. 

K. M:t fann därför nödvändigt att redan 1643 återinföra Fastingen i Karl-
stad. Det hade blivit känt, att »allmogen tagit tillfälle mehr än som dee före 
haffwa want wahne att draga öfuer [norska] grenzen och således föra 
Landzens fettma dem fremmandenom till handa och förkofring» .24 

Emellertid upphörde inte Karlstads handlande att beklaga sig över den 
svåra konkurrensen och ville alltjämt ha Fastingen indragen. Nygren, förfat-
taren till Karlstads stads historia, anmärker att försöken bör ses som uttryck 
för »en egoistisk småborgaranda», för vilken den egna välfärden var huvud-
sak. De framtida verkningarna av en dylik handelspolitik bortsåg man ifrån. 

Efter upprepade ansträngningar lyckades borgerskapet 1688 få Kammar-
kollegiums tillstånd att nedlägga Fastingen i Karlstad. Magistraten i Kristi-
nehamn, som länge hade önskat få denna marknad till sin stad, såg chansen 
och begärde den ofördröjligen flyttad till Kristinehamn, vilket beviljades. 
Samtidigt som Fastingens nya termin fastställdes till februari månad, erhöll 
Karlstad en enskild marknad vid samma tid. »1 ett enda slag stod hela den 
begångna dumheten i öppen dag», skriver Nygren. »1 stället för att denna 
affärsmarknad, under vilken staden genom de vid tillfället ifråga avslutade 
järnaffärerna, varit medelpunkten ej blott för Värmlands utan även för en 
stor del av Västergötlands och Bohusläns ekonomiska liv, fick staden nöja 
sig med en blygsam enskild marknad snarlik en torgdag, vars omsättning 
endast var en svag erinran av den gamla handeln och rörelsen. »25  

Det är lätt att inse, hur borgerskapet i Kristinehamn skulle reagera inför 
Karlstadsbornas obetänksamma beteende visavi Fastingen. Magistraten 
hade upprepade gånger hos Kammarkollegium begärt att få en frimarknad, 
men först 1664 blev en sådan beviljad att hållas omkring den 10/2. Emeller-
tid råkade denna tidpunkt sammanfalla med Fastingen i Karlstad. Då anhöll 
Kristinehamns magistrat, att antingen borde Fastingen i Karlstad indragas, 
vilket flera gånger hade begärts, eller också borde den sammanslås med den 
nyligen beviljade februarimarknaden i Kristinehamn. Beskedet lät vänta på 
sig. Säkerligen var det med största tillfredsställelse magistraten 1688 mottog 
K. M:ts tillstånd att Fastingen skulle flyttas till Kristinehamn och enligt 
önskan kombineras med frimarknaden i februari. 
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Två år senare inlämnade borgerskapet i Karlstad till landshövdingen en 
supplik med anhållan om att staden måtte återfå Fastingen. Somliga av 
borgerskapet gick så långt, att då suppliken utformades, förklarade de sig 
villiga att hellre avstå från Persmässan än att för framtiden gå miste om 
Fastingen. Så angelägna hade de alltså blivit om att reparera den åderlåtning 
de åsamkat stadens ekonomiska liv. 

Då någon ändring inte kom till stånd, inlämnades 1693 vid riksdagen en 
formell ansökan om att få tillbaka Fastingen. Svaret från K. M:t blev att 
eftersom ändringen 1688 hade skett på stadens uttryckliga begäran, kunde 
ny ändring inte beviljas. 

Nygren ser i borgerskapets agerande »ett typiskt exempel på de styrandes 
ståndpunkt och uppfattning. Uppvuxna i dåtida märkvärdiga handelssystem 
och naturligtvis genom sin ställning helt inne i de olika intressesströmningar 
i affärsvärlden, särskilt städerna och handelsområdena emellan, borde de ej 
så fullständigt hava saknat blick för följderna av ett dylikt steg. Men troligen 
hade deras synvidd varit så begränsad, att de ej kunnat inse eller beräkna 
följderna utan måst praktiskt och i verkligheten erfara dem för att förstå 
missgreppet i hela dess vidd. Av kompetensen hos de ledande har man att 
sluta sig till densamma hos de mindre handelsborgarna, där osäkerheten och 
osjälvständigheten varit betydligt större; kanske man också blir böjd för att 
se de stränga handelsbestämmelserna i en mildare dager. »26  

Karlstadsbornas ångerfulla uppvaknande kom för sent. De ekonomiska 
följderna blev av ödesdiger verkan för staden, medan Kristinehamn gick 
tillmötes en storhetstid som varade, tills konjunkturerna på järnmarknaden 
vid mitten av 1800-talet definitivt försämrades. 

På 1760-talet pågick Fastingen i 12 dagar men förlängdes vid snöhinder. 
Datum växlade beroende på att mellanliggande sön- eller helgdagar inte 
tilläts ingå som marknadsdagar. Då Fastingen på 1770-talet stod i sitt högsta 
flor varade den i 16 dagar. 

Nygren, vars framställning jag här ställvis följt, betonar starkt markna-
dernas stora betydelse i äldre tider. På grund av alltför dåliga kommunika-
tioner och i synnerhet brist på körbara vägar var handelsförbindelserna 
nästan lamslagna större delen av året. Postväsendet befann sig i början av 
sin utveckling och postgången krävde alltför lång tid och var dessutom ofta 
osäker. Skrivkonsten var heller inte varje handelsmans egendom och däri 
låg ett viktigt hinder för handelns utveckling. Tidningar fanns inte och 
annonsering kunde följaktligen inte förekomma. Marknaderna avhjälpte i 
stor utsträckning alla dessa olägenheter, inte minst på grund av att de flesta 
försiggick på vintern, då det var lätt att ta sig fram. För invånarna på 
marknadsorterna var marknaderna särskilt betydelsefulla, genom att de 
skaffade dem ökade inkomster och nödvändiga varor och förbrukningsartik-
lar. 
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En mängd förberedelser vidtogs av affärsmännen före varje marknad. 
»Tillredelserna härför togo veckor i anspråk, då allting måste göras i ord-
ning, spannmålssäckarna packas, hemvävda tyger av allehanda slag iord-
ningställas, slaktboskap gödas, så att djuren blevo för köpare i den bästa 
kondition.» Slädar och andra åkdon måste ses om med hänsyn till de ofta 
flera mil långa marknadsresorna. »Magistraten hade utfärdat bestämmelser 
om att öl skulle bryggas i mängder, bröd förbakas, fläsk saltas, så att stadens 
innevånare värdigt kunde emottaga de ankommande marknadsgästerna och 
dem väl förpläga. »27 

De flesta marknadsbesökarna vid Persmässan passerade över Västra bron 
och erlade där den 1638 påbjudna s. k. lilla tullen vid tullporten. Till denna 
bro hade skutor trälats och båtar rotts upp från Klarälvens mynning vid 
Skoghall. Många båtar anlände också från orter utmed Vänerns stränder. 

Resande från östra Värmland passerade över Östra bron, men på grund av 
att Kristinehamn och Filipstad var marknadsorter för Östersysslet, blev inte 
tillströmningen därifrån så stor. Emellertid har man beräknat, att Karlstad 
med sina 300-400 invånare vid mitten av 1600-talet tog emot så många 
marknadsbesökare, att antalet femdubblades. 

Ett talande exempel på trångboddheten under en Persmässomarknad på 
1680-talet lämnar Nygren: en borgarhustru i en familj med sex personer 
härbärgerade 16 fryksdalingar! Om natten hade hustrun under sömnen kvävt 
sitt yngsta barn, för övrigt en vanlig företeelse även under normala förhål-
landen i familjer, där modern och de flesta småbarnen låg hoppackade i den 
enda sängen. 

Ståndplatser och ordningsregler 
Det skulle dröja nära 70 år, innan bestämmelser utfärdades för köpmännen 
om tilldelade ståndplatser mot avgift enligt förteckning. Äldsta beslutet 
härom är daterat 1652. Magistraten uthyrde stånd, hopspikade av bräder 
och plankor, och av dem hade staden en ej ringa inkomst, uppger Nygren. 

I Karlstad liksom annorstädes utlystes marknaderna med viss högtidlig-
het. En medlem av magistraten, företrädd av en trumslagare och en eller 
flera spelmän, i regel klarinettister, tågade genom vissa gator, och i varje 
gathörn upplästes kungörelsen om bestämmelserna för köpenskap och ord-
ning. Särskild ordningsvakt utsågs vid varje marknad bland borgerskapet. 
Nygren anför 1653 års ordningsstadga samt exempel därur, av vilka några 
här må citeras.28  

»Alldenstund på denna tid en fri allmän marknad här i staden är förord-
nad: Ty haver magistraten nödigt eraktat efterföljande punkter att låta 
publicera, på det ingen framdeles må säga och föregiva, såsom han av sådan 
lag och order ej förr visste. 
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Förmanes och rådes var och en att rättvisligen, redeligen, kristligen 
och ärligen handla och vandla med sin nästa, undfly allt bedrägeri och flärd, 
varav stor träta och oreda esomoftast förorsakas. 

Denna marknad skall nu strax begynnas, och den (28) huius (juni) om 
aftonen skole alla främmande med all köpslagan upphöra. — Författarens 
parenteser. 

Ingen främmande fördriste sig lantmannen marknader emellan någon 
borga eller kreditera. 

Sammaledes bliva alla främmande förbjudne, att de intet salt försälja 
pundetals ej heller sill stycketals utan allena tunne- och lästetals. 

Alla vin- och ölkrogar skola eftersom i vård är ringt, vara tillslutna vid 
40 markers straff, som häremot bryter. 

Förbjudes allt parlament och slagsmål, ropande och överdådigt skrian-
de. 

Ho, som lagligen och skäligen bliver tillvunnen emot ovanbemälte punk-
ter att handla och göra: skall efter Svärjes beskrevne lag och stadsens 
välfångne privilegier och sedermera gjorde stadgar plikta. Detta var och en 
emot sig att efterrätta.» 

Tvistigheter med grannstäderna 
Om Karlstads marknader föreligger även notiser om förhållanden av mera 
disparat art. Landshövdingen fick sålunda år 1761 från Karlstads magistrat 
mottaga en skrivelse angående införandet av den nya stilen i marknadster-
minerna. Karlstads tingslag, Fryksdals, Kils, Nyeds och Älvdals härader 
hade begärt det rörande Persmässan, som de önskade framflyttad till den 
10/7. Men handlandena i Karlstad fann det olämpligt och skadligt, »i det 
man då skulle sakna erforderlig tid till tobaksplanteringens skötande såväl 
som höbärgningen m. m.» Magistraten kunde av följande skäl inte samtycka 
till införandet av nya stilen beträffande marknaderna: 1. Staden har från 
början enligt privilegierna fått hålla Persmässan den 29/6. 2. Alltsedan dess 
har den tidpunkten ansetts lämplig med tanke på tobaksplanterings skötsel 
och andtiden. 3. »Det är icke grundat, att allmogen med mera skada den 
tiden bärgar sitt gräs eller hö till betesfoder än 11 dagar därefter. >> 29  Varken 
ifråga om denna marknad eller någon annan blev det då någon ändring. 

Kristinehamns magistrat och borgerskap klagade 1781 på Karlstads magi-
strat, »som låtit stänga Kristinehamns hantverkares bodar i Karlstad [på 
Brittmässomarknaden], varigenom marknaden förstörts för dem». Klago-
mål hos KB ledde till att Karlstads magistrat erinrades om att såväl Kristi-
nehamn som Mariestad och Filipstad hade rätt att enligt sina privilegiebrev 
bedriva reciprok handel vid frimarknaderna i Karlstad. 
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Då magistraten sökte referera till sitt eget privilegiebrev av år 1584, 
framhöll landshövdingen, att Kristinehamns borgerskap alltsedan 1781 hade 
utövat den reciproka handeln på Karlstads enskilda marknader, och för 
övrigt gällde Kristinehamns privilegiebrev framför Karlstads, eftersom det 
var av yngre datum. Karlstads svar blev, att städerna hade rätt till reciprok 
handel på sina enskilda marknader, och konflikten var därmed bilagd för 
den gången.3° 

Marknadsterminer ändras och lantmarknaderna upphör 
Från 1662 och fram till 1689 fortlöpte marknadsterminerna med stor regel-
bundenhet, den ena förlagd till början av februari, den andra till Persmässo-
dagen den 29/6. 

Enligt Staf stipulerades i en kungl. förordning den 4/7 1663, att i Karlstad 
skulle hållas en hästmarknad den 8/6.31  Jag har inte lyckats spåra denna 
marknad i bevarade handlingar. Förmodligen upphörde den inom kort. 

År 1689 tillkom en höstmarknad i början, längre fram i mitten av oktober 
men synes ha indragits 1732. Emellertid återupptogs den 1751 och höll sig 
sedan kvar ända till 1866. Den hölls i regel i första veckan av oktober. Denna 
marknad indrogs 1867. 

Karlstad hade således från 1751 tre marknader. Räknar man med den lilla 
marknad, som alla städer hade rätt till antingen på Luciadagen 13/12 eller 
Tomasdagen 21/12 blir antalet fyra.32  Sistnämnda marknad varade endast en 
dag. Vad Karlstad beträffar försiggick den före 1731 på Luciadagen men 
efter detta år på Tomasdagen. Den hade gamla anor; den beviljades nämli-
gen av hertig Karl i brev 12/1  1594.33  

Februarimarknadens termin varierade från tidigast 8/2 till senast 12/2 
ända till 1866, därefter tidigast 16/2 och senast 22/2 till 1900. 

Junimarknaden eller Persmässan bibehölls vid 29/6 t..o. m. 1763 och flyt-
tades följande år till andra veckan i juli, tidigast 8/7, senast 12/7, ända tills 
1864, då terminen för de tre närmaste åren blev resp. 2/7, 4/7 och 3/7. Med 
år 1866 upphörde julimarknaden eller f. d. Persmässan. 

Höstmarknaden eller Brittmässan 7/10 är omnämnd i privilegiebrevet 
1584 samt år 1708 men saknas i almanackorna 1733-1740.34  År 1744 dyker 
den åter upp och håller sig sedan kvar i första veckan av oktober, men 
fr. o. m. 1756 framflyttas den omkring en vecka. Denna nya termin varar till 
och med 1801, då terminen återgår till den förra, dvs, den varierar från den 
7/10 till 12/10, och den nya anordningen avbryts 1866, då denna marknad 
indrages. 

En ny vintermarknad erhöll Karlstad 1802, vars termin bestämdes till 
slutet av november, tidigast 26/11, senast 29/11. Den fungerade ännu vid 
senaste sekelskiftet liksom februarimarknaden. 

Koleran härjade i Värmland 1834 och marknadsterminerna kunde inte 
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förbli oförändrade. Landshövding J. D. af Wingård föreslog i skrivelse den 
7/10 nämnda år, att de nödvändiga kreatursmarknaderna skulle flyttas till 
november månad i stället för som dittills september. Kommerskollegium 
gav omedelbart sitt tillstånd, att så skulle ske. Terminerna bestämdes till 
följande data: Karlstad 6/11, Filipstad 11/11 och Kristinehamn 18/11.34 a  

Farsoten härjade åter provinsen år 1850 och marknadsterminerna förryck-
tes återigen. Enligt landshövding H. F. Oldevigs skrivelser av den 26/10 och 
15/11 skulle för Karlstads del kreatursmarknaden eller vintermarknaden, 
som den i regel kallades, flyttas till den 13 december, dvs. till Luciamarkna-
den, »vid vilken tid en mängd av länets invånare pläga till staden inkomma 
för att avsätta lantmannaprodukter». 

Värmlands läns hushållningssällskap hade hos landshövdingen anhållit, 
att 1861 års lantbruksmöte skulle få hållas i Karlstad, vilket beviljades. Med 
anledning därav begärde landshövdingen hos Kommerskollegium i skrivelse 
den 29/7 1861 att få framflytta årets Persmässa, som skulle fortgå i tio dagar, 
från den 10/7 till den 24/7. Framställningen bifölls." b  

Borgerskapet i Karlstad och Hushållningssällskapet hade i skrivelse till 
KB år 1862 anhållit, dels att vintermarknaden 10/2 måtte flyttas till »den 
första helgfria tisdagen i mars månad och fortgå i fem dagar», dels att 
»Permässo marknad .. . 10/7 som räcker i åtta dagar, måtte i stället utsättas 
till första dagarna i juli månad och förkortas till fem dagar». Men i skrivelse 
den 30/10 1862 ändrar landshövdingen sig efter en ny framställning från 
Hushållningssällskapet, som vill att vintermarknaden måtte bibehållas oför-
ändrad både ifråga om tid och längd, vilket landshövdingen bifaller. 

Sedan hindren för näringsfriheten 1846 syntes vara avskaffade genom 
upphävandet av skråväsendet och utplånandet av de flesta skiljaktigheterna 
mellan näringslivet i stad och på landsbygd, blev det med tiden alltmer klart, 
att ännu återstod åtskilligt att genomföra. Kampen för full näringsfrihet 
fortsatte och slutade med fullständig seger genom utfärdandet av kungl. 
förordningen 1864 om utvidgad näringsfrihet, en förordning som fortfarande 
gäller. Redan året därpå anbefallde KM:t Kommerskollegium att anmoda 
KB i de olika länen att inkomma med förgag till indragning av eller minsk-
ning i tid för de marknader, som kunde anses obehövliga. Det kungl. 
cirkuläret var daterat den 19/5 1865 och svaret från KB i Karlstad den 22/11 
samma år. 

Här skall endast nämnas vad förslaget innehöll rörande Karlstads mark-
nader. År 1865 var marknaderna fyra: vintermarknaden i början av februari 
varade fem dagar, Persmässomarknaden de första dagarna i juli fortgick 
fem dagar, oktobermarknaden omkring den 10/10 varade en dag samt 
novembermarknaden i slutet av månaden två dagar. 

Stadsfullmäktige ansåg att Persmässo- och oktobermarknaden kunde in-
dragas. Dessa båda marknader upphörde också i och med 1866 års utgång. 
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Nästa förändring timade under landshövding C. G. Ekströms ämbetstid. 
Den 28/9 1868 tillskrev han Kommerskollegium och meddelade, att han 
tillställt landstinget en skrivelse med förfrågan, om inte samtliga kreaturs-
marknader på landet borde indragas och torgdagar i städerna i stället inrät-
tas. 

Orsaken angavs vara, att »berörda marknaders inskränkning från fri-
marknader till kreatursmarknader icke medfört någon förändring uti de förut 
bestående förhållandena, men erfarenheten hade ådagalagt, att just genom 
tilloppet av en mängd kramvaruhandlande och andra försäljare av varjehan-
da artiklar allmoge av den tjänande klassen i betydligare antal lockas till 
marknaderna, samt att oaktat ett icke ringa antal fjärdingsmän till dem 
beordrats, både fylleri och andra oordningar därvid ägt rum». 

Landshövdingen anhåller därför att alla lantmarknader, utom den i Arvika 
köping, »vilken marknad icke är inskränkt ensamt till avyttring av kreatur 
och lantmannaprodukter, måtte förklaras ha med detta år upphört samt 
kungörelse härom av Eder utfärdas». 

Denna anhållan och detta förslag bifölls av kollegiet. År 1869 upphörde 
alla lantmarknader i 'Värmland utom Arvika marknad, och torgdagar inför-
des i städerna. 

Enskilda marknader 

Sulvik och Skärmnäs 
Sulvik är beläget vid vikingatidens och medeltidens enda kommunikations-
led, som från Mälarlandskapen via Närkes Letstigen ledde genom Värmland 
under namn av Redväg och Ed skogs le den till Norge. Även den i gam-
mal tid viktiga sjöleden från Vänern genom Byälven och över Glavsfjorden 
förde till Sulvik, som ligger vid fjordens nordvästliga vik Sulviken. Orten 
var välkänd för norrmännen och omtalas i t. ex. Håkon Håkonssons saga 
som en av de platser kungen med sin här tågade förbi år 1225. 

Marknadsplatsen är belägen mellan hemmanen Sulvik och Ränkesed, 
alldeles strax väster om S:t Olofs källa i hemmanet Rådane. Den gamla 
offerkällan har burit flera namn: S:t Ragnhilds, S:t Görans, S:t Gertruds och 
Torgers källa. Enligt Håkonssagan hade kungen passerat gården Knoll i 
Glava, då han var på återtåg till Norge. Natten tillbringade han hos bonden 
Gisl på gården Strand (i Älgå sn), där värmlänningarna visade kungen den 
helige Torgers grav. Nästa natt tillbringade han i Sulvik.35  

Hur gammal den folktradition kan vara som uppger, att den norske 
munken Torger skall ha verkat som missionär i västra Värmland, döpt i S:t 
Olofskällan, slagits ihjäl av värmlänningarna och begravts vid gården Strand 
i Älgå (inte vid gården Strand i Värmskog, som man har velat göra gällande), 
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är omöjligt att reda ut. Men som Tryggve LundU skriver i Svenska helgon, 
sedan han nämnt att Håkon Håkonssons saga författats av Sturla Tordsson: 
»Den geografiska precisionen i skildringen ger oss anledning förmoda att 
Sturlas berättelse bygger på en skildring av någon av de män som varit 
konungen följaktliga på färden. Denne man har även kommit ihåg den i 
Strand begravde Torger och omnämnt honom för Sturla. Ingen annan me-
deltida urkund har något att upplysa om denne Sankt Torger, som av 
värmlänningarna vördades som helgon. Utan stöd i några äldre källor har 
topografiska författare från 1700- och 1800-talen velat göra gällande att 
Torger varit en missionär, som förkunnat den kristna tron i Värmland och 
där blivit dödad av hedningarna. »36  

LundU omnämner i fortsättningen »Torgeskällan». Om den skriver han: 
»Givetvis är den uppkallad efter ortens helgon Torger. Vartenda äldre 
svenskt helgon har ju fått en eller flera källor uppkallade efter sig ... 
Ingenting hindrar att offerkällan i Värmland är just en sådan helgonkälla och 
att folksägnen en gång förknippat den med händelser vid SanktTorgers död 
och jordafård.»37  

Sedan Olav Haraldsson färdats genom Värmland på sin flykt 1028 och han 
därvid använt Edskogsleden, utmed vilken källan är belägen, kom källan 
efter hans död och helgonförklaring att kallas S:t Olofs källa. Men av stort 
intresse är också, att den burit benämningen S:t Gertruds källa, eftersom 
man vet att S:t Gertrud var de vägfarandes skyddspatron. Äldsta kyrkan i 
socknen bar namn efter S:t Olof och skyddspatronens bild fanns i kyrkan 
ännu i början av 1700-talet, då Olofsminnet alltjämt firades med »skålars 
drickande» 38 

Med tanke på vad man vet om sambandet mellan kyrkmässa, helgonkälla 
och marknad är det inte uteslutet, att vii Älgå påträffar denna konstellation 
just här: S:t Olofsmässan i S:t Olofskyrkan, offrandet i S:t Olofskällan och 
marknaden vid Sulvik eller Rådane. Det saknas inte uppgifter om ting i 
Sulvik, men tingsplats i vanlig mening kan man inte påvisa att orten varit. 
Häradets häradshövding hade dock sitt boställe på gården Berg ett stycke 
sydost om Sulvik i Älgå sn. 

Erik Fernow och hans eftersägare har sökt göra gällande, att marknader 
skulle ha hållits vid Sulvik »sedan hedenhös». Fernow för sin del stöder sig 
därvid på ett manuskript av Palmskiöld i UUB, samt på Diarium Gylleni-
anum och Jösse härads domböcker.39  

Av brist på skriftkällor får man väl nöja sig med en förmodan, att någon av 
marknaderna, i så fall oxmarknaden vid Mormässan i september, kan ha 
hållits redan under medeltiden. Någon tätare befolkning kan inte åberopas i 
denna del av provinsen så tidigt, men ortens läge gjorde den otvivelaktigt 
mycket lämplig som marknadsplats för gränsbefolkningen och allmogen i 
Jösse, Gillbergs och Nordmarks härader. Om höga vederbörande redan 
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under medeltiden ville förhindra att svenska varor försåldes eller bortbyttes 
till norrmännen, förelåg ju ytterligare ett skäl att dit förlägga en marknad. Då 
en marknad 1617 inrättades vid Morast i Eda sn och alldeles intill riksgrän-
sen, är det troligt att den flyttades dit från Sulvik. Mellan Morast och Sulvik 
är det endast två och en halv mil, och det är väl otänkbart att myndigheterna 
skulle ha beviljat två marknader på så närbelägna orter. 

Försöket att reda ut Sulviks marknadsförhållanden stöter på stora svårig-
heter. Antagligen var kreatursmarknaden vid Mormässan 8/9 Sulviks äldsta 
marknad. Dit lär enligt Fernow besökare ha anlänt i stort antal från kringlig-
gande socknar och från Norge, varvid väl åsyftas gränstrakterna mot Värm-
land. Någon tid efter Karlstads grundande lades Sulviks marknader, ovisst 
om de var två eller tre, under staden. Gyllenius, som på en av sina djäknere-
sor 1640 kom till Sulvik med roddbåt över Giavsfjorden, uppger i sin 
dagbok, att Sulviks och »Knuse» höstmarknader året förut »begynte the 
hålla... uthi Carlstadh». Det stämmer dock inte, som framgår av fortsätt-
ningen. Däremot bör det vara riktigt, att han i Sulvik såg »månge bodor 
och huuss» på marknadsplatsen.39 a  

Exakta tidpunkten för Karlstads anammande av Sulviksmarknaderna kan 
inte anges, men eftersom stadens dombok 1634 10/10 har uppgiften, att 
Torsten skräddare anmälts för olovlig handel med bockskinn på »Sulewijks 
marknad», bör det ha skett mellan 1584 och 1634." 

Regeringen ställde sig i början av 1600-talet positiv till beviljandet av 
enskilda lantmarknader i närheten av riksgränsen för att verksamt begränsa 
gränsbornas handel med norrmännen. Sålunda beviljades Karlstad redan 
1617 29/5 en enskild marknad att hållas vid den då nyanlagda Morast 
skans i Eda sn på Kyndelsmässodagen (2/2), »deer medh inlänske wahrur-
ne kunne hållas ifrån dee Norske städer». Då sedermera stadens borgerskap 
hos generalguvernören över bl. a. Värmland, Lennart Torstensson, anhöll i 
skrivelse 1649 28/9 om tillstånd att få en ny höstmarknad vid Sulvik vid 
Korsmässan 4/9, beviljades den. I själva verket innebar detta, att Morast-
marknaden återflyttades till Sulvik, »hwilcken Borgerskapet i Carlstadh för 
detta en tijdh haffwer warit». Av citatet att döma, anfört av Nygren, bör 
således denna Sulviks marknad ha varit äldre än från 1617.41  

I samband med upptagandet av lilla tullen hade tullinspektor Peter Flygge 
i Bro (senare (Kristinehamn) beordrats att i Sulvik liksom på andra värm-
ländska marknadsplatser sätta upp staket, tullportar och bommar. Befall-
ning härom utgick 1638.42  Huruvida ett dylikt staket verkligen kom till stånd 
kring marknadsplatsen vid Sulvik har ej kunnat verifieras. 

Magistraten i Karlstad beskärmade sig i brev 16/8 1649 till landshövdingen 
över det busliv »till den store Gudens förtörnelse med slagsmål, svärjande, 
dobblande och andra slika odygder», som där utövades under marknaderna, 
»ja, så grovt att nästan ingen är säker om sin hälsa, sitt liv och sin välfärd» .43  
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Sulviksmarknadernas betydelse synes ha avtagit starkt redan vid 1600-
talets mitt. Sålunda var höstmarknaden omkring 1660 fåtaligt besökt. All-
mogen uppgavs inte ha annat att avyttra än småkreatur och bockskinn, och 
endast några få handlande från Karlstad och Borås skall ha besökt mark-
naden." Enligt en anteckning av Fernow synes marknaderna i februari och 
september någon tid ha varit indragna, men 1669 gav K. M:t Karlstads 
magistrat »tilstånd til en marknadsplats i häradet, hwartil Sulewik är namn-
gifwen, der marknad fordom af ålder want i större flor, men nu består af 
allenast några bönders sammankomst. Tingsterminer utses vid Mormässan 
[8/9] och Kyndelsmässan [2/2], som hemställes wid högre ort.>>45  

landshövdingens rapport om de värmländska marknaderna av år 170846  
heter det bl. a.: »Vid norska gränsen i Värmland i Jösse härad och Älgå 
socken, på edet mellan skattehemmanet Sulvik och Ränkesed bliver årligen 
marknad hållen om Korsmässodag [4/9], när den kan infalla, så att den i år 
stått på den 14 september, men då Korsmässan infaller på söndagen, hålles 
marknaden näst därpå följande måndagen, blivandes kallad Sulviks mark-
nad.>>47  Det förefaller således, som skulle vid nämnda tid endast en marknad 
fortgå på platsen. 

Klagomålen över det vilda livet på Sulviksmarknaden fortfor och blev 
1719 så starka, att Kommerskollegium beslöt flytta den till en udde i sjön 
Värmeln på hemmanet Skärmnäs mark i Brunskogs socken. Det var åter-
igen Karlstads borgerskap som innehade den enskilda marknaden och ville 
ha den förflyttad. På häradstingen 1721 och 1722 hördes allmogen i ärendet. 
Fryksdals häradsting tillstyrkte, likaså Kils, Grums och Karlstads allmoge. 
Karlstads borgerskap, som tillfrågats 4/5 1721, vad det ansåg om markna-
dens flyttning, förklarade sig nöjt därmed, eftersom Skärmnäs var beläget 
några mil närmare staden. Från Östersysslet inkom inga yttranden förrän 
1722. Vid häradstinget med Visnums härad i Vall den 7/8 framkom, att 
saken föga angick allmogen i Östersysslet, då den på grund av det långa 
avståndet nästan aldrig besökt Sulviks marknad och inte heller hade för av-
sikt att utnyttja Skärmnäs marknad. Allmogen i Näs, Gillbergs och Nord-
marks härader däremot anhöll i ett yttrande vid riksdagen 1723, att någon 
flyttning inte borde ske med hänsyn till »den långa vägen» till Skärmnäs.48  

Utslag om förflyttningen till Skärmnäs är daterat 1722, men därmed upp-
hörde inte samtliga marknader vid Sulvik.Sålunda hölls där oxmarknad 
1746.46  En majmarknad omnämnes (23/5) under perioden 1751-1772, medan 
Mormässomarknaden synes ha upphört 1760. Efter år 1772 omtalas inga 
Sulviksmarknader i handlingar som bevarats i arkiven. 

Knusesund och Varpnäs 
I det privilegiebrev, som hertig Karl år 1582 lät utarbeta för marknadsplat-
sen Bro i Varnums socken, den plats där Gustaf Vasa hade planerat att 
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anlägga en stad som utskeppningsort för bergslagsjärnet, utlovades de bli-
vande stadsborgarna enskild marknad i Huggenäs socken, Näs härad, och i 
Gillberga socken, Gillbergs härad. Marknadsplatserna anges inte närmare, 
men andra kan knappast vara fråga om än en plats i hemmanet Göstad, känt 
sedan 1400-talet, där 1646 gästgiveri och landsvägskrog inrättades vid ett 
viktigt vägskäl, samt Nysäter i Gillberga, där fyra viktiga vägar möttes och 
där marknad torde ha hållits vid den stora kungshögen under medeltiden. 

Orsaken till att marknaden i Huggenäs längre fram flyttades till Knuse-
sund är obekant men bör ha varit att sistnämnda plats lätt kunde nås 
sjövägen över Vänern. Marknadsplatsen i Säffle var belägen nära gården 
Sund och en bro över Byälven och kallades Kuse sund och Knuse sund 
eller B rob ack en. Äldsta skriftliga beläggen är Knusesund 1547 (se nedan), 
Kusesund 1640,5° och Brobacken 1727.5' Ortnamnen i Värmlands län har 
tidigaste belägg 1671.52  

Marknaden torde avses i Lidköpings privilegiebrev 1547, vari staden 
beviljas få driva handel i vissa Vänerhamnar, »besynnerligen Knusesund», 
som var både hamn och marknadsplats." Lidköpings borgare uppköpte 
främst oxar på Knusesundsmarknaden och drev dem till Filipstads bergslag, 
där de såldes till slakt. De handlade även med järn, hudar, skinn och fisk. 

Två marknader omtalas i Karlstads privilegier 1584 såsom lagda till sta-
den som dess enskilda marknader den ena vid Mormässan, den andra vid 
Brittmässan. Borgerskapet i Lidköping klagade 1632 över att Karlstad i sina 
privilegier var gynnat med lantmarknader, varvid särskilt Knusesunds-
marknaden avsågs. 

År 1636 inköpte herr Tyries, präst i By, ett par oxar som han ämnade sälja 
i Bergslagen. Så brukade han göra årligen, men det var landsköp och 
förbjudet. Han dömdes den 17 september s. å. att mista oxarna och att böta 
40 dal. smt. Inköpet hade sålunda skett på Mormässomarknaden i Knuse-
sund, som var oxmarknad. Privata personer tilläts inte att driva handel på 
landsbygden, det stred mot Karlstads privilegier." En oxe betingade vid 
nämnda tid ett pris av 6 daler, en ko kostade 3 daler silvermynt.55  

Landshövding Gustaf Leijonhufvud skulle enligt Kammarrådens skrivel-
se 1638 17/4 se till att marknadsplatserna vid Bro, Sulvik och »Knuse» blevo 
med staket »försäkradhe», så att lilla tullen kunde upptagas av allmogen 
som besökte marknaderna. Tullportar och bommar samt tullstugor skulle 
också inrättas. Ansvaret för att så skedde föll på tullinspektoren Peter 
Flygge (om denne, se s. 15). 

Marknadsplatsen i Säffle var tydligen förhyrd av privat person. Det fram-
går av Karlstads stads dombok 1653 15/3, enligt vilken landshövdingen hade 
begärt av stadens borgerskap att få veta, om välborne Johan Nieroth på herr-
gården Sund fått betalt för uthyrning av marknadsplatsen vid »Knusedh». 
Svaret blev jakande, men magistraten önskade inte längre behålla den.56  
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Anders Lignell och Nils Hj. Holmberg m. fl. har trott sig kunna konstate-
ra, att Knusesunds marknad, som hölls vid Mormässan den 8/9, år 1640 
skulle ha upphört med anledning av ett »Öpet mandat» 1640 31/8, utfärdat 
av KM:t. Denna marknad jämte marknaden vid Sulvik planerades bli flytta-
de till Åmål, där en ny stad skulle privilegieras.57  Emellertid grundlades 
staden Åmål först 1643 och det kan inte visas, att flyttandet av de. båda 
marknaderna verkställdes. Åmåls magistrat begärde 1664 att få Knusesunds 
marknad lagd till staden men fick avslag." 

I sitt bekanta Diarium Gyllenianum berättar P. M. Gyllenius, att han den 7 
september 1666 reste från Säffle i riktning mot Eds socken: »På wägen 
mötte oss myckit folck, som reste till Knusemarknan widh Broobacken. »59  

Karlstad, som inte minst ifråga om trähandeln på Säffle hade stora intres-
sen att bevaka sedan Åmål börjat uppträda som konkurrent om timret, 
begärde och fick sina rättigheter konfirmerade 1675 av Karl XI.6° Holmberg 
redogör i sin stadsmonografi utförligare för Åmåls intrång på trähandeln vid 
Byälven. Upprepade gånger under 1670- och 1680-talen gjorde Åmåls magi-
strat försök att antingen lägga Knusesunds marknad helt under staden eller 
också erhålla samma handelsrättigheter där som Karlstad och Vänersborg. 
En kunglig resolution av år 1693 innehöll bl. a., att alla tre städerna ägde lika 
rätt att där driva handel. Slutligen fick Åmåls handlande och hantverkare 
tillstånd att fritt bedriva sina affärer på marknaden, mot att Karlstads 
borgare tillerkändes samma förmån på Mattsmässomarknaden i Åmål.61  

I sin rapport 1708 till Kommerskollegium över Värmlands marknader 
meddelade landshövdingen, att oxmarknaden »vid Säfflebro» årligen hölls 
den 8/9. Emellertid framhöll han också, att magistraten i Karlstad gärna 
såge denna marknad flyttad »till Va rp näs i Nors sn» enligt en anhållan som 
nyligen hade insänts till kollegiet och varå magistraten väntade utslag.62  
Kollegiets utslag fälldes inte förrän 1719, men magistratens anhållan bevil-
jades.63  Flyttningen ägde rum 1722. År 1801 förlades marknaden till Karl-
stad och Varpnäs marknad upphörde därmed. 

Därefter synes Säffle ha varit utan marknader till 1887, då en ny höst-
marknad beviljades att hållas första veckan i oktober. Den indrogs 1906. 

Nysäter, Osebol och Årjäng 
Riksdagsmannen Per Svensson representerade Näs, Gillbergs och Nord-
marks härader, då han 1745 ansökte om att tvenne marknader skulle få 
hållas vid Ny sätersbron i Gillberga socken, den ena för Näs och Gillbergs 
härad den 14/9, den andra för Nordmarks härad den 1 eller 2 maj. KM:ts 
resolution är daterad den 15/2 samma år." Däri framhålles, att i Värmland 
fanns redan tre marknader inrättade, en vid Oseb ol (N. Ny sn), en vid 
Varpnäs i Nors socken och en vid Skärmnässundet, de två sistnämnda 
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omtalade i det föregående. I resolutionen hänvisades till att KM:t och 
Kommerskollegium den 5/6 1724 avslagit häradernas året förut gjorda ansö-
kan om en årlig marknad i vardera häradet, vidare att en marknad varit 
ifrågasatt vid Nysäter i en ansökan den 28/2 1726, vilken ansökan KM:t 
gillat i resolution den 18/7 1727 och sedermera fastställt den 6/12 1733 och 
samtidigt avslagit Nordmarks härads ansökan 1727 och 1731 att anordna en 
marknad på Myrevarvsmon i Holmedals socken. 

Ännu ett försök gjordes av samma häraders riksdagsman år 1756 att få 
inrätta en marknad vid Nysätersbron, denna gång en boskapsmarknad att 
hållas den 25 augusti. Landshövdingen hade begärt yttranden av Karlstads 
magistrat och kronobefallningsman Dan. Ekman. Magistraten framhöll som 
sin åsikt, att om boskapsmarknaden vid Nysäter kom till stånd, skulle 
Varpnäs marknad »gå under och komma i lägervall», varför magistraten »på 
det högsta protesterade» mot ansökan. Befallningsman Ekman ansåg, att 
riksdagsfullmäktigens ansökan hade så mycket mer skäl för sig, som den 
föreslagna platsen var bekväm »och liksom av naturen därtill utsedd, eme-
dan förutom fyra särskilda landsvägar.., man sjöledes kan dit komma ifrån 
Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Vänersborg och Åmål såväl som från 
nästbelägen landsbygd» 65  Men med tanke på det alltför stora antalet lant-
marknader låter han landshövdingen och Kommerskollegium avgöra frågan. 
Den gången blev marknad vid Nysäter beviljad. 

Samma år 1756 hade Årjängs hemmansbor hos KM:t inlämnat »en 
böneskrift» till KM:t med anhållan, att tiden för vintermarknaden i Årjäng 
skulle ändras från den 1/2 till den 4/2 och att marknadsplatsen, som då var 
belägen på ett åkergärde, måtte få flyttas till en grusmo på Strands hem-
mans ägor en halv fjärdingsväg söder om Årjäng. En annan marknad var 
tillåten den 17/8, och efter inhämtade upplysningar visade det sig vara en 
allmän önskan att få marknadsplatsen flyttad till Strand. Mest ohägn hade 
man av höstmarknaden. Det blev bifall genom utslag den 5/3 1756.66  

Tio år senare hade Nordmarks och Jösse häraders riksdagsfullmäktig, 
ibland kallad Anders, ibland Brynte Halfvardsson i Långelanda hos KM:t 
begärt, »att den s. k. S t r an dm o eller Årjängs marknad ... i anseende till 
förebragta skäl såsom mindre nödig antingen alldeles avskaffas eller ock 
flyttas till Nysäters marknad och med den förenas», heter det i Karlstads 
magistrats yttrande över ansökan. Som svar på landshövdingens skrivelse 
den 26/5 1766 gav magistraten beskedet, att borgerskapet intet hade att 
erinra mot Halfvardssons begäran.67  Båda marknaderna fanns dock kvar 
enligt landshövding Ugglas rapport 1790, så någon ändring blev tydligen inte 
beviljad (jfr s. 50). 
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Tvistigheter mellan Karlstad och Åmål 
om enskilda marknader 

Alltsedan Åmål 1643 fått stadsprivilegier låg magistraten i strid med Väner-
städerna om rätten att driva sjöfart och handel på hamnar och marknads-
platser i Värmland. Det gäller särskilt timmerhandeln och järnhandeln inom 
Byälvsreviret och rätten till handel på Karlstads enskilda marknader. Kon-
flikten återspeglas i skriftväxlingen mellan de båda städernas magistrater, 
landshövdingen i Värmland och Kommerskollegium 68 

Enligt Kommerskollegiums beslut 1714 hade Åmåls stad förbjudits all 
annan handel än timmeruppköp i Näs, Gillbergs och Jösse härader, dvs. 
inom Byälvsreviret. Karlstads magistrat hade i skrivelse 1719 begärt förbud 
för denna timmerhandel med påstående, att den skövlade skogarna.69  Resul-
tatet blev att de båda städerna anmodades tillsätta befullmäktigade ombud, 
som skulle bilägga tvisten. Ombuden fattade nyssnämnda år följande beslut: 

Åmåls stad skulle avstå från all handel i Näs härad med undantag av 
den som kunde ske på Brobackens marknad vid Säffle, samt med produkter 
som allmogen förde till torgs i Åmål. 

Timmerhandeln på Byälvsreviret skulle idkas av båda städernas bor-
gerskap på det villkor, att ingendera parten finge resa hem till bonden och 
köpa upp timmer, utan all virkeshandel skulle ske öppet på vardera städer-
nas marknader. 

Enligt Kommerskollegiums förklaring 1719 skulle Åmål inte utsträcka 
sin köpenskap till andra varor än timmer, master, spiror och bräder men få 
sälja sin egen avel till vilken stad som åstundades. 

Dock skulle Åmål ha rättighet att såsom vederlag få sälja salt, sill, 
tobak och kramvaror i socknar, belägna intill Byälvsreviret. 

Karlstads enskilda marknader vid Sulvik och Brobacken (Säffle) skulle 
Åmåls handlande och hantverkare fritt få besöka för att av allmogen köpa 
timmer och kreatur. 

Däremot skulle de inte få »byfara till bockskinns uppköpande» i sock-
narna, som Åmåls handlande tidigare gjort. 

»Allt förköp städernas borgerskap emellan vare förbjudet» på markna-
derna. 

I inkomsterna av järnförseln från Byälven (Säffle) till Vänersborg 
skulle bägge städerna vara »lika delaktiga». 
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Vågpenningarna, som vid Säffle våg erlades för stångjärnet, skulle enligt 
ett föreningsdokument av den 14/12 1722 delas lika mellan städerna. 

Enligt en skrivelse till landshövding Nils Reuterholm den 27/8 1742 klaga-
de Karlstads magistrat över Åmål och påstod, att staden hade brutit mot 
samtliga punkter i ovan refererade överenskommelse och därtill skaffat sig 
»resolution på vågs uppsättande uti Byälven, och följaktligen disputerat 
denna staden [Karlstad] all delaktighet av dess inkomst, samt de där blivan-
de järn- och träfrakter»." På grund härav hade Karlstads magistrat vid 1741 
års riksdag anhållit, att Karlstad antingen måtte få njuta överenskommelsen 
till godo, eller också Kommerskollegium med stöd av 1719 års remiss 
överväga, »huruvida Åmål må anses värdig stadsprivilegier att behålla» .71  

Det må man säga var att taga till i överkant. Att magistraten verkligen 
hade fog för sin förbittring är tydligt. Med anledning av en skrivelse, förfat-
tad av rådman Anders Amelberg i Åmål, hade Riksens ständer 1741 till-
styrkt stadens ansökan om: 1) skogarnas fredande för norrmännens åver-
kan; 2) förslag om åtskilliga nya frimarknader på landsbygden för att Värm-
lands gränsallmoge måtte avvänjas att sälja sina produkter i Norge och deras 
köpslagan i stället kunde dirigeras till närmaste städer; och 3) förslag att 
upplägga salt i gränshäraderna jämte andra varor, »på det allmogen kan 
undgå att hämta sådana från Norge» .72  Förslaget innebar, att marknader 
skulle anordnas på »Årjängs mo och vid Suleviken» såsom motvikt till de 
nederlagsplatser norrmännen anlagt utmed gränsen mot Värmland med för 
allmogen lockande varor. Särskilt väntades de nya marknaderna bli av nytta 
för tillförseln till Bergslagen. De skulle också befordra städernas möjlighet 
att gå allmogen tillhanda med förlager. En huvudartikel var saltet, och vid 
Årjäng och Sulvik borde saltförråd uppläggas. Dessutom borde åtgärder 
vidtagas för att städerna närmast riksgränsen skulle kunna förse allmogen 
med inhemsk tobak och därigenom motverka gränsbornas beroende av 
norsk tobak." Rådman Amelberg förmenade i skrivelsen, att Åmåls fri- och 
rättigheter till handel hade inskränkts genom Karlstads många enskilda 
marknader och stadens handel på Bergslagen och vid järnbruken. Enligt 
1584 års privilegiebrev var Karlstad förunnad all handel med allmogen i 
hela Värmland, ända tills städerna Filip stad, Kristinehamn och Åmål 
grundades (1611, 1642, 1643 resp.). 

Anders Amelberg var riksdagsman och medlem av »secreta handelsdepu-
tationen». Han var född i Åmål 1704 som son av stadens vågmästare, blev 
med tiden grosshandlare, rådman och borgmästare. Borgmästare Amelberg 
efterträddes av Lars Åberg. Med denne och hans släkt låg han länge i strid, 
både i politiska och ekonomiska frågor. Åberg anslöt sig till mösspartiet, 
Amelberg sympatiserade med hattpartiet. Striden mellan dem kulminerade 
på 1730-talet. Åberg sökte begränsa staden Åmåls expansion på handelns 
område och hade tidigare lyckats inrangera ett handelsområde i förhållande 
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till Göteborg och Vänerstäderna. Under sina sista år som borgmästare hade 
han dock överenskommit med Karlstad om rättighet för Åmåls handlande 
och hantverkare att få bevista vissa av stadens enskilda marknader i Värm-
land. 

I sin egenskap av stadens riksdagsfullmäktig anlitades Anders Amelberg 
flitigt av Åmåls borgerskap vid underhandlingar med Kommerskollegium, 
landshövdingen och de värmländska städernas magistrater för att vidga 
stadens handelsgebiet. Det bör knappast råda något tvivel om att Amelberg 
helhjärtat arbetade med stadens bästa för ögonen, även om han personligen 
vann vissa ekonomiska fördelar av sina strävanden. Ifråga om ekonomiska 
insikter torde han ha varit långt före sin samtid och ägde ett ansenligt 
bibliotek, inrymmande talrika skrifter i ekonomi och skilda näringsgrenar. 
Hans grosshandelsaffår skilde sig från de flesta samtida genom sitt stora och 
rikhaltiga lager av alla sorters varor och kan närmast sägas ha motsvarat en 
välsorterad lanthandel i senare tider. Nils Hj. Holmberg, vars framställning 
om Anders Amelberg jag här följer, skriver: »Han sålde allting, från jord-
bruksredskap till ostindiskt porslin, från kardemumma till svart ylletyg. 
Detta var en alldeles ny form för handel i Åmål ... För transporten av sina 
varor hade han tre större skutor för farten på Vänern och en lastbåt, som 
kunde användas vid lågt vattenstånd i Byälven, när det gällde i- och urlast-
ning av de djupgående Vänerskutorna.»74  

Under utövandet av den trävaruhandel, som varit på tal här ovan, hade 
Amelberg stor nytta av sina båtar och kunde konkurrera med Åmåls stads 
skutor ifråga om järn- och träfrakter över Vänern. 

Den handelns stabilisering, som Åberg och hans anhängare ville åstad-
komma, ville Amelberg bryta, och han lyckades därmed. Dock hann han 
inte fullfölja sina vittgående planer utan bortrycktes mänskligt att döma för 
tidigt av döden 1754, då han var 46 år gammal. Han var då i full färd med att 
söka frigöra Åmål från det starka beroendet av Göteborg. 

Anders Amelbergs och Åmåls magistrats kamp med Karlstad om rättighet 
att bedriva köpenskap på stadens många enskilda marknader i Värmland 
skildras i följande avsnitt. 

En av Sulviks två marknader, Mormässomarknaden den 8/9 (urspr. 
Mariamässa, firad till jungfru Maria ära, ombildat till Mor-), flyttades 1722 
till Skärmnäs i Brunskogs socken. Rådman Anders Amelberg hade 1741 
föreslagit i riksdagen, att marknaden skulle återupptagas vid Sulvik, som låg 
närmare Åmål än Skärmnäs gjorde. Karlstads magistrat framhöll i sin skri-
velse till landshövdingen, omnämnd i föregående avsnitt, att »vid Sulviks 
marknad ett så syndigt och grovt oväsende blivit förövat med fylleri, svor-
dom och slagsmål, att ingen därstädes varit säker om livet, för vilken orsak 
uppå borgmästares och råds föreställning hos dåvarande landshövding ... 
Claes Ekeblad varit år 1717 och 1718 soldatvakt dit förordnad, vilken ändå 

37 



inte förmådde ogudaktigheten att hämma; alltså blev omsider [1722] av höga 
överheten resolverat, att denna marknad skulle flyttas till Skärmnäs 
varest den alltsedan skett». 

K nu s e s un d s marknad vid Säffle, också den underlagd Karlstad, hade 
1722 flyttats till Varpnäs i Nors socken. Amelberg föreslog, att den ev. 
återupptagna Sulviksmarknaden borde hållas den 6/9 och Varpnäsmarkna-
den den 8/9. Häri såg Karlstads magistrat ett försök att skada inte endast 
den egna staden utan även Kristinehamn och Bergslagen, genom att Amel-
berg »för dem alla bortskämt Varpnäs oxmarknad ..., till vilken Filipstads 
och Kristinehamns borgerskap tillika med brukspatroner och bergsmän 
varit vana sig att inställa och därstädes uppköpa sin höstslakt, helst vid 
denna marknad mest varit bättre köp än på den lilla och stora oxhelgen i 
Filipstad». Om Amelbergs förslag godtogs, skulle det givetvis bli omöjligt 
för dem att hinna besöka båda marknaderna för det långa avståndets skull. 

Riksdagen hade tillstyrkt Amelbergs ansökan om en andra marknad vid 
Sulvik (6/9), där en annan marknad hölls femte söndagen efter påsk eller 
måndagen efter Bönsöndagen. I magistratens skrivelse heter det härom: 
»Denna marknad såsom Karlstads enskilda har för 80 år tillbaka [alltså 1662] 
blivit beviljad, men aldrig av någon annan än den nästomkring boende 
sockenallmogen samt några enstaka borgare från Karlstad och Borås blivit 
besökt [således ej av Åmålsbor], för dess vida avlägsenhets skull, havandes 
allmogen vid berörda marknad icke haft annat att föryttra än småkreatur och 
bockskinn, vilka senare sämskmakarna sig tillhandlat, men om kreaturen 
har bonde handlat med bonde, eftersom vägen till städerna därifrån är 
ganska svår.>>75  Av denna marknad hade således Karlstad föga nytta. 

I Årjäng, Silbodals socken, hade Karlstad två enskilda marknader, den 
1/2 och den 17/8. Dessa marknader besöktes inte av borgare från vare sig 
Kristinehamn eller Filipstad, inte heller av brukspatroner eller bergsmän 
annat än »vintertiden förmedelst den svåra och långa vägen, som icke 
annorlunda än för getstigar uti bergen och fjällen kunna anses», heter det i 
skrivelsen 27/8 1742.76  

Det är andra gången vi hör talas om de dåliga vägförhållandena vid mitten 
av 1700-talet. Uppgifterna stämmer väl överens med min framställning av 
vägarna under denna tid i första delen av min bok Att resa i Värmland. 

Herredagsmannen Erik Arnesson i Kyrkebol bemötte Anders Amelbergs 
yrkanden i en skrivelse, daterad i april 1747. Han var uppmanad att förete 
dokument för att visa, att han hade haft häradsbornas uppdrag att avstyra 
återupptagandet av en marknad i Sulvik. Arnesson hade framhållit vikten av 
»de 2:ne högst skadliga Sulviksmarknadernas avskaffande» och uppvisade 
begärda fullmakter av den 25/8 1746, underskrivna av 15 Jössehäradsbor. 
De hade givit Arnesson i uppdrag att inför riksdagen »och överheten» 
anhålla, »att den från Åmåls stad vid Sulvik beviljade vår- och höstmarkna- 
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den alldeles må bliva ändrad och upphäven, besynnerligen som dessa hem-
mansåbor därigenom mycket lidit . .. skada på åker och äng, så att mången 
av dem icke blir mäktig så till K. M:t och Kronan som indelningshavarna 
deras tillbörliga kronoräntor och utlagor prestera, helst som vårmarknaden 
infaller och hålles, då större delen av åkermarken är besådd och den blir av 
den tillstötande allmogen övergången och på många ställen gräset uti ängar 
och gärden, då det står i sin bästa och frodigaste växt, fördärvat och 
nedtrampat. När höstmarknaden hålles i [Sulvik], blir den utestående säden 
illa medfaren och av marknadsfolket fördärvad, utom det att dessa hem-
mansåbor bliva uti sin hantering och sitt åkerbruk mycket hindrade, ja 
understundom 14 dagar och 3 veckor». 

Arnesson framhöll vidare, att under de dagar Amelberg besökte trakten 
för att uppköpa timmer m. m. av bönderna i närliggande socknar, hade 
allmogen »den olägenheten att av vårt ringa förråd få uppehålla de fattiga, 
som hava något med rådman Amelberg att beställa. Varandes dessa mark-
nader ingen i häradet till nytta eller fördel utan endast rådman Amelberg, 
som dem ansökt, förmodligen för sin timmerhandels skull ...»77  

Om anhållan ej skulle kunna beviljas, önskar häradsborna i Jösse få 
marknaderna vid Sulvik flyttade till annan plats i häradet. I skrivelse den 1/6 
1747 instämde Karlstads magistrat i Arnessons anhållan om slopandet av de 
båda Sulviksmarknaderna. Kommerskollegiums beslut är daterat den 8/10 
samma år: »Angående Sulviksmarknaden ..., som genom. .. Kommerskol-
legiets utslag av den 18 dec. 1722 blivit avskaffad och till Skärmnäs flyttad, 
men sedermera efter HKM:ts, i anledning av Riksens ständers underdån. 
tillstyrkande .. . under den 1 okt. 1741, åter blivit upptagen och tvenne 
gånger om året hållen» (vid Sulvik) etc. Trots att även landshövding Nils 
Reuterholm yrkade att marknaden borde upphöra, tilläts den att fortfara, 
höstmarknaden den 8/9 ända fram t. o. m. år 1760, och vårmarknaden ända 
till och med 1772. 

Som tidigare nämnts flyttades Mormässomarknaden 1722 från Sulvik till 
Skärmnäs. År 1756 inkom till landshövdingen en ansökan från riksdagsfull-
mäktig Erik Arnesson i Högvalta, Arvika socken, med begäran om ändring 
med Sulviksmarknaderna, vilka efter Anders Amelbergs av riksdagen till-
styrkta ansökan pågick femtedagpingst resp. 6/9, samt marknaden vid 
Skärmnäs i september, vilka Erik Arnesson begärde skulle sammanslås till 
en enda marknad att flyttas till E d an e i Brunskogs socken och hållas den 
18/9. 

Magistraten i Karlstad hördes om förslaget men sade sig inte kunna 
samtycka, emedan staden hade ensamrätt till Skärmnäs marknad utan in-
trång av andra städer men ägde lika rätt med Åmål att driva handel vid 
Sulviks marknader. Om Arnessons förslag gillades, skulle Karlstads borger-
skap förlora sin ensamrätt till Skärmnäs marknad. Finge Karlstad däremot 

39 



behålla Skärmnäsmarknaden, kunde staden gå med på att flytta Sulviks 
sammanslagna marknader till Edane. 

Kronofogden i Jösse härad tillfrågades och yttrade, att om tiden för den 
påtänkta Edane marknad sattes till den 18/9, kunde Skärmnäs marknad 
flyttas dit, där det fanns betydligt bättre plats än på den trånga Skärmnäsud-
den. - 

Landshövdingen fann ingen överensstämmelse mellan de gjorda uttalan-
dena, men för egen del ansåg han förslaget om en enda marknad vid Edane 
acceptabelt. Dock hade han en viktig invändning att komma med: Karlstad 
hade nyligen lidit stor skada av en eldsvåda och skulle ytterligare bli eko-
nomiskt eftersatt, om Skärmnäs marknad togs ifrån staden. Om staden fick 
ensamrätt till Edane marknad skulle det medföra rättvis kompensation. På 
det villkoret tillstyrkte landshövdingen förslaget om flyttningen till Edane. 
Den skedde 1758. Som jag nämnt ovan, upphörde en av Sulviks marknader 
två år därefter (1760), medan den andra fortfor till 1772.78  

I Näs härad fortfor emellertid missnöjet med marknadsförhållandena att 
taga sig uttryck i skrivelser till landshövdingen, Kommerskollegium och 
K. M:t. Riksdagsman Nils (!) Arnesson vände sig 4/7 1756 till K. M:t med en 
anhållan, varur må citeras: »Sedan Eders KM:t 	. tillåtit att den s. k. 
Mormässo marknad, som hålles den 8 sept., blivit flyttad från S äff I eb r o n 
till Varpnäs uti Grums härad, vartill Näs häradsbor ha 5 till 8 mil, och ... 
häradet består av 10 socknar, som icke har någon marknad inom sig men äro 
avlägsna från städerna Åmål och Karlstad samt från de i andra härader 
belägna marknadsplatser», anhåller han att K. M:t »täcktes bevilja en ny 
marknad att hålla uppå säteriet Sunds ägor vid bemälta Säffle bro». Ägaren 
av Sunds gård, baron Johan Gustaf Uggla, hade givit sitt samtycke mot löfte 
om stånd- och hamnpenningar. Arnesson föreslog den 24/9 såsom lämplig 
marknadstermin. 

Åmåls magistrat tillstyrkte i yttrande 28/6 1756, Vänersborgs magistrat 
sade sig inte ha något intresse av marknadsprojektet vid Säffle i skrivelse 
31/7 samma år. Landshövding Nils Reuterholm hänvisade i sitt utslag den 
2/9 1756 till vad han yttrat 1745 och ville inte tillstyrka. Därmed blev det 
avslag från K. M:t.78  

Landshövding Adolf Mörner mottog en remiss från Kommerskollegium, 
daterad 19/8 1761, rörande riksdagsman Olof Anderssons i Näs härad peti-
tion om »att inom Näs härad årligen den 17 sept. vid S äffl e bro få hålla 
marknad». I sitt utlåtande den 20/10 1756 betonade Mörner, att sökandens 
enda skäl var att inom Näs härad inte fanns någon marknadsplats, där 
häradsborna kunde få avsättning för sina produkter och köpa sina förnöden-
heter. Säfflemarknaden hade flyttats till Varpnäs, där den efter gamla stilen 
hade ägt rum den 8/9 men efter nya stilen hölls den 19/9, men denna 
marknad skulle enligt landshövdingen bli helt onyttig, om Säfflemarknaden 
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måste återupptagas. Han erinrade om att Näsborna hade åtta marknader att 
besöka: Nysäter i aug., Edane 16/9, Grea (Dalsl.) 10/8, Årjäng 17/8, Varp-
näs 19/9, Åmbergsheden 2/10, Brittmässomarknaden i Karlstad 19/10 och 
Persmässan därstädes 29/6. 

Följaktligen kunde landshövdingen inte tillstyrka Olof Anderssons ansö-
kan. 

Riksdagsman Arvid Rosell, borgmästare i Karlstad, hade i april 1756 
uppmanats att yttra sig om den nya stilens inverkan på marknaderna vid 
Årjäng, Sulvik, Varpnäs, Skärmnäs och Åmbergsheden. Han fann att de 
nya terminerna efter införandet av den nya tideräkningen 1753, den s. k. 
gregorianska kalendern, vilken innebar en framflyttning av marknadernas 
början med 11 dagar, var obekväma både för Karlstads borgare och för 
lantmännen, i synnerhet Filipstads höstmarknad eller oxhelgen 12/9; den 
hade nämligen bibehållits på samma dag som före nya stilens införande. 
Rosell anhöll i skrivelsen till landshövdingen, »att dessa marknader må få 
hållas den tid på året och på samma dagar, som de efter gamla stilen varit 
från början utsatta, med Årjäng den 28/8, Sulvik 17/9, Varpnäs 19/9, Åm-
bergsheden 23/9 och Skärmnäs 25/9». 

Resolution med bifall utfärdades den 19/8 1756.80  
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Den stora marknadsregleringen 1788 

Förspelet till reformen 
Bakgrunden till genomförandet av den stora marknadsreformen i slutet av 
1700-talet har vi att söka i merkantilismens idéer, som från England före 
mitten av 1700-talet nådde vårt land. Idéerna tog sig uttryck i bl. a. kungliga 
cirkulär och från kollegierna utgående betänkanden om sambandet mellan 
handelsnäringens och städernas utveckling. Deras innehåll torde ha grun-
dats på sådana skrifter som Anders Berch, Inledning till allmänna hushåll-
ningen (1747), Lars Salvius, Tankar öfwer den swenska oeconomien (1738) 
och framför allt Anders Chydenius skrift om befolkningsfrågan och hans 
Den nationale winsten (1765). Dessa skrifter innehåller huvuddragen av den 
merkantilistiska åskådningens grundtankar om en reglementerad handel. 
Kommerskollegium, som under frihetstiden kraftigt hade hävdat merkanti-
lismens idéer, röjde i 1788 års betänkande en något modererad uppfattning 
om näringslagstiftningen, utan att därför överge åskådningens huvudprinci-
per. I detta sammanhang skall endast framhållas, att kollegiet vidhöll tesen 
om avskaffandet av lantmarknaderna och att stads- och lanthandel borde 
hållas åtskilda. Alla enskilda marknader, alltså även städernas, skulle slo-
pas, endast frimarknader skulle få existera, och enbart i städerna. 81  

De synpunkter på marknadshandeln, som tidigare, t. ex. under 1760-talet, 
hade kommit till uttryck i landshövdingarnas skrivelser till Kommerskolle-
gium, påverkade givetvis den av Gustaf III tillsatta kommittén. De gick i 
flera fall ut på att allmogen skulle försumma jordbruket genom alltför tids-
ödande marknadsbesök, att stadsinvånarna betungades med dryga skjutsle-
gor, att tullbetjäningen var alltför fåtalig för att förhindra underslev med 
kronans medel och att allmogen hemföll åt fylleri, slagsmål och annat 
»oskickligt leverne». 

För att undvika detta borde allmogen hänvisas till städernas marknader, 
där de kunde vinna avsättning för sina produkter och förse sig med köp-
mansvaror. Kronans intäkter skulle också bättre tillgodoses därigenom. Dy-
lika uttalanden var symptomatiska för tidens uppfattning och begrundades i 
riksdagen och Kommerskollegium. 

Även landshövdingen i Värmlands och Örebro län, Adolf Mörner, uttala-
de 1765 liknande farhågor. För honom stod det klart, att lantmarknaderna 
gynnade de skadliga och förbjudna landsköpen, vilka kronobetjäningen trots 
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sträng uppsikt inte rådde med att hindra. Han trodde sig kunna omvittna, att 
städernas handel och övriga näringar hade gått tillbaka på grund av de 
många lantmarknadernas förekomst. Endast på orter belägna långt från 
städerna borde dylika marknader få bibehållas, ansåg Mörner. 

Landshövdingarnas svar på det kungl. cirkuläret inkom 1775 och 1777. 

Marknadsregleringens innebörd 

Om denna för marknadshandeln i vårt land så betydelsefulla reglering har 
Nils Staf publicerat en väldokumenterad och grundlig redogörelse i Stadshi-
storiska institutets skriftserie 1940. På hans utredning måste varje framställ-
ning om marknadsreformen grunda sig. 

Efter flera års diskussioner om utvecklingen inom marknadshandeln, om 
nyttan eller skadan av frimarknader och enskilda marknader, om slopandet 
av åtskilliga lantmarknader osv., blev frågan om en genomgripande mark-
nadsreform aktuell i början av Gustaf III:s regering. En utredning påbjöds 
1772 för att få »noga och säker uppgift» om tillståndet inom rikets alla delar 
och näringar. Samtliga kollegier skulle inkomma med berättelser härom. Det 
skedde i anslutning till den nya regeringsformen. Dylika berättelser om 
handelns tillstånd hade Kommerskollegium avgivit tidigare, t. ex. 1663, 1666 
och 1668 m. fl. år. I kollegiets betänkande den 29/10 1778 uttalades tankar 
om marknadsväsendet och föreslogs åtgärder till dess reformering, i viss 
mån byggda på landshövdingarnas och borgerskapens infordrade yttranden. 
Särskilda yttranden om marknaderna hade då inte begärts och endast två 
landshövdingar inkom med dylika. I borgerskapens uttalanden däremot 
förekom ett tiotal, av vilka en del går ut på att slopa alla marknader på 
landet, medan andra vill ha dem kvar, i synnerhet borgarna i små städer. 
Här intresserar särskilt svaret från Kristinehamns specerihandlare: frimark-
naderna var till »största ruin» för uppstäderna, men om de begränsades till 
»minuteringen ... kunde uppstadshandlande fullkomligt sortera sig till 
ortens tienst och ortens inwånare wid alla tider få hwad de behöfde i sina 
uppstäder både för contant och på credit till civilt pris och ej såsom förut på 
en gång tömma sin pung wid en frimarknad» .82  

Som i det föregående omtalats i samband med äldre tiders frimarknader i 
städerna, klagade tullinspektoren i Värmland, Peter Flygge, över svårighe-
terna att upptaga lilla tullen av marknadsbesökarna (s. 15). Den kommitté  
som K. M:t tillsatte 26/2 1773 angående tullförfattningarnas överarbetande 
tog bl. a. itu med marknadsväsendet. Kommitterade framhöll, att frimark-
naderna i hög grad hade bidragit till att hindra »bevakningen både emot 
lurendrejerier och tullförsnillningen». Man hade erfarit att vissa marknader 
hade förefunnits sedan hedenhös men fortfor på 1770-talet endast av gam- 
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mal vana, fastän helt onödiga, andra hade uppkommit av allmogens »inrota-
de tycke för kringresor och att långväga söka avsättning på sina varor». 
Lantmarknader, förlagda i närheten av städer, bedömdes vara direkt skadli-
ga för handeln. Kommittén ansåg att all handel borde hållas i städerna. Man 
framhöll att landshövdingarna redan 1751 hade anmodats genom kungl. 
cirkulär att inkomma med utlåtanden om vilka marknader de då ansåg kunde 
indragas och vilka som borde bibehållas. Emellertid hade ingenting uträttats 
och tullkommitterade hemställde därför med anledning av ärendets vikt för 
kronans inkomster, att landshövdingarna på nytt skulle åläggas att efter 
verkställd undersökning framlägga förslag om indragning av onödiga mark-
nader och inrättandet av nya på platser belägna långt från städer. Denna 
hemställan bifölls av K. M:t samma år.83  

Såsom nyss nämndes mottog Kommerskollegium landshövdingarnas ytt-
randen åren 1775 och 1777. För Värmlands del var det J. A. Hamilton som 
besvarade cirkuläret. Han hade rakt motsatt uppfattning om lantmarkna-
derna jämfört med Adolf Mörner: så länge Värmland inte ägde fler än tre 
städer, kunde han inte anse lantmarknaderna vara till någon skada." 

Under tiden tog sedermera kommerserådet J. J. Westberg initiativ till en 
undersökning av marknadsförhållandena, som fick stor betydelse för utfor-
mandet av 1788 års marknadsreform. Den 6/5 1776 upplästes i kollegiet hans 
avsnitt om »fel och misstag vid inrättningen av våra marknader». I Sverige 
tjänade marknaderna enligt hans mening till föga annat än »lustresor och 
yppighet». Såsom alltför talrika i förhållande till befolkningens storlek och 
belägna för nära varandra ifråga om tid och rum förorsakade de utebliven 
konkurrens. Många marknader försiggick vid sådan årstid, att endast närbo-
ende personer kunde besöka dem, andra var enskilda och privilegierade 
vissa städer eller var frimarknader till skada för närbelägna städer. 

Westberg sammanfattade sina krav i fyra punkter: hädanefter borde en-
dast frimarknader bibehållas och tillåtas, till vilka köpare och säljare från 
hela riket hade fritt tillträde; därigenom främjades fri konkurrens samt 
jämnare prisbildning och varutillförsel. Alla marknader borde hållas i stä-
derna, där det fanns härbärge för alla och möjligheter att förpläga främling-
ar, uppsikt över ordningen kunde där bli effektivare; vissa lantmarknader på 
orter långt från städerna skulle dock bibehållas. Genom begränsning av 
antalet marknader skulle antalet marknadsbesökare i städerna öka och 
därmed även varutillförseln; de dåtida 514 marknaderna var med få undan-
tag mötesplatser för sysslolösa personer, som ville »dränka tiden i liderlig-
het och lättja», varvid tusentals dagsverken förspilldes. Fjärde punkten 
slutligen innehöll uttalandet, att endast de marknader borde få bestå, vilka 
låg bäst till ur transportsynpunkt; i varje län borde inrättas en eller annan 
huvudmarknad, där säljare och köpare kunde infinna sig i stort antal med en 
mängd varor med nyttig konkurrens och varucirkulation som följder jämte 
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större rörlighet på penningar och i produktionen. Sådana huvudmarknader 
tänkte sig Westberg anordnade i städer belägna vid havet eller större sjöar 
eller stråkvägar med öppen kommunikation med rikets provinser. 

Kommerskollegium fann Westbergs utredning synnerligen tänkvärd och 
tillstyrkte 1777, att huvudmarknader omedelbart borde inrättas och de onö-
diga lantmarknaderna indragas samt lämpligare marknadsterminer fixeras, 
så att jordbruket inte tog skada av allmogens marknadsresor.85  

Den 1772 tillsatta lanthushållningskommissionen fick 1780 i uppdrag att 
anmoda landshövdingarna att företaga undersökningar om behovet av en 
marknadsreform och svaren inkom 1780 och 1781. De flesta ansåg någon ny 
huvudmarknad i länet obehövlig, så t. ex. landshövdingen i Värmlands län. 
Han betraktade Persmässan och vintermarknaden i Karlstad samt Fastingen 
i Kristinehamn såsom tillräckliga, de hörde till landets största marknader 
och besöktes av mycket folk från kringliggande provinser, medförande 
varor i mängd, och marknadsterminerna var också väl avpassade. Alla tre 
marknaderna kunde anses vara av den typ huvudmarknad som Kommers-
kollegiums cirkulär föreslog inrättas. Åtminstone sex landshövdingar utta-
lade sig dock för införande av dylika marknader i sina län.86  

Den 19/4 1788 överlämnade kommittén sitt betänkande till K. M:t med 
förslag: 1. om avskaffande av alla enskilda marknader, 2. inga andra än 
frimarknader borde tillåtas och hållas endast i städerna, 3. marknadstermi-
nerna jämkas så, att köpmän och hantverkare »med makelighet utan förhas-
tande eller afbrytning i sina resor» kunde färdas till den ena marknaden efter 
den andra, 4. orter belägna sex mil och däröver från närmaste stad får 
behålla sina marknader. 

Till frågan om huvudmarknader tog kommittén inte ställning, beroende på 
att så få landshövdingar hade anslutit sig till förslaget. 

Kommerskollegium erhöll den 21/5 1788 K. M:ts uppdrag att verkställa 
marknadsreformen. Att den skulle komma att draga ut på tiden var man 
beredd på. Kommerskollegiums skrivelse av den 10/111788 angående anta-
let frimarknader, marknadsplatser och tiden då de borde hållas,87  besvara-
de magistraten i Karlstad den 27/4 1789 genom att till alla delar instäm-
ma i borgerskapets bilagda betänkande. Ur detta senare anföres följande. 

Karlstad hade enligt privilegiebrevet 1584 rätt till två frimarknader och en 
enskild marknad i staden samt sju enskilda lantmarknader: 

Persmässan, som ursprungligen hållits den 29/6 men sedan 1756 framflyt-
tats till den 10/7; vintermarknaden, före 1686 kallad Fastingen och hållen 
den 10/2, sedan ändrad till torgdag 24/2; Brittmässomarknaden den 7/10. De 
enskilda lantmarknaderna: Varpnäs, Strand (Årjäng), Nysäter (=de två 
sistnämnda gemensamma med Åmål), N. Skoga, Edane, Osebol och Åm-
bergsheden. 

Den enda lantmarknad, som skulle kunna flyttas till Karlstad, var Varp- 
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näs, de övriga låg sex mil och däröver från staden. Flyttningen blev dock 
inte av förrän 1802. 

Förslaget om att alla marknader borde bli frimarknader bemötte borger-
skapet med invändningen, att så väl kunde ske med stadens marknader, men 
stadsborna förbehöll sig rätten att enligt privilegiebrevet i fortsättningen 
som hittills få använda sina lantmarknader. 

Beträffande marknadsterminerna framhölls, att Persmässan vanligen bör-
jade den 10/7 och pågick till den 25/7, men tiden skulle kunna minskas till 
åtta dagar. Vidare önskade borgerskapet tiden ändrad till 18/7-26/7, och 
Brittmässan ändrad från 15/10 till 22/10. 

Borgerskapet anhöll att få ett ökat antal frimarknader i staden: en dag den 
21/9, en dag den 21/10 och en den 27/11 samt att fä behålla Varpnäs 
oxmarknad den 21/8. 

Vidare föreslog borgerskapet flyttning av E dan e marknad till S ulv i k, 
»där bättre bekvämlighet till marknads hållande är, eftersom segelleden dit 
gör varutransporter så dit som dän mindre dyr». 

Lantmarknaderna föreslogs hållas, förutsatt att föreslagna nya frimarkna-
der kunde beviljas, på följande platser och tider: Strand 14/8, Nysäter 1/9, 
N. Skoga 8/9, Sulvik 27/9, Åmbergshed 2/10 och Osebol 19/3. 

Då Grums härads allmoge tillfrågades på ting 6/4 1789 angående Varpnäs 
marknad, önskade de ingen förändring. 

På ting i Långelanda 16/2 samma år yttrade Nordmarks härads allmoge sin 
åstundan att fä behålla marknaden på Strandmon. Tiden ville de dock ha 
ändrad från 17/8 till slutet.  av september. 

Vid ting i Häljebol med Gillbergs härad 28/3 1789 ansåg en del häradsbor, 
att indragning av Ny säte r s marknad skulle innebära svårigheter att vinna 
avsättning för jordbruksprodukter, i synnerhet om Strandmo och Edane 
marknader skulle bli nedlagda, »men största delen yttrade sig likväl vara 
övertygade om billigheten och nyttan av denna marknads slopande». Av-
ståndet från Nysäter till Åmål var 4 1/4 mil, till Karlstad 5 mil »efter stora 
landsvägen räknat», varför de alltid lämnades »tillfälle till både nödig och 
förmånlig avsättning i nämnda städer, om de med tillräckligt antal frimark-
nader förses». De förklarade sig vilja avbida K. M:ts besked i ärendet och 
ämnade vara nöjda därmed. 

Älvdals härads allmoge förklarade enhälligt på ting i Övre Värnäs den 27/1 
1789, »att som den marknad, vilken årligen vintertiden hålles vid 0 seb ol [i 
Norra Ny sn] icke är orten till ringaste förmån utan till skada och olägenhet, 
så önskade de gärna att den avskaffades och att frimarknader i städerna 
inrättades». 

Vid ting i Högvalta 20/1 samma år uttalade Jössehäradsborna enhälligt 
som sin mening, att deras enda lanthandel, som för lång tid sedan blivit dem 
beviljad vid Ed an e i Brunskog på grund av de långa avstånden till städerna 
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var omistlig, men de ville ha den flyttad till Kyrkviken på hemmanet 
Solbergs mark i Arvika socken. Till Edane kunde man nämligen inte komma 
på segelbart vatten, medan Kyrkviken låg vid Glavsfjorden, dit skutor från 
alla Vänerstäderna lätt kunde söka sig. Åtgärden skulle medföra den förmå-
nen för många gränsbor, att de vid Kyrkviken kunde få köpa salt och sill, 
»vilka varors fraktande landsvägen från städerna fallit och faller så kost-
sam». 

I Västanvik höll Fryksdals övre tingslag ting den 12/2 1789, och allmogen 
»förklarade enhälligt, att den marknad, Åmbergsheden kallad, vilken årligen 
uti Sunne socken och vid gården Åmberg hålles den 26 eller 27 september, 
är för allmogen i högsta måtto nyttig». De vill göra den till frimarknad, 
tidpunkten är den bästa och avståndet till närmaste stad fem mil. Men 
särskild ordningsvakt kommer att behövas, om deras begäran villfares. 

Även Fryksdals härads nedre tingslag, samlat till ting i Gunnarsby den 
15/4 samma år, hade samma åsikt om Åmbergsmarknaden. Orten hade »en 
ogemen nytta» av sin marknad och de ville få den ändrad till frimarknad. 

Näs härads allmoge var den 7/3 1789 samlad till ting på gästgivargården i 
Avelsäter. De insåg nyttan av en marknadsreglering men hoppades på 
överhetens förståelse för deras åter framförda krav på en särskild marknad 
för Näs härad. En stor del av befolkningen hade 8 och 9 mil till Nysäter och 
Varpnäs marknader, och varorna tog skada av den långa transporten. Att en 
del av Näsets invånare hade mindre än sex mil till de nyssnämnda mark-
nadsplatserna borde inte anses utgöra ett hinder att bereda dem en mark-
nadsplats »vid någon av Vänerns stränder, dit alla där omkring belägna 
städer sjöledes med vighet kunde överföra, vad de kunde ha att avyttra.» 

Magistraten i Kristinehamn yttrade i sin svarsskrivelse till landshövding-
en i mars 1789, att den för längesen hade insett och begärt indragandet av 
alla lantmarknader. Den begärde att Fastingen skulle få begynna den 24/2 
och fortgå i 14 dagar, för att man skulle hinna avsluta alla kontrakt och 
kontanta köp av »allt det stångjärn och manufaktursmide, som uti Värmland 
och på Dal tillverkas, eller annorstädes». Orten led brist på spannmål, som 
måste köpas från Västergötland. Magistraten anhåller, att Mattsmässo-
marknaden, som då var en torgdag, måtte bli ändrad till en frimarknad, och 
att tidpunkten ändrades från 2 och 3 oktober till 4 och 5 i samma månad samt 
att marknaden finge pågå i åtta dagar. Då skulle spannmål kunna forslas dit 
på första slädföre, vilket ej kunde ske, om spannmålsfororna måste invänta 
Fastingen, vilket länge varit fallet. 

Tjugondagjulmarknaden i mitten av januari har man intet emot att slopa, 
»emedan bergsallmogen ändock har här i bergsstäderna sina fastställda 
torgdagar [i Filipstad och Karlskoga], då allmogen från Västergötland med 
säd och viktualievaror är dem till mötes.» 

Justitiarien och stadsrätten i Filipstad hade i en skrivelse till landshöv- 
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dingen den 30/3 1789 protesterat mot Kristinehamns ansökan om en ny 
frimarknad i Filipstad och begärt oxmarknadens förlängning från en dag till 
»några dagar». Men några stadsbor i Filipstad framhöll i skrivelse till lands-
hövdingen, att oxhelgen, som då inföll den 12/9, »är icke allenast nödvändig 
utan även tillräcklig för både staden och Bergslagen, i synnerhet när därtill 
lägges torgdagarna, som hålles varje vecka.» Dessutom vore belägenheten 
för en ny frimarknad i Filipstad direkt olämplig och ej alls förenlig med 
Kommerskollegiums förslag. 

Slutligen föreligger svar på Kommerskollegiums cirkulär från Ölme och 
Väse härader. Vid ting med Ölme härad i Rudsbergs gästgivargård den 21/2 
1789 konstaterades, att någon enskild marknad inte fanns inom häradet. 
Häradsborna brukade betjäna sig av två oxmarknader, oxhelgen i Filipstad 
och Hova marknad i Västergötland. Den sistnämnda ville de ha flyttad till 
en Hova närbelägen stad. 

Väse härads allmoge höll ting i Ve gästgivargård den 17/3 samma år. Inte 
heller i detta härad fanns någon lantmarknad, utan man besökte samma 
marknader som Ölmeborna. 

En av de länschefer, som inkom med ett utförligt yttrande över 1788 års 
marknadsreglering, var den nytillsatte Johan Gustaf Uggla i Värmland. 
Hans svar på de uppställda frågorna innehåller en mängd värdefulla upplys-
ningar om de dåtida värmländska marknaderna. Skrivelsen eller rapporten 
är daterad den 26/3 1790 och bör få en utförlig behandling. 
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Landshövding J. G. Ugglas rapport om Värmlands 
marknader 1790 

Landshövding Johan Gustaf Ugglas rapport av den 26/3 1790 till Kominers-
kollegium omfattar i maskinell avskrift drygt sju folio.88  Ett referat jämte 
citat av det viktigaste innehållet skall här presenteras. 

Karlstads frimarknader 

»Persmässomarknaden börjas årligen den 10 juli ... och slutas den 25 i 
samma månad. Handeln består av de produkter och slöjder som orten 
frambringar, spannmål, något stångjärn och tackjärn, näver, bräder och 
plank, träsaker, torrt kött, smör, talg, fisk och hästar, samt spannmål och 
fläsk som hitföres från Västergötland och andra orter, sill, salt och saltsjö-
fisk från Göteborg och Uddevalla, allehanda kram- och specerivaror, som 
hitföras till myckenhet även av andra städers handlande, samt vävnader, 
vadmal, ylletyger och strumpor, något av ortens tillverkningar men i syn-
nerhet från Borås.» 

Landshövdingen ansåg, att marknadsterminen borde inskränkas till åtta 
dagar och alltså omfatta tiden 10-18 juli. 

Vintermarknaden den 10/2 brukade pågå i 11 eller 12 dagar men borde 
minskas till sex. »Handeln består av spannmål, fläsk, torrt kött, talg, smör, 
sill, villebråd, salt, laggkärl och andra slöjder, som allmogen tillverkar, 
vävnader från Borås, hästhandel och byte samt något kramgods». På senare 
år hade antalet främmande handlande med kramgods minskat, beroende på 
den kort efter marknaden infallande Fastingen i Kristinehamn. 

Karlstads enskilda marknader 
»Brittmässan hålles här i staden den 19 oktober, men det är nödvändigt 

och högst nyttigt för allmogen att samma marknad flyttas tillbaka och i 
stället börjas den 9 oktober, så mycket hellre som Näs och nu en del av 
Grums härader, vilka ha det mesta att avsätta, vid den tiden nyttja sjövägen 
över Vänern, vilken ju längre på hösten det lider, desto äventyrligare blir för 
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deras båtfart; varförutan det betydliga skäl till Brittmässo marknads tidigare 
begynnelse förekommer, att allmogen därigenom får utväg till bete åt sin 
boskap, som införes [till marknaden], vilket senare på hösten saknas.» 

Varpnäs marknad i Nors socken den 19 september bör avlysas, fortsätter 
Uggla, dels är orten belägen endast 1 1/4 mil från Karlstad, dels kan den med 
fördel flyttas in till Karlstad och hållas samma datum, dels saknar staden en 
boskapsmarknad. 

Karlstads borgerskap hade begärt, att en ny marknad skulle få inrättas i 
staden den 27 november varje år, »i anseende till den ringa tillförsel av 
lantmannavaror som staden äger mellan marknaderna». Landshövdingen 
tillstyrker denna ansökan. 

Vid Strand eller Årjäng i Nordmarks härad hålles tvenne marknader, den 
4/2 och den 17/8. Den förstnämnda anses överflödig och bör indragas. 
Marknadstiden bör dock ändras till den 2/9, »då rågbärgningen plägar vara 
slutad». 

Vid Nysäter i Gillberga härad pågår årligen marknad den 2/9, men då 
platsen är belägen mindre än sex mil från Karlstad och Åmål, bör den i 
enlighet med Kommerskollegiums förslag indragas. 

»Skoga i Älvdals härad har marknad den 8 september, som kan anses 
nödig att bibehållas för boskapshandelns skull, i anseende till avlägsenheten 
från städer. Skoga ligger 8 mil härifrån staden. Berörda termin till Skoga 
marknad är ock lämplig att bibehållas. 

Osebol, även i Älvdalen men i översta delen av häradet belägen, varest 
marknad är utsatt den 8 mars, plägar även hållas den 12, 14 och 19 i samma 
månad; och emedan denna är alldeles onödig och överflödig samt allmogen i 
orten, som sökt och fått denna marknad, numera begärt dess avskaffande 
såsom hindrande till skada och olägenhet .. ., täcktes höglovl. K. Kom-
merskollegium finna nödvändigheten att denna Osebols marknad bör avly-
sas.» 

Edane marknad i Brunskogs socken den 23 september, sex mil från 
Karlstad, betecknas såsom nödvändig för Jösse härad »i anseende till om-
kringliggande orters vidd och folkrikhet, i synnerhet för deras boskaps- och 
hästhandel». 

Karlstads borgerskap hade i skrivelse 1788 begärt att få flytta denna 
marknad till Sulvik i Älgå socken, men Sulviksborna protesterade och 
föreslog i stället hemmanet Solberg i Arvika socken nära Kyrkviken.89  
Landshövdingen föredrar dock Sulvik, som »framför Edane och Solberg har 
det betydliga företrädet, att till Sulvik är segelfart ifrån Älvsborgs län samt 
där belägna städer Vänersborg och Åmål, även ifrån Västergötland för dem 
som vilja bevista denna marknad, så att även sjön Vänern kan dit föra en 
myckenhet spannmål, jämväl ifrån Näs härad i detta län, som årligen har säd 
att avlåta, däremot Jösse, Nordmarks, Fryksdals och Gillbergs häraders 
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invånare ofta behöva köpa spannmål och kunna då erhålla den vid denna 
marknad, vadan jag finner allt skäl att tillstyrka flyttning av Edane marknad 
till Sulvik». 

Åmbergshedens marknad i Sunne betecknas såsom länets största och 
ansenligaste, »ortens invånare och de nästgränsande härader till märklig 
nytta och förmån, som vida förökas vid rättigheten av frimarknad, vadan 
allmogen i synnerhet åstunda denna marknads bibehållande, vilket även 
häradsrätten av flera anförda skäl tillstyrkt». 

Tiden för denna marknad bör dock framflyttas till den 3/10. 
De ovannämnda sju lantmarknaderna har tilldelats Karlstad såsom sta-

dens enskilda marknader, med de undantagen att Strand och Nysäter varit 
gemensamma för Karlstad och Åmål. 

Till de nu uppräknade lantmarknaderna förde lantmännen boskap och 
hästar samt »en myckenhet torrt kött, fläsk, ister, talg, smör, ost, villebråd 
och något av deras handaslöjder, men av vävnader obetydligt eller intet, 
emedan deras tillverkningar därav sällan äro större än till eget behov. 
Handlande och hantverkare från Karlstad infinna sig, de förra med allehan-
da kramgods och något specerier, och de senare med alster av tenngjutare, 
bleckslagare, gördelmakare, sadelmakare och bokbindare m. fl. arbeten. På 
alla dessa ställen komma även handlande från Borås.» 

Spannmål såldes på marknaderna av bönder från Näs, Grums, Väse och 
Ölme härader. 

Visserligen hade borgerskapet i Karlstad anhållit att för framtiden få 
behålla samtliga lantmarknader såsom enskilda, men på grund av att Kom-
merskollegiums skrivelse av den 10/111788 innehöll, att K. M:t fastställt att 
»alla enskilda marknader böra avskaffas och inga andra än frimarknader 
tillåtas, så kan jag ej annat än medgiva, det enskilda marknader här i orten 
till alla delar medföra det tvång, den stegring i priset och hinder i handels-
spekulationer såsom orsaker, varför KM:t fastställt att de icke mera böra 
tillåtas». 

Kristinehamns marknader 

Fastingsmarknaden den 24/2 »är bekant såsom en bland de största och mest 
betydliga i riket i anseende till järnhandeln. Där bortslutas det stångjärn, 
som tillverkas vid bruken i Värmland och utgör årligen omkring 80 å 90 000 
skeppund samt åtskilligt manufaktursmide. Till den ändan infinna sig full-
mäktige från Jernkontoret och de betydligaste grosshandlande från Göte-
borg. Dessa och flera brukspatroner sluta då även [kontrakt] om tackjärn 
med handlande från Filipstad samt hyttägare från Bergslagen. 

Spannmålskontrakt slutas även av bruksägarna samt bergslagen, och de 
första dagarna införes säd och viktualievaror på torget till avsalu. 
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Ifrån många städer och orter i riket infinna sig i Fastings marknad folk av 
alla stånd, i synnerhet från Stockholm, Göteborg, Norrköping, Linköping, 
Västerås, Arboga, Örebro, Nyköping, Mariestad, Lidköping, Vänersborg, 
Uddevalla, Åmål, Karlstad, Filipstad, Nora, Lindesberg, Askersund m. fl., 
och däribland många kram- och specerihandlande, lärfts- och nipperkräma-
re, konstnärer och hantverkare av flera slag, vilka alla gemenligen på denna 
marknakl finna en lönande avsättning, ävensom en myckenhet sill, salt och 
saltsjöfisk där försäljes. 

Tiden under vilken Fastingen bör hållas är 14 söckendagar, men den 
slutes ändå sällan förrän den 13 eller 14 mars. Det har flera gånger varit fråga 
om dess förkortande, varöver Jernkontoret, Handelssocieteten i Göteborg 
och flera vederbörande blivit hörda, men utan att ett sådant ändamål kunnat 
vinnas, och såsom orsak... bl. a. föregives, att Göteborgsbornas handels-
spekulationer i anseende till järnhandeln skall bero av utrikesposten, den de 
icke kunna få, förrän det lider något fram uti mars månad. 

Allmogen förlorar äntligen ingenting av marknadens långvarighet, ty för-
utan det, att deras göromål den årstiden äro minst maktpåliggande, så 
besökes den egentligen av ståndspersoner, utom handlande och hantverka-
re, och de bönder som infinna sig för att sälja eller köpa, uträtta det 
gemenligen på de första två dagarna samt vända sedan hem igen. Således 
kan någon annan termin till Fastingens början och slut nu icke föreslås än 
den som vanlig är.» 

Mattsmässomarknaden i Kristinehamn brukade hållas den 2 och 3 okto-
ber, men den bör framflyttas till den 10 oktober för att som frimarknad inte 
stöta ihop med den föreslagna tiden för Åmbergshedens marknad i Sunne. 
Vidare bör tiden för marknaden utökas från två dagar till sex, »så att 
städernas handlande m. fl. kunna söka bägge dessa ställen». 

På denna marknad såldes kreatur, spannmål, viktualier, frukt och grönsa-
ker m. fl. lantmannavaror. Men sedan även denna marknad blir frimarknad 
kan man »vänta en stor och ansenlig tillförsel både från land och städer, i 
synnerhet på boskap och säd, såsom allmogens mest lönande avsättning. 

Vid Tjugondedagstiden eller den 13 januari har även en torgmarknad i 
Kristinehamn hittills blivit hållen, vilken efter min tanke såsom numera fri 
att anse bör bibehållas, helst vid den tiden gott åkföre brukar inträffa och 
spannmål och viktualier ditföras i tämlig myckenhet, som den omkringlig-
gande Bergslagen har nödigt att köpa.» 

Filipstads oxmarknad. Behovet av Hova marknad 
»Den 12 september hålles där [i Filipstad] en stor boskapsmarknad, som är 
av mycken nytta och angelägenhet för staden och den omkringliggande 
vidlyftiga Bergslagen, vilken för ingen del kan vara denna marknad förutan. 
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I anseende till Skoga marknad i Älvdals härad den 8 september synes 
Filipstads oxmarknad böra framflyttas en dag eller till den 13 september, 
samt såsom fri och oinskränkt räcka fyra dagar, helst tiden av en dag, som 
denna marknad hittills påstått, varit alldeles för kort och otillräcklig.» 

»Ölme och Väse härader ha inga marknader och behöva ej heller någon 
såsom nära och mellan städerna Karlstad och Kristinehamn belägna; men så 
bör dock häradsbornas yttrade åstundan ... icke förbigås angående nöd-
vändigheten och nyttan för dem, att Hova marknad i Västergötland, som 
hålles den 25 september, måtte få bibehållas på det ställe den nu är, varom 
K. M:ts befallningshavande i Mariestad lär ha inkommit med föreställning, 
såsom dit hörande. 

Hova är förmodligen den största boskapsmarknad i riket, och mesta delen 
av oxarna köpes hit till Värmland, så att det kan anses nödigt och nyttigt, 
om Hova blir undantaget från de lantmarknader som böra indragas till 
städerna.» 

Marknadsregleringens behandling i Kommerskollegium 

För att ett ögonblick återgå till Nils Staf och hans skrift om marknadsrefor-
men 1788 citeras här några rader ur avslutningen, som belyser hur reglering-
en behandlades, bereddes och föredrogs i Kommerskollegium för att få den 
slutligt avgjord: »Under hela 1790-talet pågick ... inom kommerskollegiet 
handläggningen av frågan om marknadsregleringen. Därvid tillgick så att 
ärendet efter särskilda län fördelades mellan kollegiets olika ledamöter, som 
fingo ansvara för beredningen och föredragningen, varefter särskilda resolu-
tioner utfärdades ... Emellertid drog saken ut på tiden, till ej ringa del 
beroende på de besvär, som anfördes mot kollegiets resolutioner. »90  

Meningen var att sedan allt var klart införa marknadsterminerna i alma-
nackan. Reformen kunde genomföras i etapper i de skilda länen. I skrivelse 
till K. M:t 20/3 1797 föreslog kollegiet, att vissa provisoriska anordningar 
borde vidtagas, tills regleringen i sin helhet hade genomförts. Först skulle 
genom allmänna kungörelser alla enskilda marknader, som ansågs onödiga, 
avlysas. I trakter, där marknadsregleringen inte hunnit verka, skulle tills 
vidare samtliga enskilda marknader förändras till fria, men i de län för vilka 
resolutioner utfärdats, skulle den nya ordningen tillämpas, med undantag 
för sådana fall, då besvär hade anförts och inte hunnit behandlas. 

Då K. M:t slutligen kunde taga ställning till förslaget den 12/12 1798, »blev 
utgången en annan än den som kollegiet förordat. Kollegiet ville nämligen 
veta, i vilka län reglering återstod, i vilka resolutioner vunnit laga kraft, i 
vilka de överklagade ännu berodde på kollegiets utlåtande. Kollegiet anbe-
falldes att skyndsamt genomföra återstående regleringar. >> 91  
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De återstående uppgifterna från kommittén tillställdes Kommerskollegi-
um och K. M:t i juli 1799 [jfr betänkande 19/4 1788, sid. 45]. Alla åtgärder 
var alltjämt inte utförda i samtliga län, då K. M:t den 23/4 1801 gav kollegiet 
i uppdrag att införa de nya marknadsterminerna i almanackan från och med 
1802, dvs, det år då K. M:ts beslut skulle verkställas. Största antalet mark-
nader under 1700-talet hade varit 581, men efter 1802 sjönk antalet till 434. 
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Kristinehamns marknader 

Bro marknadsplats 

I del III av Kristinehamns historia har jag med utnyttjande av Axel Em. 
Löfs efterlämnade manuskript och excerpter samt kompletteringar ur 
offentliga arkiv skildrat stadens marknader genom tiderna.92  Efterföljande 
avsnitt kan betraktas som ett koncentrat av denna framställning med en och 
annan komplettering. 

Östra Värmlands enda handelsplats under medeltiden synes ha varit Bro, 
som 1642 blev Kristinehamns stad. Fernow ordar visserligen om »den slitna 
berättelsen, att före digerdöden stått en stad på Brattfors hed, där bergs-
männen mött Västerlandets [Västersysslets] bönder och bytt till sig oxar, 
spannmål och pundvaror. Stället utvisas ännu under namn av Stensättning-
en, ej långt från Skeppundsdalen . . . Det låg två dryga mil väster från 
Färnebo kyrka. >> 93  I en not heter det: »Det kan väl hända, att denna dal fått 
sitt namn av det byte, som bönder och bergsmän gjorde med sina varor, då 
de senare till exempel hade skeppund osmundsjärn, och de förra skeppund 
ost, skeppund smör, skeppund talg, fläsk, kött osv. >> 94  

Jämför f. ö. vad Jalmar Furuskog anser om en eventuell marknadsplats på 
Brattforsheden (s. 64). 

Det är naturligtvis tänkbart, att redan Gustaf Vasa hade givit bergsmän-
nen tillstånd att på denna ödsliga plats i skogen idka byteshandel en viss dag 
med bönder i Ölme och Väse härader. Dylika s. k. marknadsplatser i öde-
bygder har förekommit i vårt land, åtminstone i Norrland, och att en dylik 
marknad verkligen hållits även på Brattforsheden omnämnes i ett öppet 
mandat av den 31/8 1640, då den är privilegierad under Filipstad.95  Men 
denna marknadsplats på Brattforsheden i östra Värmland kan rimligtvis inte 
vara från äldre tid än förra hälften av 1500-talet, emedan järnframställningen 
i Bergslagen ända fram till 1540 var högst obetydlig och antalet bergsmän 
följaktligen ringa. Bro marknad i Varnums socken bör vara betydligt äldre 
och kunde vintertid lätt besökas av bergsmännen. 

Som marknadsort är Bro bevisligen känt sedan 1532. Tar man i betraktan-
de ortens geografiska belägenhet vid en vik av Vänern med en utmärkt 
hamn och vid medeltidens huvudväg mellan Mälarlandskapen och Norge, 
den s. k. Edskogsledens södra utlöpare Redväg, som ägde direkt förbindelse 
med den urgamla Letstigen,96  vidare besinnar att Värmland ända till 1584 
saknade en stad samt att Vänersjöfarten på Bro länge var livligare än på 
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Tingvalla, inser man att Bro som marknadsplats under medeltiden inte 
stod långt efter Tingvalla. Löf framhåller för övrigt i första delen av 
Kristinehamns historia, att redan Gustaf Vasa hyste allvarliga planer på att 
vid »Warnemesund» och Bro anlägga en stad och att privilegier hade 
utarbetats 1582 av hertig Kar1.97  Dessa privilegier kom han dock att 1584 
överföra på Karlstad. 

Bro marknadsplats, som 1642 skulle bli Kristinehamns stad, torde ha 
medeltida anor. Så länge Värmland var utan städer måste den ha haft stor 
betydelse för handeln mellan Västergötland och Värmland. Vi vet att bor-
garna i Nya Lödöse och Lidköping (äldsta staden vid Vänern, grundad 1532) 
idkade handel vid ett antal handelsplatser utmed Vänern, bl. a. Bro, Tingval-
la och Knusesund (Säffle). Vid en riksdag i Vadstena 1587 besvärade sig 
dessa städer jämte Skara och Brätte (föregångare till Vänersborg) över att 
vissa handelsplatser vid Vänern, som de av ålder brukat anlita, nämligen de 
nyss nämnda, hade berövats dem.98  Det ser alltså ut, som om Bro skulle 
höra till de äldsta handelsplatserna vid Vänern. Nya Lödöse hade 1473 
flyttats från Gamla Lödöse till en plats strax norr om nuvarande Göteborg. 
Borgarna i Nya Lödöse fick 1547 rätt att bedriva handel på Värmlands 
hamnar och därmed givetvis även på Bro marknadsplats.99  

Då Gyllenius i egenskap av studiosus år 1628 besökte Bro marknad den 21 
september, såg han där »bodar på båda sijdor om landzvägen bygde, thär 
the höllo sin marcknatt tuå reesor om åhret, lijka som nu, S. Matthxi dagh 
och tiugondagh jul».18° Dvs. Gyllenius bevistade Mattsmässomarknaden 
och kände till ortens marknad nummer två. De var båda frimarknader. 
Gyllenius besökte tjugondagjulmarknaden åren 1642-45 och 1663. 

Stadens marknader 
År 1664 fick Kristinehamn en ny vintermarknad den 10/2, men den förde en 
tynande tillvaro tills staden 1686 övertog Karlstads Fastingsmarknad. Ter-
minen framflyttades i samband därmed till den 24/2. Samtidigt som den nya 
vintermarknaden beviljades synes tjugondagjulmarknaden ha upphört. Den 
återkom inte förrän 1788 och varade till 1866, då den definitivt slopades. 

År 1802 tilldelades Kristinehamn en marknad i början av mars, som 
tidigast hölls den 3/3, senast 18/3 fram till och med 1866, då den flyttades till 
början av april och hölls tidigast 1/4, senast 18/4. 

En oktobermarknad uppges ha införts 1756 att hållas första veckan men 
framflyttades ända till den 14/10 enstaka gånger. Den omnämnes så till 
seklets slut men bör vara identisk med Mattsmässomarknaden. 

Den lilla marknad, som alla städer hade rätt att anordna Tomasdagen den 
21/12, upphörde i hela landet år 1800. I vissa städer och på en del marknads- 
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platser hade denna marknad ägt rum Luciadagen 13/12, så t. ex. i Bro och 
senare Kristinehamn. Ännu en marknad uppges i tullräkenskaperna 1641 ha 
hållits i Bro den 23/7. Trots att både Mattsmässomarknaden och tjugondag-
julmarknaden uppräknas 1620 bland Mariestads rätta handelstillfällen,'" är 
det inte uteslutet att de tvenne förstnämnda marknaderna kan vara äldre. 

Då landshövding J. G. Uggla 1790 skrev sin i det föregående refererade 
rapport om de värmländska marknaderna, hade tiden för Mattsmässomark-
naden framflyttats till början av oktober och föreslogs flyttad ytterligare en 
vecka till 10/10. 

Tjugondagjulmarknaden betecknades av Uggla som en torgdag (13/1) men 
föreslogs bli en frimarknad. 

Vilka produkter och varor man sålde och köpte på dessa marknader 
framgår av nyssnämnda rapport. Mattsmässomarknaden var främst en krea-
turs- och hästmarknad. Handeln med kreatur, särskilt oxar, bedrevs i 
Oxlyckan vid Smedbybacken öster om Gamla Karlskogavägen, omnämnd 
t. ex. 1850 och 1883. Hästar såldes och köptes på en tomt söder om Södertull 
vid mitten av 1600-talet men från 1666 på en tomt vid Österlånggatan. År 
1828 anvisade magistraten efter klagomål en plats mellan Lötbron och 
Fältet, men 1842 hade man återvänt till tomten vid Österlånggatan med 
hästbytet. 

Mattsmässomarknaden förde i slutet av 1800-talet en tynande tillvaro och 
indrogs helt 1913. 

Tjugondagjulmarknaden varade 1646 från den 10/1 till och med den 15/1, 
men från 1769 benämnes den torgdag. Även på denna marknad såldes och 
köptes kreatur, så t. ex. 1741. På 1880-talet var antalet besökare ringa och 
1911 upphörde den »med bibehållande av handel med kreatur och lantman-
naprodukter».102 

Fastingsmarknaden 

Fas tings marknaden är Kristinehamns mest bekanta och omskrivna 
marknad, på sin tid känd över hela vårt land och besökt av personer från ett 
tjugotal städer. Denna marknad var främst en »herremarknad», där stånds-
personer sammanträffade, inte bara för att göra affärer i järn och spannmål 
utan även för att familjerna skulle få råkas, döttrarna presenteras och 
vänskaps- och kärleksband knytas. Inte minst viktigt var att anordna baler, 
konserter och teaterföreställningar. Musiker och skådespelare från huvud-
staden och framstående förmågor inom Värmland engagerades, vilket man 
kan se av bevarade affischer i Hembygdsföreningens bildarkiv i Kristine-
hamn. Då denna marknad stod i sitt högsta flor, varade den i tre veckor. De 
första dagarna besöktes den av allmogen, och de dagarna kallades »bonn-
marken», sedan vidtog »herremarken». 
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Hur denna marknad, som ursprungligen tilldelats Karlstad, kom att flyt-
tas till Kristinehamn, är en lång historia som i det föregående delvis refere-
rats i kapitlet om Karlstads marknader. Efter ett flertal skrivelser från 
Karlstads borgerskap till Kommerskollegium beviljades dess anhållan om 
indragning av Fastingen, och Kristinehamns magistrat passade på att begära 
sammanslagning med Fastingen och en av stadens frimarknader, vilket blev 
KM:ts beslut den 22/9 1686. Visserligen gjorde Karlstads magistrat flera 
försök att återfå sin förlorade marknad, men förgäves. Marknaden i Kristi-
nehamn utvecklades snabbt. Eli F. Heckscher skriver om Fastingen, att den 
under högkonjunkturen på 1700-talet utgjorde »ingenting mindre än den 
inhemska börsen för svenskt stångjärn. De där överenskomna priserna 
blevo normgivande för alla leveransavtal, främst för det värmländska järnet 
men ej enbart för detta, varjämte själva avsluten till stor del kommo till 
stånd där. Marknaden var då helt naturligt också platsen för Jernkontorets 
operationer i brukspatronernas intresse för att hålla järnpriserna uppe; det 
ryktbara försöket från 1768 under mössornas deflationsexperiment [var] . . . 
lokaliserat till Fastingen. »103  Järnaffärerna under Fastingen åren 1766-1769 
och de beslut som då fattades inledde ett nytt skede i järnhanteringens 
finansiering, vilket varade under hela den gustavianska tiden. Fastingens 
järnmarknader har med största sakkunskap nyligen behandlats utförligt av 
Bertil Boahius i Jernkontorets historia och under hänsynstagande till nyare 
forskningsresultat av K.-G. Hildebrand och A. Attman i Fagerstabrukens 
historia, varför jag hänvisar till deras framställningar. 

Marknadsterminen för Fastingen var från början bestämd till 10/2 men 
ändrades 1688 till 24/2 för att inte sammanfalla med Karlstads frimarknad 
den 10 februari. Ända fram till 1804 var tiden oförändrad med en eller ett par 
dagars skillnad beroende på mellankommande helgdagar. Under åren 
1805-1822 började marknaden i regel den 4/3, åren 1823-1837 den 10/3 och 
under perioden 1838-1866 den 15/3. Därefter flyttades den till april månad 
men kunde enstaka år hållas i mars. Även antalet marknadsdagar har växlat 
genom åren: före 1750 synes det ha utgjort 8 dagar, 1762 utökades det till 12 
dagar och 1777 till 15 dagar. Inte sällan förlängdes marknadstiden beroende 
på inträffande menföre eller häftiga snöfall, då man måste vänta några dagar 
på plogning av vägarna. Det förekom, att »herrar bruksägare eller stång-
järnshandlande ej förr ankommit än 7 å 8 dagar förbigått», heter det i 
magistratens svar 1776 på justitiekanslerns frågor. 

Fastingsmarknaden pågick dels på Norra, dels på Södra torget. »På norra 
torget fanns inga stånd», heter det i en skildring från 1830-talet, återgiven av 
Axel Påhlman. »Där fanns bara skivor, om man icke lagt ut sina varor på 
backen. Västgötar stod där med glasvaror, bleckvaror och tyger, och bleck-
slagarna sålde från stånd eller skiva. Där fanns sadelmakare, vagnmakare 
från Småland, träkärlshandlare från Dalarna med laggkärl samt slipstenar 
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från Orsa. Vid Ängskällan stod Arvikabor med träkärl och västgötar hade 
lyktor att sälja. Guldsmeder från de större städerna stod med sina stånd. Allt 
vad man behövde kunde man få köpa på Fastingen.» Berättaren glömmer 
tala om att de sistnämnda hade sina stånd på Södra torget. 

Först av alla infann sig dalfolket med sina vagnar eller slädar, beroende på 
väglaget. De höll alltid till på Norra torget, där de sålde korgar, laggkärl och 
hemslöjd. De hade inte lov att stanna där mer än en vecka. Under den tiden 
besöktes inte Fastingen av stadens »bättre» folk, utan sedan dalfolket och 
bönderna från kringliggande socknar farit hem, infann sig ståndspersonerna 
och »herremarken» tog sin början.'" 

Marknadsbodar och stånd var uppställda på Södra torget, bodarna uthyr-
des av staden mot avgift och bod- och ståndplatserna var numrerade och 
värderade efter läget ur affärssynpunkt. 

Under en så stor och långvarig marknad som Fastingen måste en hel serie 
ordningsföreskrifter gälla. Vid starka snöfall uppbådade stadens rotemästa-
re borgarna till snöskottning på tillfartsvägarna och snön på gatorna ned-
trampades eller kördes bort. Över Varnumsviken tog många lantbor vägen 
över isen in till staden, och där måste vägen buskas. Svin gick även vintertid 
lösa på gatorna, men särskilda svinvaktare såg till att så inte skedde under 
marknadsdagarna. Större hundar skulle hållas bundna och getter fick inte 
släppas ut. Husägarna var skyldiga att låta sota sina skorstenar och vara 
särskilt aktsamma om elden. All brödförsäljning på gatorna var förbjuden av 
hänsyn till handlande vid stånden. 

Som marknadsvakter ville magistraten inte använda soldater. Redan 1648 
beslöts på rådstuga att byfogden skulle hålla reda på, vilken rote som var i 
tur att tjänstgöra som vakt varje marknadsdag. I protokollet heter det bl. a.: 
»Befinnes någon att fylla sig, medan han går på vakt och icke gör sin tjänst 
riktigt, böte 24 öre.» Året därpå bestämdes: »På rätta marknadsdagen skola 
tvenne rotar det dygnet kontinuera, och de som av och till vakten träda eller 
vakttjänsten emottaga, skola sig annotera låta hos stadsskrivaren.» Längre 
fram i tiden, t. ex. år 1683, uttogs 20 man till vakter om dagen men 10 
nattetid samt 20 natten efter marknadens slut. 

Sedermera nödgades man dock anställa soldater som marknadsvakt. Så-
lunda bestod 1689 års marknadsvakt av soldater ur kapten L. Lindbergs 
kompani, likaså 1690-92. Särskilda ståndvakter lejdes av magistraten, van-
ligen åtta man. Torgen låg i mörker, endast vaktmanskapets lyktor lyste och 
rörde sig som gula fläckar bland stånd och bodar. År 1793 placerades fyra 
lyktstolpar på stadens tvenne broar över Varnan, försedda med rovoljelam-
por av bleckplåt, inköpta i Karlstad. 

Liksom i andra städer utlystes Fastingsmarknaden och för övrigt Kristi-
nehamns samtliga marknader av en magistratsperson, som i gathörnen läste 
upp kungörelsen om marknaden, åtföljd av en trumslagare och en eller flera 
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musikanter, i regel pipare och hautboister (oboister). Även marknadens 
avslutning avblåstes på samma sätt. Trumslagare och blåsare bar särskilda 
rockar och hattar, omnämnda tidigast 1735. År 1840 slog magistraten på 
stort och anlitade en grupp ur Värmlands Fältjägarregementes musikkår att 
blåsa »reveille och tapto», musikkåren åtföljdes av stadsfiskalen som bar en 
ståtlig stav i handen. 

Med förbigående av järnhandeln under Fastingen på anförda skäl skall här 
ges några glimtar av affärslivet, sådant det skildras i samtida tidningar. I 
Stockholms-Posten den 18 mars 1789 meddelar korrespondenten om 
spannmålspriserna: »Spannmålen steg icke till så överdrivet pris som man i 
höst befarade, ty rågen gällde i kontrakter 23 å 24 daler pr tunna. Kornet 19 
å 20 och havren 11 daler, allt silvermynt, som nogsamt röjer förlag av 
spannmål i magasinen och hos våra possessionerade [jordägare, lantmän] 
sedan förra året.» 

Efterfrågan på 1842 års Fasting var minimal, rågen stod då i 12 rdr bco pr 
tunna, havren i 3: 32 och 3: 16 rdr, men på andra marknader var priserna 
mera fluktuerande, skriver Wermlands Tidning 6/4 1842. 

En betydligt utförligare prislista har påträffats i Christinehamns Allehan-
da 1856: 

12 kvarters oxar 290-350 rdr rgs 
13 kvarters oxar 350-400 rdr rgs 
kor 60-100 rdr rgs 
större kvigor 70 rdr rgs 
stutar 75-80 rdr rgs 
tre månaders kalvar, lagoma att bära under armen, 15-18 rdr 
råg 20-23 rdr pr tunna 
havre 12 rdr pr tunna 
potatis 6-7 rdr pr tunna 
vetemjöl 4: 12 rdr pr lisp. 
fårkött 9-10 skill. 
smör 28-30 skill. pr  skålp. 
ost 12-18 skill. pr  skålp. 
ägg 1: 12 rdr pr tjog 
svin 1 års magra 50-60 rdr rgs 

4-6 veckors 6-8 rdr rgs 

Med t. ex. 4:12 rdr menas 4 rdr 12 skill., 1 lisp. =20 skålp. =8,5 kg. 1 
skålp. =425 gr. 

Nyssnämnda tidning och Carlstads Tidning för samma år meddelar vad 
slags varor man tillhandahöll på Fastingen 1842: hälsingebuldan och foder-
väv, hälsinge segelduk samt fint och ordinärt hälsingelin; fransyska, engel-
ska och tyska galanterivaror, paraplyer, käppar, handskar, hängslen, 
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schwarzwaldur; kulört nettelduk, siden- och yllevästar; sul- och pumpläder 
från Norrköping; blommerade sidenhattar, vinterhattar av camlottiner, sax-
onier, tibeter och bombasiner; peruker, tourer, lösbenor och lockar; tysk, 
fransk och engelsk litteratur, planschverk, engelska och franska gravyrer, 
litografier, nyaste musikalier, ritmaterialier m. m. 

Sammankomster av skilda slag förekom årligen under Fastingen. Bolags-
män och affärsmän höll börs i rådstugusalarna till 1777, då rådstugan ödela-
des vid stadsbranden detta år. Den hade stått på Södra torget nära Kungs-
bron. Året därpå kunde börs hållas i den under byggnad varande nya 
rådhusbyggnaden på Norra Torget strax norr om Kungsbron, där nuvarande 
Rådhuset står. Även andra lokaler i staden tjänstgjorde som börslokal. Med 
»beurse» avsågs även auktioner. Då »börs och klubb» utannonserades i 
tidningarna var det fråga om nöjesliv. 

Bolagsstämmor synes ha förlagts till Assemblauset. Brukssocietetens 
ledamöter sammanträdde årligen med Jernkontorets ombud för granskning 
av årets förvaltning och för underhandling om beviljandet av förlagslån 
m. m. Ett begrepp om affärstransaktionernas omfattning ger en notis i 
Christinehamns Allehanda 9/4 1856: »Under den nu tilländalupna Fas-
tingsmarknad har under öppen rekommendation hitkommit över en million 
rdr bco, och den post, som från Göteborg anlänt hit den 24 sistlidne mars, 
medförde över en halv million rdr bco.» Wermlands Provincialbank, grund-
ad 1833 i Karlstad, flyttade årligen till Kristinehamn under marknadstiden 
och bedrev lånerörelse. Landshövdingämbeter förlade också sin verksam-
het till staden, så länge Fastingen pågick. Wermlands Hushållningssällskap, 
som bildades på Fastingen 1803, hade sina årliga sammanträden i Assem-
b1Muset, och från och med 1822, då Carlstads Sparbank konstituerades på 
Fastingen, sammanträdde bankens direktion under marknadsdagarna i Kris-
tinehamn. 

Medan Fastingen ännu på 1890-talet behöll sin festliga prägel, hade den 
redan femtio år tidigare börjat förlora i ekonomisk betydelse. Handels-För-
eningen i Karlstad annonserade 1848, att sedan marknaden »mer och mer 
förfallit som affärsmarknad och för ömsesidiga likviders uppgörande», hade 
föreningen beslutat att »icke mera ställa likvider för utborgade varor på 
Fastingen». Åtgärden måste ha inneburit ett mycket kännbart avbräck i 
marknadens möjligheter att fortleva. Enligt Christinehamns Allehanda 29/9 
1865 beslöt stadsfullmäktige inskränka Fastingen till fem dagar med början 
andra tisdagen i april. Mattsmässomarknaden skulle bibehållas tills vidare, 
men tjugondagjulmarknaden skulle indragas liksom torgdagen i oktober. 
Man ville invänta verkningarna av den nya stambanans färdigbyggande, 
innan ytterligare förändringar vidtogs. Man planerade att begära landshöv-
dingens tillstånd att få anordna två kreaturstorgdagar, en i april och en i 
november. 
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Som på annat ställe (s. 28) närmare redovisas indrogs på 1860-talet flera 
lantmarknader i Värmland. De förbättrade vägförbindelserna och närings-
friheten hade medfört att marknaderna på landsbygden blev överflödiga, det 
hade blivit bekvämt att taga sig in till städerna och handelsbodar etablerades 
flerstädes ute i bygderna. 

I kapitlet om Karlstads marknader omnämndes i korthet 1864 års förord-
ning om utvidgad näringsfrihet (s. 27) och om 1865 års kungl. cirkulär 
angående indragning av obehövliga marknader eller förkortning av mark-
nadsterminerna. I Kristinehamn förekom vid den tiden tre marknader: janu-
arimarknaden i mitten av månaden, Fastingen den 15/3 och 10 dagar framåt 
samt oktobermarknaden omkring 5/10. Stadsfullmäktige ansåg i sitt svar på 
nyssnämnda cirkulär, att januarimarknaden kunde slopas, att ingen föränd-
ring borde vidtagas med Fastingen och att oktobermarknaden i egenskap av 
ortens största kreatursmarknad borde bibehållas. 

Landstinget däremot ville minska Fastingen till fem dagar, vilket lands-
hövdingen tillstyrkte. 

På 1880-talet blev det helt klart, att Fastingen hade överlevt sig själv, 
antalet säljare och köpare hade krympt till ett antal som var mindre än på en 
vanlig torgdag, heter det i ortspressen 1883. Stadsfullmäktige anhöll 1891 
hos Kommerskollegium att få marknaden förkortad till tre dagar och 
Mattsmässomarknaden till två, och anhållan beviljades att gälla från och 
med 1893. År 1902 inträffade så det oundvikliga: stadsfullmäktige anhöll om 
Fastingens slopande, vilket i utslag i december samma år beviljades.i05  En 
av Sveriges tidigare viktigaste marknader skulle därmed upphöra i och med 
år 1903. Den blev inte ens »avtrumlad» av stadens trumslagare, den upp-
hörde utan den vanliga musiken och ståten. Värmländskt affärsliv hade 
länkats in på nya banor och värmländskt kulturliv blev en oas fattigare. 
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Filipstads marknader 

Marknadshandel vid vissa kyrkor 

Vid Nora kyrka i Västmanland förekom marknader redan på 1400-talet. 
Fernow ägde kännedom om att bergsmännen vid Värmlandsberg år 1422 
hade rättighet att tillhandla sig spannmål och andra livsmedel vid den 
marknad, som då hölls vid Nora kyrka.'" Enligt gammal hävd, bekräftad av 
Gustaf Vasa 1527,107  var »Nora kyrkebol» en marknadsplats, där bergsmän-
nen hade egna stall- och kyrkbodar och där det fanns köpmansbodar och 
härbärgen.'" 

Enligt »Konung Gustafs confirmerade Privilegier för wermelandz Bergs-
lag anno 1527» stadfästes »the goda mans privilegia, som paa wermilands 
berg boo oc byggiandes äre . saa att the måghi haffua ffri marcknatt om 
alla logedahga at ffri köpslaga mett them som dom waror fföra . . . »109 

Även om marknadsfriheten vid Nora kyrka inte omnämnes i privile-
giebrevet, framgår det av hertig Karls förnyade stadfästelsebrev av den 9 
februari 1569 att den självklart hörde dit. I »Hertig Carls stadfästelse på 
Wermelands Bergslags Marknad wid Nora Kyrkia Dat. Eskelstuna den 9 
Feb. 1569» heter det bl. a., att bergsmännen, »som bygga och boo på 
wermelandz berg är af Riksens Regenter aff alder effterlåtit niuthe och 
hafwa frij handel] och wandell widh Nore Kyrcke, Sökandes intet synnerli-
git annat ther igenom än Spannemåhl att kiöpa och annat hwad till theris 
huushåldning, sammaledes Bergwerks förfordringen riket tu l fromme kunna 
tienlige wara, behöffwes . . . och effterlåthe, at för:de wermelandz Bergsmän 
måge så her effter som udi wår Sahlige Herfaders . tidh, theres frie 
köpslagen och handell obehindrade niute, bruke och behålle . . . »110 

Man får väl antaga, att rättigheten att handla vid marknaden i Nora 
upphörde, då Filipstad 1611 erhöll stadsprivilegier. I varje fall hör man 
därefter inte talas om besök vid nämnda marknad. Däremot utfärdade 
Gustav II Adolf år 1625 privilegier för Filipstad att på egna marknader vid 
Älvdals och Fryksdals härads kyrkor fritt få driva handel vid Ersmässa, 
Mormässa och adventssöndagen."1  Dessa marknadsfriheter upphörde 1694, 
då Filipstad härjades av en våldsam eldsvåda och staden förlorade sina 
privilegier. Enligt Axel Em. Löf skall de 1625 beviljade handelsrättigheterna 
ha gällt marknader vid Ekshärads och Sunne kyrkor.112  

Eftersom borgarna i Nya Lödöse, Lidköping, Skara och Brätte vid riks- 
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dagen i Vadstena 1587 besvärade sig över att vissa marknadsplatser, bl. a. 
vid Värmlandsberg (jfr Tingvalla, Bro och Knusesund), där de av ålder hade 
bedrivit handel, blivit dem berövade, måste Värmlandsberg (senare Filip-
stad) ha haft en marknad."3  Möjligen kan det vara fråga om marknaden på 
Brattforsheden. 

Marknaden på Brattforsheden 

Filipstads äldsta marknad kan enligt Jalmar Furuskog möjligen redan på 
1400-talet ha hållits på Brattforsheden i närheten av Skeppundsdalen, där 
enligt Erik Fernow ett slags marknad fordom skall ha varit anordnad. 
Furuskog framhåller, att sedan malm börjat brännas och tackjärn blåsas i 
hyttorna uppkom med nödvändighet behovet av ett varubyte mellan bergs-
männen och befolkningen i de söder om Bergslagen belägna jordbruksbyg-
derna. Bergsmännen ägde ingen nämnvärd jord att odla och inga särskilda 
betesmarker. Följaktligen måste de framför allt byta till sig spannmål och 
slaktkreatur. På vilka vägar denna trafik sökte sig fram till Bergslagen har 
jag visat i kapitlen om Ölme och Färnebo härad i första delen av min bok Att 
resa i Värmland. 

Järnet som bergsmännen kunde använda som bytesobjekt kallades oxjärn 
på grund av att det gällde som betalning i stället för pengar. Oxjärn användes 
som bytesmedel även vid handel med norrmännen och var i Norge mycket 
begärligt. 

I själva verket är denna marknad omnämnd i drottning Kristinas öppna 
mandat av den 31/8 1640, enligt vilket marknaderna vid »Kusesund», Sulvik 
och Brattfors skulle läggas under Åmål." Som på annat ställe visats, 
ändrades planerna rörande de båda förstnämnda. Sannolikt hade redan före 
1640 marknaden på Brattforsheden flyttats fram till Brattfors' kyrkbacke. 
Den synes ha upphört före 1650. Se f. ö. framställningen ovan (s. 12) av 
grunderna för en bedömning av denna marknads verkliga ålder. 

Sedan platsen för den med tiden allt livligare järn- och oxhandeln blivit 
Filipstad i stället för Brattforsheden, kallades marknaden där »oxhelgen» 
och uppdelades snart på två marknader, lilla och stora oxhelgen med en 
veckas mellanrum. Dessa marknader förlades till början av hösten, då 
tröskningen av säden var avslutad och oxarna slaktfärdiga. Oxdrifter anlän-
de från Hova i Västergötland samt från Knusesunds marknad i Säffle och 
senare från oxmarknaden vid Varpnäs i Nors socken. 

Som exempel på spannmålstransporternas omfattning under senare hälf-
ten av 1500-talet anför Furuskog efter 1585 års räkenskaper för Nykroppa 
kronobruk, att från Östersysslet levererades 212 tunnor spannmål, från 
Västersysslet 174 tr, från fogden i Karlstad 6 tr, i kyrkotionde av Varnums 
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skogsbygd 20 tr, alltsammans sannolikt korn, och från fogden på Bro 1 tunna 
råg. Därjämte lämnade fogden i Närke 75 tr och fogden i Vadsbo, Västergöt-
land, 251 tr spannmål. Dessutom anskaffade fogdarna en mängd kreatur 
samt sill, salt och andra förnödenheter, och fisk levererades från hertig 
Karls fisken i Värmeln och Varnumsviken."5  

Gottfrid Kallstenius framhåller i sin bok Filipstad 1611-1911 (s. 5), att då 
Gustaf I år 1527 förnyade eller bekräftade Värmlandsbergs privilegier, som 
Erik av Pommern 1413 utfärdat, skedde det med det viktiga tillägget att 
bergslagsborna gavs rättighet att hålla en fri marknad varje lördag. Kallste-
nius förmodar, säkerligen med all rätt, att marknadsplatsen låg vid Färnebo 
kyrka, som vid den tiden stod vid Kalvhyttan (sen. Kalhyttan). Här skulle vi 
alltså påträffa ursprunget till Filipstads senare oxhelg. På grund av det ur 
kommunikationssynpunkt olämpliga läget vid Kalvhyttan begärde man om-
sider att få flytta marknaden till udden vid sjön Daglösens norra ände, 
varigenom man kunde få tillgång till båttrafik på den långsträckta sjön. 
Härtill gav också Karl IX sitt bifall den 26/2 1606 och bestämde samtidigt, 
att en kyrka skulle byggas på samma udde. Marknadsplatsen blev sålunda 
flyttad till det nuvarande nedre torget. 

Lilla och stora oxhelgen 

Äldst är Stora oxhelgen. Den omtalas redan 1701 och hölls då den 7/9.116 År 
1708 hade staden två marknader, Lilla oxhelgen 24/8 och Stora oxhelgen 
1/9, terminerna fixerade i skrivelse till Kanslikollegium 25/11 1708.117  

Dessa båda marknader fortgick fram till 1744, då Lilla oxhelgen indrogs. 
Förspelet började redan 1708. Det visade sig, att eftersom båda marknader-
na försiggick på lördagar, gav de »stort tillfälle till den därpå följande 
sabbatens missbruk och ohelgande». Därför ändrades veckodagen för 
marknaderna till torsdagar. En skrivelse hade utgått till befallningsmän och 
magistrater i Värmland från landshövding Salomon Cronhielm om att inga 
marknader fick förekomma på lördagar.' 18  Allmogen i Bergslagen nonchale-
rade 1709 förbudet och infann sig som vanligt i Filipstad båda lördagarna. 
Ändå hade landshövdingen hotat med 40 rdr smt i böter och beslagtagande 
av medfört gods, om förbudet överträddes."9  Året därpå mottog landshöv-
dingen en expresskrivelse från magistraten i Filipstad, vari meddelades att 
allmogen i Värmland och Dalsland icke hade rättat sig efter givna föreskrif-
ter, samt att inga oxdrifter hade ankommit till staden på de av landshövding-
en fastställda nya tiderna.'20  

Dylika försök att i fråga om marknadsterminer ändra bestämmelserna var 
dömda att misslyckas. Allmogen åtlydde dem inte och allt återgick till förra 
ordningen med lördagsmarknader. Emellertid hade det visat sig, att staden 
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kunde reda sig med en oxmarknad. Efter långvariga stridigheter under de tre 
följande decennierna blev det 1744 beslutat, att Lilla oxhelgen skulle upphö- 
ra.121 

Alltsedan år 1733 gällde förbud för Örebro kram- och specerihandlande 
att göra affärer på oxhelgerna. Vid riksdagen 1738 lyckades representanter 
för de tre grannstäderna Filipstad, Kristinehamn och Karlstad genomdriva 
en kompromiss rörande reciprok handel, som stadfästes året därpå: »Ej 
flera än Kristinehamns och Karlstads borgerskap ha årligen samt Örebro 
hantverkare vartannat år i avseende till ingången reciprok handel med dem 
haft frihet att jämte lantmannen densamma nyttja.» Örebro handlande tilläts 
alltså ej att besöka marknaderna i Filipstad, men samma stads hantverkare 
ägde rättighet att vartannat år sälja sina produkter där. Dessutom hade den 
överenskommelsen träffats, att de år, då de båda värmlandsstäderna Karl-
stad och Kristinehamn ensamma hade rätt att besöka oxhelgerna, tilläts 
sådana hantverkare från Örebro infinna sig, vilkas yrken inte fanns repre-
senterade i Värmland. 

Filipstads borgare blev snart missnöjda med dessa överenskommelser och 
begärde, att de båda oxhelgerna skulle bli förklarade som frimarknader. 
Även övriga städers borgerskap sökte rubba på Kristinehamns och Karl-
stads monopol, men samtliga utan framgång.122 

På grund av rådande sädesbrist i hela Bergslagen begärde allmogen i 
Färnebo härad vid riksdagen 1751 att få en av marknaderna i Filipstad 
ändrad till frimarknad, så att vem som helst kunde frakta dit sina spannmåls-
foror, samt att marknaden finge fortgå i fem eller sex dagar. Enligt kungl. 
resolution den 29/6 1752 blev det återigen avslag.123  

År 1753 infördes i vårt.land den Gregorianska kalendern eller nya stilen, 
varigenom Oxhelgen, som den återstående marknaden efter 1744 kom att 
benämnas, framflyttades till mitten av september. Marknadsterminen vari-
erade sedan mellan tidigast 12/9 och senast 17/9. 

En vintermarknad tillerkändes staden 1836 att hållas i början av januari. 
Den vidmakthölls till och med 1858. Tidigaste datum var 8/1, senaste 11/1. 

Oxhelgen upphörde år 1870.Enligt KB:s förteckning över torgdagar av år 
1871 hölls i Filipstad »enligt gammalt bruk större torgdag på Luciadagen» 
(13/12), vilket också skedde i Karlstad och Kristinehamn. 

Kallstenius nämner några uppgifter om vad s. k. luckepenningar eller 
ståndpenningar, dvs, en avgift för rättigheten att handla i stånd på markna-
den, inbringade vissa perioder. Åren 1752-1767 uppgick sålunda dessa 
intäkter tillsammans till 1743 daler silvermynt och åren 1768-1785 till 3 000 
daler silvermynt.'" 

Samme författare meddelar också, att det i den av KB den 18/8 1759 
stadfåstade ordningen för marknaden bl. a. bestämdes, att oxarna fick säljas 
endast på en särskild vret, kallad Oxvreten eller Stenhagen, belägen nära 
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södra tullbommen på landsvägen mot Asphyttan. Hästarna såldes strax 
söder om Oxvreten och uppvisades på samma landsväg. Bestämmelserna 
härom återges efter annan källa utförligare på sid. 106 enligt punkterna 2 och 
6 i nämnda ordningsstadga för marknaden. 

Marknaderna i Filipstad besöktes av handlande från Kristinehamn, Karl-
stad, Örebro, Borås och Göteborg. Inte sällan kom även ombud för köpmän 
i Stockholm. De flesta handelsmännen på de värmländska marknaderna 
hörde dock hemma i Göteborg. Långväga besökare i Filipstad hade sin 
hemvist i Äppelbo och Malung i Dalarna. 
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Arvika marknader 

En genomgång av våra almanackor från 1681 till och med 1801 ger vid 
handen, att Arvika marknad inte har existerat före sistnämnda år. Såsom ort 
är eljest Arvika omtalat redan i Håkon Håkonssons saga, nedskriven på 
1260-talet av Sturla Tordsson. Arvika omnämnes i samband med konung 
Håkons vinterfälttåg i januari 1225 till västra Värmland. Kyrka fanns på 
platsen 1354. Orten måste dock ha varit obetydlig, eftersom den först år 
1821 erhöll köpingsrättigheter och blev stad så sent som 1911. 

Emellertid beviljades den första marknaden år 1802 att hållas den 21/9 
eller någon av dagarna närmast därefter. Denna höstmarknad levde kvar till 
strax efter senaste sekelskiftet men hade då urartat till torgdag. 

Under tidsperioden 1802-1850 varierade marknadsterminen från den 15/9 
till den 29/9; 1851-1900 tidigast 3/10, senast 7/10. 

År 1827 tillkom en vintermarknad, som pågick till och med 1866 och 
förlades till sista veckan i januari. 

Enligt landstingsbeslut den 21/9 1865 fick Arvika behålla sin höstmark-
nad, som då hölls i början av oktober. Den 21/1 1870 fick köpingen lands-
hövdingens tillstånd att anordna sju torgdagar: 3/2, 3/3, 14/4, 4/8, 1/9, 3/11 
och 1/12.125  

I äldre tid, åtminstone från 1815 till och med 1826, var Sågmon marknads-
plats, men därefter togs köpingens torg i anspråk för marknaderna. 

Vid sekelskiftet tynade som sagt marknadslivet bort. Några behjärtade 
arvikadamer bildade 1907 en kommitté för att rädda den traditionsrika 
»Arvikamarten». Men kommitterade ville organisera om den »från grunden, 
förvandla den till en välgörenhetstillställning av dittills osedda mått. Och 
så kom den första antituberkulosmarknaden till stånd. Den lever ännu i 
gamla arvikabors minne», heter det i Arvika Nyheters jubileumsnummer 
1895-1945. 
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Evi gläjja eller Ånabergshedens marknad i Sunne 

Behovet av en marknad väcktes tidigt 

Richard Broberg har påpekat för den som skriver detta, att bondeståndet år 
1731, troligen efter förslag av ledamoten i ståndet för Fryksdals härad, Per 
Persson i Östmark, begärde att en marknad årligen skulle få hållas på den 
s. k. Åmbergsheden i Sunne socken. Denna ståndets begäran avslogs dock. 
Ärendet togs emellertid upp på nytt inom ståndet 1738, och denna gång blev 
framställningen tillstyrkt av Kommerskollegium. I bondeståndet hade slutet 
av september ansetts vara lämplig tid för marknaden, men kollegiet föreslog 
den 11 september, vilken tidpunkt skulle vara lämpligast för Karlstads 
handelsmän. Marknaden skulle nämligen betraktas såsom stadens enskilda. 
Inte heller denna gång blev det bifall till ansökningen. 

Åmbergsheden är belägen strax nordväst om Sunne köping. Marknadens 
förekomst på denna plats kan säkert följas tillbaka i tiden till år 1756, då den 
första gången infördes i almanackan. Marknader hölls då dels den 13/9, dels 
den 2/10. Från och med 1758 till och med 1864 började höstmarknaden 
tidigast den 23/9 och senast den 30/9, därefter den 8/10 och senast den 13/10 
till och med 1869, då den indrogs. 

Åmbergshedens marknad utvecklades så småningom till att bli Värmlands 
största lantmarknad, vad tillströmningen av besökare beträffar. Om man får 
tro uppgifter i ortstidningarna skulle den ha besökts av mellan 20 000 och 
30 000 personer under sin glanstid på 1840-talet, då den pågick i åtta dagar. 

Klagomål över marknadslivet 

Redan på 1760-talet klagade prästerskapet i skrivelse till Konsistorium på 
det alltför lössläppta marknadslivet. Konsistorium skrev i sin tur till lands-
hövdingen 17/9 1767: »Vid nyligen hållne prästmöte har prosten och kyrko-
herden magister Johan Fryxell andragit sitt bekymmer, att ett syndigt och 
förargligt leverne utövas på den i pastoratet privilegierade marknadsplatsen 
Åmbergsheden kallad, och som de ostyrige utan någon tillförordnad mark-
nadsvakt ej kunna hindras i sitt gudlösa uppförande, anhöll bemälte prost 
det ville konsistorium hos herr baron och landshövdingen denna angelägen-
heten anmäla och om dess höga ämbetsåtgärd härvid anhålla. »126 
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I skrivelsen erinras vidare om en tragisk händelse, som några år tidigare 
timat vid Årjängs marknad i Silbodals socken, då några personer under 
rusets inflytande drunknade. Konsistorium anhåller att landshövdingen be-
viljar vakt vid de tre marknadsplatserna Åmbergsheden, Årjäng och Edane, 
den sistnämnda belägen i Brunskogs socken. 

Hur länge det dröjde, innan dylik marknadsvakt beviljades vid Åmbergs-
hedens marknad, är ovisst, men 1804 utbetalades enligt 1806 års länsräken-
skaper »Ersättning till den kommendering av Nerikes-Wermlands regemen-
te, som varit kommenderade till vakthållning vid Åmbergsheds marknad 8 
rdr 12 skill. bco». Samma summa utbetalades under flera följande år till 2 
underofficerare och 40 man från regementet. 

I Carlstads Wecko-Tidningar den 20/9 1777 intogs följande notis om 
marknaden i Sunne: »Åmbergshedens marknad, som hålles i ... Sunne 
socken den 26 september, är egentligen till detta härads fördel inrättad, på 
det inbyggarna, särdeles vad kreatur beträffar, måtte få köpa de nödige och 
avlåta dem som kunna -avyttras, såsom ock att Karlstads handlande och 
hantverkare samt Boråsare få tillhandla sig nödiga varor, som ock årligen 
sker, men alltid saknas de oumbärligaste saker, nämligen salt och sill med 
andra salta fisksorter, vilka de sedermera själva nödsakas hämta på vinter-
föret från Uddevalla, sig själva, bergverken och uppstäderna och äntligen 
hela riket till men och skada.» Med Uddevalla hade värmlänningarna livliga 
affärsförbindelser vid nämnda tid. 

Ledamöterna av Sunne sockenstämma hyste bekymmer för det oordentli-
ga liv, som fördes på marknaden. I ett protokoll för den 17/4 1831 heter det: 
»§ 4. Som Åmbergsheds marknad i anseende till dess långvarighet hos 
många sockenmän givit anledning till både missnöje och förargelse, så 
väcktes nu fråga, om ej sockenmännen skulle anse det nyttigt, att denna 
marknad inskränktes till tiden för dess påstående och att i stället för en hel 
vecka, söndagen ej undantagen, den som andra lantmarknader endast borde 
stå 2:ne dagar och den tredje upphöra; varpå alla närvarande med allmänt 
bifall medgåvo den nytta, som en sådan ... indragning skulle åstadkomma, 
föregivande en del, vad osedlighet, oordentlighet och fördärv så i fysiskt 
som moraliskt avseende denna marknad i anseende till dess långvarighet 
förorsakar. 

En del, och i synnerhet de husbönder, som bo nära omkring marknads-
platsen, beklagade sig, huru denna marknad berövar dem allt välde över sitt 
tjänstefolk, vilket följande den allmänna hopen leva i sus och dus och kunna 
omöjligen förmås att uträtta något med allvar förrän marknadsglädjen är 
slut. Och som sädesbärgningen vid denna tid inträffar, så är marknadens 
längd av så mycket kännbarare skada och förlust för de markägare, som 
måste med grämelse se skördedagarna fruktlöst gå förbi av brist på tillräck-
ligt antal arbetare. 
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I anledning härav uppdrogs åt ordföranden att föredraga denna angelä-
genhet hos KB med begäran att få dess ämbetsåtgärd till förkortning av den 
ofta nämnde marknaden ifrån en hel vecka till 2:ne dagar. 

På sockenstämmans vägnar 
And. Molinder.» 

I skrivelse till Kommerskollegium den 28/6 1831 tillstyrker landshövding-
en denna ansökan, och bestämmelsen om förkortad marknadstermin skall 
gälla all framtid. Sockenstämmorna i Ö. Ämtervik och Lysvik instämmer i 
yttranden, daterade oktober samma år. Landshövdingen förklarar i skrivel-
se 31/3 1832, att två marknadsdagar visat sig tillräckliga. 

Ett decennium senare blev det nödvändigt att upprepa klagomålen. Sunne 
församling tillställde den 21/2 1841 KB genom prosten Anders Fryxell en 
skrivelse av följande innehåll: 

»Hos KB i Värmlands län får Sunne församling i ödmjukhet framställa 
2:ne önskningar. 1. Att marknaden på Åmbergsheden måtte flyttas från den 
vanliga tiden och alltid utsättas till den första fredagen i oktober månad. 
Skälet till denna anhållan är följande. För närvarande infaller marknaden 
vanligtvis under brådaste bärgningen. Denna senare blir därför ofta på ett 
ganska menligt sätt avbruten, helst många och i synnerhet tjänstefolket och 
yngre personer icke blott besöka marknaden för en dag utan ofta därstädes 
tillbringa flera dagar, utan att husbönderna förmå återkalla dem till arbete, 
det må vara hur angeläget som helst. (Detsamma gäller angränsande socknar 
och de avlägsnare, som få sätta bort tid på lång marknadsväg.) 

Orsaken varför vi uttryckligen föreslå fredagen är följande. Det är nämli-
gen en i orten djupt rotad osed, så djupt rotad, att den i närvarande förhål-
landen svårligen kan avskaffas, den nämligen att marknaden i ... betydlig 
mån besökes under hela den vecka, i vilken första marknadsdagen infaller, 
så att om t. ex. denna blivit utsatt till en tisdag, onsdag, torsdag eller fredag, 
så fortsätter marknadsbesöken i alla händelser till nästa helgdag men i ingen 
händelse längre. Sålunda blir ofta en hel vecka förlorad för det angelägna 
lantbruket och i dess ställe använd till utsvävningar, dryckenskap och 
allehanda oanständigt leverne, båda delarna till stor skada för orten. Om 
däremot enligt vårt förslag första marknadsdagen alltid utsattes på en fre-
dag, så hoppas vi, att hela marknaden skulle vara slut med veckan och att de 
olägenheter den medför skulle förminskas i samma mån som tiden för 
densamma förkortades. 

2. Vår andra anhållan är, att KB ville utfärda en förordning av innehåll, 
att vid Åmbergshedens marknad icke måtte varken i stånd, bodar, kringlig-
gande gårdar eller på fältet eller på något ställe tillåtas försäljning av bränn-
vin, konjak, arrak, toddy, rom, punsch eller några slags destillerade dryck-
er, icke ens s. k. aptitsupar; och att vid samma tillfälle icke måtte hållas till 
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salu andra dryckesvaror än svagdricka, öl, porter och vin, allt detta vid så 
högt vite, att det avskrämde från brott däremot. 

Skälen till denna vår begäran äro följande. Till vår kunskap har kommit, 
huruledes invånarna i Gillberga härad ha i avseende på Nysäters marknad 
begärt och erhållit ett förbud sådant som det nu av oss föredragna, och att 
detta förbud, vilket blivit noga vidmakthållet, medfört den lyckliga verkan, 
att ehuru berörda marknad besökes av en stor folkmängd, avlöper dock 
allting i lugn, fredlighet och ordning, till stor glädje för alla rättsinnade, vilka 
förut med grämelse sett nämnda marknad vara en tummelplats för drycken-
skap, våldsamheter och oordningar av alla slag. 

Att marknaden på Åmbergsheden länge varit en sådan tummelplats är 
tyvärr allmänt bekant, och att den ännu fortfar att vara det bekräftas tyvärr 
av vår årliga erfarenhet. Ingen enda marknad avlöper utan att man där ser en 
stor mängd för tillfället uppslagna krogar, överlastade personer samt 
oordningar, skrik, svordomar, överdådigt bölande, slagsmål, stölder m. m., 
och sällan förefaller en marknad, att icke en eller flera människor lida någon 
skada, stundom till livet. Skojare och illasinnade personer känna dessa för 
dem gynnande förhållanden och infinna sig därför i stor mängd för att på sitt 
vis skörda av de många överlastade människornas obetänksamhet och för-
virring, varför också hoptals bedrägerier, stölder och rån förövas, och en 
mängd enfaldiga, lättsinniga och på dryckenskap begivna personer komma 
bedragna, bestulna eller rånade både på kläder och penningar ...» 

Sockenstämmorna i Ö. och V. Ämtervik, Gräsmark, Fryksände, Öst-
mark,Vitsand och Lysvik instämde i prosten Fryxells anhållan. 

Landshövdingen infordrade yttranden från Karlstads, Kristinehamns, Fi-
lipstads och Arvikas handlande. I yttrandet från Karlstad 1842 ansågs det 
omöjligt att avsluta Åmbergshedens marknad på två dagar, därtill krävdes 
fyra eller fem, och därför kunde det inte undgås att söndagen indrogs i 
marknadsterminen. Vidare ansåg man förbud mot rusdrycker otänkbart att 
genomföra. Att förhållandena på Nysäters marknad efter infört förbud blivit 
något bättre berodde på minskat tillopp av besökande, inte på förbudet. 
Visst förekom ett vilt leverne på Åmbergsmarknaden, men det skulle bli 
mera ordning, om en organiserad marknadspolis tog hand om ordningens 
övervakande. Kronobetjäningen borde för övrigt ägna större uppmärksam-
het åt oordningen. Sunnes anhållan om ändrad tid tillstyrktes dock. Kristi-
nehamn avstyrkte anhållan om marknadsterminen med hänsyn till ogynn-
sam inverkan på stadens egen Mattsmässomarknad. Filipstad och Arvika 
tillstyrkte helt Sunnes ansökan. 

Landshövding H. F. Oldevig sökte i sitt utlåtande så mycket som möjligt 
förena skiljaktiga yttranden och föreslog i skrivelse till Kommerskollegium 
nyssnämnda år den 14/5, att Åmbergsheds marknad skulle utsättas till sista 
fredagen i september, »då ortens invånare vinna den fördelen, att endast 
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tvenne dagar förspillas å marknaden, samt att Mattsmässomarknaden i 
Kristinehamn måtte bestämmas till första onsdagen i oktober» 127 

Som jag inledningsvis har nämnt, blev marknadsterminen inte framflyttad 
till oktober förrän år 1865, men marknadskrogarna kom bort. Superiet 
upphörde givetvis inte därmed, eftersom de flesta förde med sig brännvin 
hemifrån och förtärde det under marknadsdagarna. Ordningsvakten för-
stärktes dock, men på Åmbergsheden liksom på andra håll förmådde den 
inte stävja bråket. 

Det kanske bör tilläggas att landshövdingen den 7/4 1864 mottog Kom-
merskollegiums utslag rörande beviljandet av marknadsterminens flyttning 
till andra fredagen i oktober, som Anders Fryxell 1841 hade begärt. 

Stort antal besökare 

Benämningen »Den evie gläjja» på Åmbergshedens marknad påträffas tidi-
gast 1841. Ur en tidningsnotis må citeras: »Marknaden var besökt av om-
kring 30 000 personer. Kallas 'Den evie gläjja'. De ha supit rätt tappert och 
det skall ha osat färskt eller nyjäst brännvin från alla bondkärror och 
matsäcksskrin. En mängd fulla bönder miste sina plånböcker. Första mark-
nadsdagen blev en torpare från Sunne prästgård ihjälkörd i backen, en präst 
blev kullkörd på bron och höll på att komma i sjön, men kärran tog manhaf-
tigt i ledstången. »128 

Uppgiften om det oväntat stora antalet marknadsbesökare förekommer 
enligt Linus Brodin även i Das festliche Jahr av v. Reinsberg-Döringsfeld, 
s. 334, där det bl. a. heter att Åmbergsmarknaden pågick i åtta dagar och 
besöktes under denna tid av 20-30000 personer. Den var Värmlands mest 
omtalade och största marknad. Slagsmål brukade uppskjutas till och avgö-
ras denna marknad. Till och med unga pojkar kunde man få höra säga, då de 
hade något otalt att göra upp med varandra: »Vi träffas på Åmbergshe-
den !»129  

Marknadsterminerna ändras och marknaden upphör 

Från början pågick Åmbergshedens marknad i två dagar och började vid 
mitten av september månad, i regel den tolfte eller trettonde. I och med att 
den nya stilen hade införts 1753, måste marknadens datum framflyttas till 
näst sista veckan i månaden, och det skedde redan 1757. Nästa ändring 
företogs 1765, då marknaden hölls en av de sista dagarna i september, och så 
fortgick det till och med 1864. Året därpå var marknadens datum 8/10 och 
ibland så sent som 13/10 till och med 1869, då denna marknad indrogs. 
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Enligt en uppgift ovan skall Åmbergshedens marknad på 1840-talet ha 
pågått en hel vecka. Då det i en annan notis uppges, att en vårmarknad 
skulle ha inrättats på 1880-talet (se s. 115), måste det vara fråga om en 
torgdag. 

KB lät nämligen i kungörelse den 24/2 1870 meddela, att torgdagar finge 
hållas i »Sundsvik, f. d. Ombergsheden» den 3/3, 6/10 och 3/11 varje år. I 
dessa fall som så ofta eljest fortsätter allmänheten att kalla torgdagarna för 
marknader. 
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Nysäters marknad 

Marknadsplatsen i Nysäter ter sig ur flera synpunkter idealisk och skulle 
kunna vara gammal. Där ligger en s. k. kungshög från bronsåldern och 
lämningar efter något slags befästningar som liknar fornborgar finns i närhe-
ten. Vid Nysäter sammanstrålar fyra landsvägar och en sedan medeltiden 
välkänd sjöled har där en av sina tilläggsplatser. Nysäters hemman är 
beläget i Gillberga socken, som är jämförelsevis rik på fasta fornlämningar i 
sin västra del. Bland annat finns där flera hällkistor, gravhögar, rösen och 
stenkummel. Ett stort antal lösa fynd från stenåldern föreligger. Ett märkligt 
guldfynd omfattande 13 föremål gjordes i socknens sydligaste del 1925, 
daterat till tiden 400-500-talen. 

Tre av de äldsta gårdarna i Gillberga socken har varit klostergods. Ett 
drygt tiotal gårdar finns omnämnda i medeltida diplom och några av dem 
som upptages i 1540 års jordebok kan också ha medeltida anor. 

Det skulle således inte förvåna, om marknader hade hållits vid Nysäter 
både före och under medeltiden. Tyvärr föreligger endast en uppgift härom, 
nämligen i hertig Karls privilegiebrev 1582 för en stad vid Bro i Varnum 
(s. 56). Den omständigheten, att invånarna upprepade gånger i början av 
1700-talet hos landshövdingar och Kommerskollegium anhöll om tillstånd 
att vid Nysäter anordna marknad, skulle kunna tyda på önskan att återupp-
taga en gammal tradition. I utslag den 5/6 1724 avslog kollegiet en dylik 
anhållan och avslaget upprepades 1726, 1727 och några gånger ytterligare, 
men 1756 blev marknad beviljad. 

Äldst kallades den »Nysätersbro marknad», enär den pågick vid nämnda 
bro, och datum var omkring den 25/8. Den varade endast en dag och kan 
betecknas som en kreatursmarknad. I flera år var det främst oxar man sålde 
där. Marknadsterminen ändrades 1784 till en av de första dagarna i septem-
ber och 1802 till 20/9 eller däromkring, vilket datum sedan bibehölls till 
1869, då marknaden upphörde. 

Naturligtvis dröjde det inte länge, förrän marknadslivet vid Nysäter antog 
liknande former som vid övriga större lantmarknader. På sockenstämma i 
den närliggande Glava socken 14/6 1767 konstaterades: »Som uppå våra 
lantmarknader, synnerhet Edane, Nysäter och Strand samt under vägen dit 
och dädan ofta ett ganska oordentligt väsende med fylleri, skrik och rop, 
svordom, trätor och slagsmål och ett lättfärdigt dansande plägade förspörja, 
så blev nu fastställt, att ungdom under 15 år, som i något av dessa mål sig 
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förbryter, skall efter brottets beskaffenhet sättas en eller flera söndagar i 
stocken. Om någon över 15 år och till högre ålder kommen skulle på 
förenämnda sätt sig förse, den böte 3 riksdaler silvermynt. »130 

Marknadsterminerna har ifråga om Nysäters marknad skiftat likaväl som 
rörande de flesta andra. Under perioden 1756-1783 var tidigaste datum 24/8, 
senaste 27/8; perioden 1784-1801 1/9 resp. 4/9; perioden 1802-1869 slutligen 
19/9 resp. 25/9. 

Det största problemet med denna marknad synes ha varit spritmissbruket. 
År 1836 hade det gått så långt att oskicket måste stävjas. Med anledning av 
en anmälan från Borgviks församling om fylleriet på Nysäters marknad och 
dess följder togs ärendet upp på nämnda års sockenstämma i Gillberga. 
Kammarrådet Helin hade också inlämnat en skrivelse om missförhållande-
na, vars innehåll »med oavbruten uppmärksamhet avhördes av församling-
ens ledamöter», heter det i protokollet, som citeras på annat ställe (s. 119). 
Sockenstämman beslöt att hos landshövdingen begära inskränkning i de 
privilegierade spritförsäljningsrättigheterna samt tillsättning av en ny läns-
man, eftersom »den nuvarande icke vore tjänlig för detta ändamål».131  

I samband med redogörelsen för liknande förhållanden vid Åmbergshe-
dens marknad i Sunne socken (s. 72) har jag omnämnt, att ansökan från 
Gillberga sockenstämma beviljades och att en betydligt bättre ordning se-
dermera kunde iakttagas. 

Landshövding Oldevig tillstyrkte i skrivelse till Kommerskollegium den 
16/7 1863 en anhållan av Gillberga kommunalstämma med instämmande från 
Långseruds och Stavnäs kommunalstämmor, att den årliga marknaden vid 
Nysäter, »vilken för närvarande är tillåten att hållas två dagar, måtte hä-
danefter inskränkas till en dag och till försäljning endast av kreatur, lant-
mannaprodukter och lantbruksredskap» .132  Gillbergaborna motiverade sin 
anhållan bl. a. med att socknen hade att tillgå inte mindre än »3:ne befintliga 
särskilda lanthandlare». 

Enligt landstingets beslut den 13/111868 skulle Nysäters marknad upphö-
ra från och med 1869."3  

Sedan Nysäters marknad i likhet med alla andra lantmarknader, som låg 
för nära städerna, hade indragits, gjordes försök att få den samtidigt bevilja-
de torgdagen ändrad till marknad igen. I skrivelse den 2/4 1889 biföll KB en 
anhållan därom, förutsatt att marknadsterminen flyttades till den 28/9. 
Emellertid avstyrkte landstinget kommunens anhållan i skrivelse den 7/10 
samma år. 
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Årjängs marknader 

Marknaderna föremål för mångårig diskussion 

Få värmländska marknader har varit så livligt diskuterade genom åren som 
Årjängsmarknaden i Silbodals socken och Nordmarks härad. I en bok om 
socknen skriver David Johansson: »Ingen företeelse i samhällslivet har väl 
varit föremål för så mycken kritik, överläggningar och beslut i olika instan-
ser som just marknaden... Ibland har den ansetts vara i hög grad nyttig och 
välbehövlig och vid andra tillfällen har den förklarats vara fördärvbringande 
och därför böra avskaffas.»134  Johansson förmodar, att de många diskussio-
nerna och besluten vid kommunalstämmorna och den därvid framförda 
kritiken torde ha haft sin grund i prästerskapets aktioner. 

Kapitlet om marknaderna i Silbodal är för övrigt i sakligt avseende föga 
upplysande, i synnerhet beträffande 1700-talet. Johanssons antagande om 
Årjängsmarknadens höga ålder saknar relevans. 

I Kommerskollegiums arkiv träffas en skrivelse från Karlstads magistrat 
till landshövding Nils Reuterholm, daterad den 27/8 1742.'35  Däri klagas 
över Åmåls magistrat, som vid riksdagen 1741 hade förmått ständerna att 
tillstyrka bl. a. Åmåls begäran om inrättandet av några nya lantmarknader i 
Värmland för att stävja allmogens gränshandel.Förslag hade framställts om 
två marknader vid Sulvik i Älgå socken, där Karlstad förut hade en enskild 
marknad. I sin skrivelse gick magistraten emot detta Åmåls förslag. Vidare 
hade förslaget från den dalsländska staden inneburit inrättandet av två 
frimarknader vid Årjäng, den ena att hållas den 1 februari, den andra den 17 
augusti. Magistraten i Karlstad satte sig på tvären även i detta fall och 
framhöll, att »Årjängs mo» var så belägen »att ingen borgare varken från 
Filipstad, Kristinehamn eller Karlstad kan ditkomma, ja icke heller någon 
brukspatron eller bergsman, utom vintertiden, förmedelst den svåra och 
långa vägen, som icke annorlunda än för getstigar uti bergen och fjällen 
kunna anses». Endast befolkningen i Silbodal och närliggande socknar 
skulle få någon nytta av en marknad i Årjäng, och handeln på Norge skulle 
komma att fortgå som förut. 

Emellertid beslöt ständerna att de båda marknaderna skulle inrättas från 
och med 1741 och samma år intogs de i almanackornas förteckningar över 
årets marknader. De betraktades som Karlstads enskilda marknader, men 
Åmåls och Vänersborgs borgerskap kämpade hårt för rätten att få bedriva 
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handel där. Särskilt den gamla timmerhandeln i Årjäng lockade de båda 
städernas köpmän. Åmåls borgerskap lyckades erhålla rättighet att bedriva 
köpenskap på Årjängs marknader, men vänersborgarna bevistade dem med 
självtagen rätt. Vid riksdagen 1755-56 anhöll Vänersborg genom sin full-
mäktig, borgmästare Ingman, om enskilda privilegier rörande handel på de 
båda västvärmländska marknaderna. Bland Karlstads borgerskap blev reak-
tionen utomordentligt stark och tog sig uttryck i skarpa protester. Borgmäs-
tare Ingman insåg, att det vore klokare att Vänersborgs affärsmän nöjde sig 
med att få driva handel tillsammans med Karlstad och Åmål. Men »de 
äldste» i Vänersborg hyste en annan åsikt. På rådstuga den 1/4 1756 krävde 
de att få behålla sin sedan »uråldriga tider enskilt nyttjade timmer- eller 
trähandel ... som staden nyttjat en lång tid på Årjängs marknad utan att 
besväras av Karlstads borgare.»"6  Hur det egentligen stod till med den 
långa tiden framgår av det ovan relaterade om Ärjängsmarknadernas ålder. 

Med motiveringen att ändamålet att hindra nordmarksbornas Norgeresor 
bäst gagnades, om flera städers borgare mötte upp vid Årjängs marknader, 
resolverade K. M:t 1757, att allt skulle förbli vid det gamla. Vänersborgs 
stort upplagda aktion för enskild marknadshandel gick alltså i stöpet. 

Flyttning till Strandmon 
Efter nya stilens införande framflyttades höstmarknaden till en av de första 
dagarna i september. År 1756 beslöt sockenstämman flytta marknaden till 
Strandmon, belägen en halv fjärdingsväg söder om Årjäng. Tre år senare 
indrogs vintermarknaden men återupptogs snart. 

I landshövding J. G. Ugglas rapport till Kommerskollegium 1790 heter det 
om Årjängs marknader: »Strand i Nordmarks härad. Där hålles marknad 
2:ne gånger om året, nämligen den 4 februari och 17 augusti, av vilka den 
förstnämnda såsom överflödig kan och bör indragas, men den senare bibe-
hållas i anseende till boskapshandel, alldenstund detta ställe är beläget 111 
mil från Karlstad och 8 mil från Åmål, utan att ha någon närmare stad. 

Åmål har marknad den 26 januari och Karlstad den 10 februari. Om alltså 
Nordmarks allmoge har något att sälja eller köpa, kunna de vid en sådan tid 
av året, då åkföret gemenligen är det bästa, finna bättre avsättning och 
vinning genom att besöka dessa städer, utan avseende på vägens längd, än 
att hemma i orten, dit ett ringa antal folk sig infinna, idka sin handel och 
vandel. 

Nordmarks häradsbors utlåtande ... innefattar allenast en marknads bi-
behållande, nämligen den som hålles vid Strand den 17 augusti, med begäran 
att i anseende till höbärgningen, varmed allmogen då är sysselsatt, densam-
ma måtte flyttas till slutet av nästpåföljande månad.» Landshövdingen före-
slår för sin del »den 2 september, då rågbärgningen plägar vara slutad». 
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Den önskade ändringen av marknadstiden infördes dock inte förrän 1802, 
då den av landshövdingen föreslagna tidpunkten fastställdes. 

I början av 1830-talet hade vissa vägförbättringar utförts inom Nordmarks 
härad och en ny landsväg hade byggts över Kransåsfjället, varigenom gamla 
vägen Årjäng-Strand-Leverhögen inte längre skulle intagas till allmänt un- 
derhåll. På ting i Långelanda den 18/10 1833 diskuterades »de tvenne 
Strandmomarknadernas vara eller icke vara». Enligt häradsrättens betän- 
kande ansågs vintermarknaden i början av februari inte längre behövlig, 
medan höstmarknaden borde bibehållas men flyttas fram till sista veckan i 
september. Vidare heter det i betänkandet, att höstmarknaden »hädanefter 
bör hållas, där den tillförne stått, [dvs.] vid Årjängs gästgivargård i Silbodals 
socken, där flera allmänna vägar sammanträffa, och där tjänlig mark samt 
utrymme även finnes.» 137  

I en omfattande inlaga till häradsrätten från kronofogden på ej mindre än 
52 sidor ingår en skrivelse från nämndeman Nils Nilsson i Bön, Skilling- 
marks socken, vari det bl. a. heter rörande förslaget om förflyttningen från 
Strandmon till Årjäng: »Då oss åligger att yttrande avgiva angående 
Strandmo marknad, så bör det vara oss lika kärt, var han hålles eller vart 
han flyttas, emedan få eller ingen härifrån vågar besöka den av den bedröv-
liga erfarenhet, att man där är osäker om borgerlig och allmän frid. Fylleri 
och slagsmål har där så övergått till en vana, att icke i mannaminne någon 
marknad där blivit hållen, på vilken icke någon människa i mer eller mindre 
mån blivit våldförd och misshandlad. »138  

Nils Nilssons kraftiga argument framfördes av flera nordmarksbor, men 
någon indragning av marknaden sattes inte i fråga. Dittills hade många 
häradsbor haft för vana att besöka norska marknader, i synnerhet Mo 
marknad i Solen-  nordväst om Kongsvinger. Vid tinget 1833 anmälde nämn-
deman J. Kylander i Väng, Västra Fågelviks socken, att Momarknaden 
nyligen hade indragits. Han yrkade därför att Strands marknad med anled-
ning därav skulle flyttas till Årjäng, som låg närmare riksgränsen. »Strands 
marknadsplats befann sig numera på ett otjänligt ställe, sedan väg blivit 
banad över Kransåsfjället», skrev Kylander. 

Något beslut om marknadens flyttning fattades dock inte på 1833 års ting. 
David Johansson omnämner i boken om Silbodal ett sockenstämmoproto-
koll av år 1837, av vilket framgår att stämman beslöt hemställa hos KB om 
»kraftiga åtgärder» vid instundande marknad mot dem, som tillhandahöll 
starka drycker, och att de skulle fördrivas från platsen.139  

Åter till Årjäng 
Sex år senare var tiden inne för marknadens förflyttning från Strand till 
Årjäng. Beslutet fattades 1842 och fullföljdes året därpå. Någon förbättring 
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av marknadslivets dåliga sidor kunde dock inte förmärkas, framhåller Jo-
hansson, vilket till stor del berodde på att lönnkrögeriet hade tagit allt större 
omfattning, sedan restriktioner införts rörande sprithanteringen på alla 
lantmarknader. Då landshövding H. F. Oldevig år 1854 mottagit en mängd 
skrivelser med anhållan om indragning av den enda återstående Årjängs-
marknaden, begärde han yttranden från samtliga sockenstämmor i häradet. 
Protokollsutdrag jämte eget yttrande ingav han till Kommerskollegium den 
18/10 samma år. Med stöd av följande motiveringar föreslog därvid lands-
hövdingen, att endast en kreatursmarknad skulle få hållas i Årjäng under en 
enda dag mellan den 14 och 19 september: 

Endast två församlingar, Sillerud och Östervallskog, hade yttrat sig för 
frimarknadens bibehållande som förut. 

Skillingmarks och Järnskogs församlingar ansåg det likgiltigt, om 
marknaden avskaffades eller ej. 

Nordmarks härads övriga församlingar var överens om att frimarkna-
den borde ändras till en dags kreatursmarknad. 

Av en senare skrivelse visar det sig, att frimarknaden blev slopad och att 
en kreatursmarknad i stället skulle hållas enligt landshövdingens förslag. 

Främsta anledningen till att Skillingmarks och Järnskogs församlingar 
ställde sig neutrala i marknadsfrågan torde ha varit den, att de efter gammal 
sedvänja företog sina marknadsresor till Norge. 

I skrivelse den 13/2 1865 tillstyrkte landshövdingen Silbodals kommunal-
stämmas anhållan om ändring av marknadsdagen från någon av dagarna 
mellan den 14 och 19 september till sista fredagen i augusti. Denna ansökan 
beviljades i utslag samma år. Från 1866 till indragningen 1869 var sistnämn-
da dag termin för Årjängs kreatursmarknad. 

Från och med KB:s resolution 24/2 1870 tilldelades Årjäng ett antal 
torgdagar att hållas årligen, nämligen den 2/3, 4/5, 1/6, 7/9 och 5/10.140  

Redan på 1880-talet visade det sig omöjligt att förhindra nordmarksborna 
att efter gammal vana hålla marknad några dagar i september månad. Denna 
sed fortlever alltjämt, fast den i våra dagar bär prägel av en nöjesmarknad, 
delvis för ideella ändamål. 
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Västvärmlänningarnas gränshandel 

Handel med norrmännen har värmlänningarna i Nordmarks, Jösse och 
Gillbergs härader bedrivit sedan gammal tid, troligtvis alltifrån nya tidens 
början. Redan hertig Karl lyckades med bistånd av sin ståthållare i Värm-
land, Olof Kristoffersson, organisera en gränstull i början av 1600-talet. En 
bevarad tullängd omfattande åren 1605-1606 över gränshandeln från Väst-
ersysslet eller just de ovan uppräknade häraderna, upptar tullavgifter för 
utförda oxar, stutar, kor, bockar, getter samt smör, talg, tjära, skinn och 
hudar och slutligen osmundsjärn. Vid nämnda tid saknades tullstationer i 
Östersysslet. 

Handelsresorna till Norges marknader företogs alltid vintertid i släde över 
frusna vattendrag och sjöar från Nordmarks härad, under det att allmogen i 
Gillbergs och Jösse härader i regel följde Edskogsleden norrut för att kom-
ma till Grundsets marknad, den utan jämförelse mest besökta av alla norska 
marknader. Värmlänningarna kallade den Kronsätts marknad. Den synes 
vara av hög ålder och omnämnes i Fryksdals härads dombok den 31/3 1685 
som »Cronsätters marknadh» .141  Andra norska marknader besöktes i Ha-
mar, Koppang, Kristiania och Lillehamar samt Mo marknad i Solor, samt-
liga vintermarknader. 

Från marknaderna hemfördes framför allt hästar och getter, sill, salt, bly 
för tillverkning av kulor, spannmål, socker och tobak samt tyger. Mark-
nadsresorna fortfor så länge marknaderna fanns kvar i Norge. 

Timmerhandeln på Norge har i korthet berörts i avsnittet om stridigheter-
na mellan Åmål och Karlstad om handeln på frimarknaderna i västra Värm-
land (s. 35 f.). Ett par skogsordningar hade utfärdats av K. M:t 1647 och 
1664, enligt vilka förbud utfärdades för fållandet av timmer på allmänningar-
na, men i det skogrika västra Värmland var det alltjämt tillåtet med undan-
tag av särskilda skogstrakter, vilka uttagits för Amiralitetets behov av mas-
ter. Smugglingen av trävirke och timmer på de till Norge ledande sjöarna 
och vattendragen tog i början av 1700-talet sådan omfattning, att nya be-
stämmelser måste kungöras. Den 16/6 1729 offentliggjordes K. M:ts förord-
ning om timmerhandeln i Dalsland och Värmland, vari både timrets rot- och 
toppgrovlek samt priser bestämdes och exporten på Norge begränsades. På 
1750- och 1760-talen klagade allmogen upprepade gånger på de enligt deras 
mening alltför låga timmerpriserna i Sverige, de fick betydligt mera betalt av 
norrmännen och smugglingen bara ökade. År 1774 beslagtogs enbart i Älv-
dals härad 1 100 tolfter timmer och 1777 1 002 tolfter i en norsk timmerdamm 

6-782435 Ernvik 
	 81 



vid Medskogen, för att nämna ett exempel, hämtat ur Fernows Värmlands-
beskrivning.142 

Aktionen från borgerskapet i Åmål ledde till ökade rättigheter på Karl-
stads enskilda marknader i Värmland (s. 35 ff.). 

Under unionstiden 1814-1905 gällde de s. k. mellanrikslagarna, vilka be-
träffande gränshandeln upphävdes 1897. De följande åren utfärdades be-
stämmelser för ett år i sänder. Under 1800-talet reste särskilda uppköpare 
omkring i gränsbygderna och inköpte kreatur, hemvävda tyger, smör och 
andra jordbruksprodukter. Det var värmländska köpmän som hade förbin-
delser med svenska affärsmän i Kristiania och andra norska städer. Även 
norska uppköpare kom vintertid i långa foror till Värmland för att göra inköp 
av tullfria varor. 

Utmed de livligast frekventerade vintervägarna fanns särskilda »rastestu-
gor» för forkarlarna och i vissa gårdar hade köpmännen upplagsplatser för 
sina varor. För dem som skulle färdas vidare norrut i Norge var Midskog i 
Eidskog en viktig hållplats. Av en uppteckning från 1936 efter en sagesman 
född i Norra Finnskoga 1855 får man veta, att marknaden i Grundset, 
Elverum, hölls första tisdagen i mars månad varje år. Det var främst en 
kreatursmarknad, men där salufördes allt man behövde köpa. I Finnskoga-
socknarna var det allmänt bruk, att man skulle fara till Grundset och köpa 
ring och annat, innan man gifte sig. »Barn fick inte följa med till marknaden. 
Tjänstefolk brukade heller inte fara dit. Flera äldre från samma hus följdes 
åt, de var i stora sällskap på väg till marknaden. Där var västgötar, dalkar-
lar, virkesuppköpare, skojare, tattare och positivspelare. 

När de for från marknaden, så var de rustade med slagvapen, knölpåkar 
och blydaggar, för det var farligt utmed vägen... Honungskaka, mjöl, ärter, 
ärtmjöl, lutfisk och sill köpte folk med sig hem ... 

Fårskinn fraktade de med sig och sålde, nötkreatur och hästar. 
Nöjen på marknaden var pokulering, dans, supning, slagsmål och kort-

spel . .>>143  
En sagesman född i Dalby socken 1847 berättade vid samma tid, att 

matsäcken till Grundsets marknad bestod av pannkaka, smör, bröd, ost, 
korv och sovel. I regel företogs resan av husfadern, ibland följde husmodern 
med, däremot inte tjänstefolket och barnen. Såsom farliga platser utmed 
farvägen i Norge nämnes Gjesås och Jämna bruk på norska Finnskogene. 
»Där kunde folk bli överfallna. Det var skojare som låg i bakhåll. Det var att 
köra på så mycket man orkade ... Man rustade sig med knölpåkar och 
blydaggar att försvara sig med. Så träffade man på sådant folk, som kunde 
skämma hästarna genom trolldom. Jag vet, att de var och skar av repet på 
Ulvheden (i Norra Ny socken). Det var en avrättningsplats där, och det var 
av det repet på pålen de skulle ha. När de skulle 'stämma', så gav de hästen 
en sticka av pålen eller något av det de tagit av repet.»144 
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En gräsmarksbo berättade på 1930-talet följande om färder till Grundsets 
marknad utan att ange några årtal: »Till Grundset for man för att köpa föl 
och hästar samt styckegods av mässing, som man sedermera sålde med 
förtjänst ute i bygderna.» De kreatur som skulle säljas, göddes och fodrades 
en tid före marknaden, så att de skulle ta sig bra ut. Vadmal skulle »lösas ut 
från färgning och stampning». Seldon och fordon putsades upp. Det hände, 
att kreatur, som skulle ledas till marknaden, slet sig och återvände till 
hemorten. 

Vid inkvartering i stugor och bondgårdar nödgades man ligga på golvet 
som packade sillar. Skrockfulla personer ansåg vissa platser farliga att 
passera. Där hade någon gång hänt en olycka med människa eller djur, en 
häst hade blivit skrämd och skenat, en ko hade blivit modstulen och slutat 
mjölka etc. För säkerhets skull strödde man därför några saltkorn i närmaste 
vägkors nära den platsen. Man tittade mellan djurets huvud och grimman; 
såg man något »lett», eller hade något hänt på stället, kastade man en 
»mossdott», som man först torkat sig därbak med, innanför staketet till den 
gård, där den misstänkte personen bodde, och samtidigt ropade man »tuj!» 

På rastplatser och marknadsplatsen turades man om nattetid att vakta 
djur och åkdon.145  

Ur en uppteckning, utförd före 1940 men gällande tiden 1850-1880-talen, 
anföres här följande om Grundsetresorna: »Kronsättmarknaden, dvs. 
marknaden vid Grundset norr om Elverum, som hålles i mars .. . I äldre tid 
var denna marknad säkerligen den viktigaste för bygden [Östmarks socken i 
Fryksdals härad], liksom den var det för gränsbefolkningen i hela norra 
Värmland. De gamle berätta om Kronsättmarknaden som den viktigaste 
händelsen på hela året, ett med stora förväntningar motsett avbrott i varda-
gens grå enahanda. Där fick man avyttra sina produkter och köpa de varor 
man var i behov av, och där fick man träffa en myckenhet folk från andra 
delar av gränsområdet, vilket nog var både betydelsefullt och lockande. 

Till Kronsättmarknaden for man för att sälja, byta och köpa hästar. Kor 
förde man däremot aldrig dit, därtill var vägen för lång.Eftersom marknaden 
hölls vintertid kunde vägarna ibland också vara nästan ofarbara, i varje fall 
kunde det bli omöjligt att föra med sig kor. Man brukade också räkna med 
svåra oväder vid marknadstiden. Blev det inte yrväder förut under vintern, 
så nog blev det till Kronsättmarknaden. Man brukade därför tala om 'Kron-
sätt-yr' som benämning på de vid den tiden inträffande yrvädren ... 

Förutom hästar var det vanligt att man förde med sig järnlass från de 
värmländska bruken och sålde på marknaden ... Skinn och dylikt kunde 
man också ha med och sälja på marknaden. Från marknaden förde man med 
sig hem förnödenheter, främst sill, kläder och allehanda slags varor.>>146 

Även till Kongsvinger for många värmlänningar på marknad. Höstmark-
naden där kallades Vingermarten. Enligt sist citerade upptecknare for man 
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dit från Fryksdalen med hästar och kor, men där var inte enbart kreaturs-
marknad. »Det hände ofta att man med kreaturen gick till fots hela den långa 
vägen till Vinger, och då blev man flera dagar på vägen. Ett mycket anlitat 
rastställe var då Lystad, inte långt från Bergs skjutsstation mellan Berg och 
Svulryen.» 

På marknaden inköptes främst »sill, socker och kläder» •147 
»Marknaden i Hamar besöktes någon gång. Den hölls på hösten. Dit for 

man endast någon gång emellanåt för att sälja eller köpa hästar.»148 
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Smärre lantmarknader och torgdagar 

Djäknelidens marknad 

I avsnittet om Årjängs marknader omnämndes riksdagens strävan att söka 
stävja den värmländska gränsbefolkningens handelsresor till norska mark-
nadsplatser och städer för att sälja produkter och inköpa förnödenheter. 
Företeelsen har månghundraåriga anor och har aldrig helt kunnat stoppas. 
Förklaringen till gränsbornas förkärlek för handel på Norge är inte entydig. 
Det var inte nog med, att priserna på nödvändiga varor ofta var lägre i Norge 
och att värmlänningarna erhöll bättre betalt för vissa produkter, särskilt alla 
slags järnvaror och trävaror. Vägförhållandena spelade också en viktig roll. 
Till broderlandet i väster ledde talrika stigar och avstånden till marknads-
platserna var kortare än till exempel till Karlstad. För hjuldon farbara vägar 
österut genom landskapet saknades från Nordmarks härad ännu långt in på 
1700-talet.Tullstationerna vid riksgränsen tog man sig lätt förbi genom alle-
handa knep och på hemliga stigar. Vad man framför allt bytte till sig i Norge 
var salt och sill, tobak och krut samt hästar. Den ammunition som man 
behövde vid jakten tillverkade man själv, bara man kom över krut till 
tändhattarna, och de norska hästarna var betydligt lämpligare att använda i 
skogsarbetet än de svenska. Timmer och trävirke kunde bekvämt transpor-
teras till Norge på vattendrag och sjöar, medan det beredde stora svårighe-
ter att forsla det ned till Karlstad och Vänern. 

Årjängs, Sulviks och Morasts marknader inrättades med avsikt att för-
hindra gränshandeln, och så förhöll det sig även med D j äk n e li dens mark-
nad i Södra Finnskoga socken. 

Denna marknad synes ha påbjudits den 2/12 1851 att första gången hållas 
den 26/2 1852. En anonym marknadsbesökare skildrar marknadsplatsen i en 
tidning 1855: »Djäknelidens marknadsplats ligger en god halvmil innanför 
riksgränsen och är omgiven av skog. De enda husen i närheten äro kyrkan, 
prästgården samt ett par byggnader, till vilkas uppförande marknaden givit 
anledning. Prästgården är huvudkvarteret för de resande och det gör på 
främlingen ett besynnerligt intryck att se prästen agera fullkomlig värdshus-
värd, och det icke blott hemma i sitt hus utan även på marknadsplatsen, där 
han håller skänkrum och — danslokal.» 

I fortsättningen berättar skribenten, att de flesta besökarna var finnar, 
som medförde skinnvaror och skogsfågel samt annat vilt. De köpslog även 
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med ankomna norrmän om timmerhandel och skogsköp. »Deras förnämsta 
sysselsättning [på marknaden] består dock i att svänga sig i prästens danssa-
long efter musiken av ett positiv och dricka champagne — en dryck på 
champagnebuteljer, som besynnerligt liknar det sura vinbärsvin såsom det 
tillverkas i Hedemarken och som kostar 6 riksdaler buteljen. 

Utom finnarna funnos några svenska bönder från socknarna nedanföre, 3 
till 4 köpmän från Arvika och Karlstad, några få från Solunger (!) med hästar 
och sill och en del hedemarksbor med spannmål. Hela folkförsamlingen 
översteg ej 600-800 personer och omsättningen var även obetydlig.» 

Notisförfattaren tror att marknaden kommer att bli talrikare frekventerad, 
om Grundsets marknad i Elverum blir flyttad till staden Hamar, vilket då 
hade ifrågasatts i Norge.'" Solunger, som skribenten missuppfattat som ett 
ortnamn, är i själva verket flertalsform av den såväl i Norge som i nord-
västra Värmland gängse benämningen på inbyggare i Solör i östra Norge. 

Denna tidningsnotis, egentligen en insändare, citeras av Linus Brodin i 
NVVT 15/5 1951, varvid han utan att närmare undersöka saken låter påskina, 
att prästmannen, som höll krog och danssalong skulle ha varit Carl Samuel 
Nygren. Denne tillträdde tjänsten som kapellpredikant i N. och S. Finnsko-
ga 1853 men hade tidigt gjort sig känd som nykterhetsvän och fortfor att 
arbeta för husbehovsbränningens avskaffande i egenskap av präst i Finn-
skoga. Beskyllningen avvisas av Anders Edestam i hans Herdaminne som 
»uppenbart sanningslös och har ovedersägligt vederlagts av honom själv», 
nämligen i NWT 28/4 1855. Dessutom har prosten Sigfrid Åkerblom i samma 
tidning 18/5 1951 tillfullo klarlagt rätta sammanhanget i fråga om den ano-
nyme insändarens grova beskyllning.150  

Landshövding Oldevig insände den 20/12 1860 till Kommerskollegium en 
anhållan från flera socknar i Älvdals härads övre tingslag om upphävandet 
av Djäknelidens marknad: 

»Och inhämtas av gällstämmoprotokollen att Norra Ny, Dalby, Södra 
Finnskoga och Norra Finnskoga, som utgöra nämnda tingslag, de 3:ne 
förstnämnda förenat sig därom att begära marknadens upphörande . . . 

Då KB har sig bekant ..., att berörda marknad förfelat de avsikter som 
legat till grund för dess tillkomst, nämligen tillförsel av spannmål, sill och 
salt samt andra förnödenhetsvaror för den avlägsna ortens invånare, men 
varå under de flesta åren icke funnits ringaste tillgång, anser sig KB böra 
utan avseende på Norra Finnskoga församlings reservation emot de övriga 
församlingarnas beslut, tillstyrka bifall till ansökningen ...» 

I väntan på kollegiets utslag inlämnade pastor C. S. Nygren i Djäkneliden 
den 22/9 1860 en protestskrivelse, vari han bl. a. meddelade, att Djäkneli-
dens marknad hade tillkommit »genom en aktningsvärd och för folkets bästa 
nitälskande persons, hr Pastor Svartengren, försorg, den där hade sig be-
kant, huru ortens allmoge prejades vid upphandlingen av deras förnämsta 
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livsmedel, spannmål, salt, sill och specerier». För att förhindra dessa miss-
förhållanden hade marknaden beviljats. »Väl avsågs även hästhandel», fort-
sätter Nygren, »men det närbelägna Grundsets [marknad] intresse . gav 
den unga marknaden en stöt in ovo [i sin linda, sin början]. 

Och föga lämpade sig till marknadens utveckling i övrigt det år efter år 
igångsatta talet om marknadens upphävande och dess möjliga förflyttning 
till Dalby 	»151 

Protestskrivelsen hjälpte dock inte. Den 2/4 1861 skrev landshövdingen 
till Kommerskollegium och bifogade lösen för utslaget. Frimarknaden i 
Djäkneliden var slopad. 

Likenäs marknad 

Likenäs hemman i Älvdals härad är huvudsakligen beläget i Dalby socken; 
sätermarker upptagande 79/480 är belägna i Södra Finnskoga. I Dalby stod 
1692 »Lijckenääs Capell af trää för socknens widlöfftigheet skulld upbygt på 
Skattehemmanet Lijckenääs», meddelar landshövding Didrich Wrangel i sin 
1692 daterade förteckning över bl. a. kapell i Värmland."2  Erik Fernow 
nämner i sin Beskrifning öfwer Wärmeland, att han funnit kapellet omtalat 
tidigast 1665, men att det redan 1738 var alldeles förfallet.153  

På annat ställe meddelar Fernow att Älvdals häradsbor enligt domboken 
1669 hade fått K. M:ts tillstånd att hålla marknad vid Likenäs tjugondagjul. 
Den finns emellertid ej upptagen i någon almanacka. Enligt Lars Bäckvall 
skall denna marknad efter tio år ha flyttats till Byn i Ekshärad."4  Se f. ö. 
under Skoga marknad s. 88. 

Osebols marknad 

Osebols hemman är beläget i Norra Ny socken inte långt från socknens 
kyrka. Enligt ett rådstuguprotokoll av den 10/7 1728 hade Karlstad där en 
enskild marknad, men det är ovisst vilket år den hade privilegierats.155  
Ursprungligen synes den ha hållits vid mitten av februari månad att döma av 
en anteckning från år 1765, vari det ordas om häradets »gamla marknad vid 
Osebol den 15 februari».156  

På 1770-talet synes marknadsterminen ha ändrats till 8/3, men ibland hölls 
denna marknad även den 12, 14 och 19 mars. Omkring tio år senare inkom 
till landshövdingen flera skrivelser med anhållan om marknadens slopande. 
De resulterade i att landshövding Uggla, då han år 1790 utarbetade sin i det 
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föregående behandlade rapport om Värmlands marknader, betecknade 
Osebols marknad såsom alldeles onödig och överflödig och meddelade 
K. M:t, att allmogen i orten, som ursprungligen hade begärt denna marknad, 
numera ville få den avskaffad, en anhållan som Uggla tillstyrkte. Indrag-
ningen blev förverkligad år 1802. 

Skoga marknad 

kapitlet om Filipstads marknader har redan nämnts, att staden 1625 erhöll 
privilegier att få handla på marknader vid bl. a. kyrkorna i Älvdals hä-
rad. Uppgiften härrör från Fernow, som i sin Värmlandsbeskrivning även 
enligt häradets dombok meddelar att K. M:t 1669 beviljade Älvdals härads-
bor en marknad vid Likenäs i Dalby socken vid tjugondag jul (13/1). Enligt 
domboken 1680 ansökte häradsborna detta år att få marknaden flyttad till 
Byn i Ekshärad att hållas där den 9/1, allt enligt Fernow.157  

Huruvida Likenäs marknad i Dalby socken sedermera levde kvar har jag 
inte lyckats utreda. Enligt ett protokoll fört vid Karlstads magistrat den 22/4 
1765 begärde riksdagsman Nils Månsson på Älvdals härads vägnar hos 
K. M:t, att en höstmarknad vid Norra Skoga i Ekshärad måtte beviljas att 
årligen hållas den 4/10.159  Skrivelsen remitterades av Kommerskollegium till 
landshövdingen för yttrande. I svarsskrivelse den 3/5 samma år tillstyrktes 
Månssons anhållan. 

Emellertid inlämnade hemmansägarna i N. Skoga en protestskrivelse av 
den 24 maj 1765 emot Månssons begäran. För det första fann de en marknad 
på föreslagen ort vara alldeles onödig, för det andra var ägorna ännu odela-
de, och för det tredje var 1/2 N. Skoga anslaget till gästgiveri. Men inte nog 
därmed, brist på utrymme och husrum, kreatursfoder m. m. gjorde det 
omöjligt att hålla marknad inom hemmanet. 

Sedan landshövdingen infordrat kronofogde Jonas Engholms yttrande, 
bifogade han samtliga skrivelser i sitt utlåtande till kollegiet och bad överhe-
ten avgöra, om marknaden skulle beviljas eller ej. Resolutionen har inte 
påträffats, men utslaget har tydligen innehållit bifall till Månssons ansökan. 
Fernow skriver nämligen strax före 1770, att Skoga oxmarknad »endast stått 
i några år». 

Från och med 1780 införes Skoga marknad i almanackan och hålles detta 
år den 8/9. Fram till 1852 varierar tidpunkten från 5 till 11 september, men 
under perioden 1853-1869 har tiden för marknaden flyttats till någon av 
dagarna i månadens näst sista vecka, enligt J. V. Palmqvist den sista 
fredagen i september månad.159  

Hovjägmästare Herman Falk hade nämligen tillsammans med flera hä-
radsbor i skrivelse till KB den 10/4 1849 anhållit, att marknadsterminen 
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borde flyttas fram ett par veckor med hänsyn till att skörden inträffade i 
början av september. Landshövdingen yrkade dock avslag med hänvisning 
till att den föreslagna tiden (23/9) låg för nära marknadsterminerna för 
Filipstads, Nysäters, Arvika och Åmbergshedens marknader, som samtliga 
pågick under septembers senare hälft. 

Efter förnyad anhållan den 8/2 1850, då Herman Falk m. fl. kunde åbero-
pa sig på att tiden för Arvika marknad, den enda verkligt hindrande, hade 
ändrats från den 21/9 till den 3/10, tillstyrkte KB i skrivelse den 12 mars 
sistnämnda år den begärda ändringen. 

Skoga marknad, som ursprungligen och fram till 1802 varit Karlstads 
enskilda marknad, fortfor därefter som frimarknad. Vid den fortsatta mark-
nadsregleringen 1865, refererad i den föregående framställningen, anhöll 
landstinget hos Kommerskollegium att Skoga marknad, som då pågick 
endast en dag, skulle ändras från allmän marknad till marknad enbart för 
handel med kreatur och lantmannaprodukter från och med 1866. Denna 
ändring blev också genomförd. Marknaden indrogs helt 1869. 

Vad som står att läsa i boken Ekshärads socken (Karlstad 1969), utgiven 
av Ekshärads kommun, gäller senare tiders torgdagar (den 29/9) och förbi-
gås här. 

Marknaden i Norra Råda kyrkby 

I Norra Råda berättar (1973) redogör Per-Olof Ek för affärslivet i socknen i 
seklets början och ger därvid även en livfull skildring av den marknad som 
hölls vid kyrkbyn och dess betydelse för bygden. Här återges vissa avsnitt 
av hans framställning. 

»Det är vår i Klarälvdalen någon gång strax efter sekelskiftet. Karavaner 
av husdjur och människor drar mot Råda kyrkby från alla väderstreck ... 
Längs älven söderifrån kommer Viktorini med sitt cirkusfölje och från 
samma håll, från Karlstad, nalkas Stettenfeldt med sin karusell. Det är 
marknad i Råda kyrkby. 

Original, köpmän, bönder, skogsarbetare, flottare och bergsmän, taskspe-
lare, lurendrejare och småtjuvar tillsammans med vanligt folk dras till mark-
naden. Många följer marknaderna runt om i Värmland. Vid den här tiden är 
marknaderna — flera om året — fortfarande av stor betydelse för männi-
skorna och för bygden. Visserligen finns sedan femtiotalet år affärer — 
bodar — utspridda inom socknen, men de flesta av dem är små. Varusorti-
mentet omfattar endast livets nödtorft. Strängt taget bara Gustav Åströms 
affärer i Råda och Edebäck och Gustav Gustavssons affär i Höje kan bjuda 
litet utöver det vanliga. Jo, Åströms kan nog sägas ha ett exklusivt sortiment 
redan nu. Firman levererar varor till bodar och gårdfarihandlare i hela 
Klarälvdalen på den här tiden. Sedan 25 år har det varit på det sättet. 
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En av marknadens viktigaste uppgifter är att den samlar alla dessa små-
handlare till Råda kyrkby — till Åströms. För alla de här vallfärdande 
människorna är på väg till Råda för att fylla på sina förråd igen. Vintern har 
tärt hårt. Några har levt långa perioder i total isolering. Skogsarbetare och 
bönder för med sig djur som tjänat under vintern — kanske till och med har 
tjänat ut. Nu tar ägarna en sista förtvivlad chans att få en slant eller litet 
utsäde för krakarna. Utmärglade hästar och kor försöker kava sig fram längs 
stigar och vägar. Det är vårmarknad i Råda kyrkby. 

Om 60 år skall marknaden i Råda vara död — ja nästan glömd. Nu lever 
den som mest intensivt. Kreatur, marknadsstånd, karuseller och cirkustält 
fyller upp ängar, gärden och diken från kyrkan ända ner till klockargården — 
norr om Åströms affär. Flera dagar pågår evenemanget. Inte förrän alla fått 
sina ärenden uträttade drar folk och få åter hem. 

När det är marknad i Råda sysslar folk inte bara med affärstransaktioner. 
Många har kommit till kyrkbyn blott och bart för att roa sig. Affärsmännen 
roar sig också när arbetsdagen är slut och frampå kvällen är det Ty-
bergs-Stinas tur att göra fina affärer. Det är hon som säljer brännvin, med 
länsstyrelsens höga tillstånd. Det är hennes brännvin som skaffar länsman 
arbete till långt frampå småtimmarna. För inte alla marknadsbesökare kan 
hålla knytnävar och slidknivar i styr när brännvinet verkar. Våldsamma 
slagsmål hör till marknadsunderhållningen vid sidan av den mera legitima 
cirkusen i Sneckerh6la med svärdslukare och ormmänniskor, och mannen 
med tittskåpet som för en femöring låter folk se Skam hoppa upp och ner i 
en flaska.»'6° 

Marknaden finns även omnämnd i folkminnesarkivens samlingar. En 
sagesman född i N. Råda 1853 berättar i en uppteckning 1929 om den s. k. 
marknaden vid socknens kyrkby, även i detta fall en torgdag. »I min barn-
dom var det alltid marknad i Råda kyrkby om `vafferdagen' (Vårfrudagen el. 
Marie bebådelsedag 25/3). Jag hann som liten pojke åtminstone vara med far 
till kyrkan en gång på en sådan dag, innan seden togs bort. Då kom fullt med 
folk från Råda, Gustav Adolf och Sunnemo socknar, och då skulle man bl. a. 
slåss. Det var vanligt, att folk från dessa tre socknar hade något ouppgjort 
med varandra, och då skulle det göras upp med knytnävarna den dagen. Det 
utlöpte aldrig med mindre. 

Det var då tält med skivor ända från kyrkan och norrut ett gott stycke 
[ut-iefter landsvägen eller bygatan. Det var inte stånd då som nu, utan 
affärsmännen stod innanför sina skivor. Och det såldes mycket den dagen, 
fast det var helgdag. De som var intresserade av Guds ord gick ju in och 
hörde på gudstjänsten, innan de deltog i marknadslivet. 

Där fanns karameller, hattar, mössor, tyger och granna huvudkläden till - 
salu. Handelsmännen var företrädesvis från Karlstad och Filipstad.>>161 

En annan sagesman född 1842 i socknen berättar i en uppteckning från 
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samma år: »I Stor-Råda eller i närheten av Råda gästgivargård finns också 
en marknadsplats. Men dessa marknader eller torgdagar, som de kallas nu, 
ha inte fortfarit på denna plats mer än kanske ett 40-tal år, men jag är inte 
säker på det. Platsen ligger alldeles intill kyrkan.»162  

Sagesmannen har rätt, då han benämner denna »marknad» torgdag. Nå-
gon verklig marknad har nämligen inte hållits på platsen, men efter mark-
nadsregleringen 1869 uppkom flera marknadsliknande torgdagar på skilda 
orter. KB lät 1870 göra upp förteckningar årligen på dylika torgdagar med 
angivande av tidpunkten, då de beviljats. Enligt 1871 års förteckning tilläts 
torgdagar i »Råda i Elfdalen», varmed inte kan avses annan ort än ovan-
nämnda, den 3/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6, 4/7, 1/8, 5/9, 3/10, 7/11 och 5/12. 

Edane marknad 

Denna marknad har omnämnts i den föregående framställningen om Sulviks 
och Skärmnäs marknader i kapitlet om Karlstads enskilda marknader. 

Marknadsplatsen var belägen i Brunskogs socken vid Sandviken i norra 
delen av sjön Värmeln. Dit flyttades en av Sulviks marknader år 1722, det 
var höstmarknaden som i regel hölls den 8/9. Efter nya stilens införande 
1753 framflyttades marknadsterminen 11 dagar till den 19/9 eller därom-
kring. En ny ändring företogs 1764, då marknaden förlades till den 25/9. Den 
fortfor sedan att hållas i slutet av september. 

Försök gjordes, som tidigare nämnts, på 1740- och 1750-talen att åter få 
denna höstmarknad förlagd till Sulvik, men marknaden fortgick vid Edane, 
tills den stora marknadsreformen 1788 skulle genomföras i praktiken. Som 
svar på Kommerskollegiums skrivelser av den 3/6 och 30/6 1801 om en 
tjänlig marknadsplats i stället för Edane, som visat sig vara för trång och 
bristfällig även ur andra synpunkter, föreslog landshövdingen den 24/12 
samma år Sågmon i Arvika, belägen invid Kyrkviken av Glavsfjorden, dit 
det var bekvämt att komma sjövägen. Dit förlades också marknaden från 
och med 1802 års ingång. 

Beträffande Edane marknad finns särskilda ordningsregler utgivna i tryck, 
daterade Arvika prostgård den 17 mars 1767 och upplästa och samtyckta på 
sockenstämma samma år den 24 maj. Reglerna har följande innehåll (här i 
modern stavning): 

1. Som kronobetjäningens uppsikt ej funnes tillräcklig att mota de grova 
förseelser, som titt och ofta så annorstädes som på E dan e marknadsplats 
av orsak att den icke kan vara på alla ställen, så borde prästerskapet årligen 
förrän marknaden pågick utse och dit förordna skickliga män, som hemligen 
aktade på folkets skick, seder och förhållande. 
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Dessa borde vara 3 ifrån varje socken, av vilka en på nästa socken-
stämma kunde bli anklagare och de andra två vittnen till den oordentlighet, 
som tilläventyrs där förövades. 

Om någon minderårig på bemälte plats förde sig illa upp, skulle den 
efter fastställd överenskommelse på sockenstämma utan skonsmål sättas i 
stocken, en eller flera söndagar, efter brottets beskaffenhet. 

Gjorde någon överårig oljud på marknaden, skulle den vara till 3 dalers 
plikt förfallen. 

Spelte här någon kort, skulle ock den plikta 3 daler. 
Fällde här någon någon ed, skulle den plikta 3 daler. 
Vore någon så drucken, att man det ögonskenligen kunde märka, 

skulle han plikta 3 daler. 
Om någon i fylleriet övade slagsmål, skulle han därför utom drycken-

skapsplikten erlägga 3 daler, allt silvermynt. 
Förbröt sig någon i detta mer än en gång, så skulle varje gång det 

häremot utsatta vitet fördubblas. 
Böterna skulle anslås till en fond för barnundervisning, men härav 
borde jämväl uppsyningsmännen betalas för sitt besvär, 
vars skyldighet ock blev att angiva, om någon på marknaden sålt 

brännvin, som därtill icke varit berättigad.163  

Varpnäs marknad 
Vid Karlstads grundande 1584 tillerkändes staden en enskild marknad vid 
Knusesund eller Säffle. Den flyttades 1722 till Varpnäs i Nors socken, 
Grums härad, där den hölls den 8/9 ända till år 1756, då marknadsterminen 
ändrades till den 19/9, beroende på den nya stilens införande. 

Denna marknad synes uteslutande ha varit en kreatursmarknad och kalla-
des länge oxmarknad. Där inköpte bergslagsmännen sina slaktoxar varje år 
alltsedan marknadens tillkomst och under hela 1700-talet. 

Då den stora marknadsreformen blev aktuell i slutet av 1780-talet, hörde 
Varpnäs marknad till de lantmarknader, som var dömda att indragas, fram-
för allt beroende på att platsen var belägen endast 11/4 gammal mil från 
Karlstad. Landshövding Uggla föreslog i sin rapport till Kommerskollegium 
1790 att marknaden borde flyttas till Karlstad och där hållas den 19 septem-
ber. Visserligen hade Karlstads borgerskap vid den tiden anhållit om en 
marknad den 21/8 i stället för den vid Varpnäs, men Uggla framhöll den 
begärda tidens olämplighet med tanke på sädesskörd och rågbärgning. I och 
med att Varpnäsmarknaden flyttades till staden, där ingen betydande krea-
tursmarknad förekom, borde en sådan kunna utvecklas där. 

Dessa synpunkter blev avgörande för K. M:ts utslag, varigenom markna-
den vid Varpnäs upphörde 1801 och i stället infördes i Karlstad året därpå. 
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Åtorps marknad 

Varken Erik Fernow eller P. Björkman omnämner någon marknad vid 
Åtorp, och deras Värmlandsbeskrivningar förelåg 1773 resp. 1844 (del II). 
Den äldsta handling jag påträffat angående denna marknad är daterad den 
30/12 1854 och utgör en skrivelse från landshövding Oldevig till Kommers-
kollegium: 

»Sedan KB i skrivelse den 21 december sistlidne år insänt och förordat en 
av Nysunds sockennämnd gjord ansökning om en årlig kreatursmarknads 
hållande i september månad vid Åt orp s gästgivargård i Visnums härad, 
men därefter under den 20 påföljande januari med anmälan att åtskilliga 
häradsbor ingivit ansökning att en dylik marknad måtte få hållas vid den så 
kallade Nybblemon i Visnums socken, anhållit att Kommerskollegii beslut i 
anledning av förstnämnda ansökan icke måtte meddelas, innan KB fått efter 
vederbörandes hörande ytterligare yttranden i ämnet avgiva, vilkendera av 
de båda platserna ansågs för marknad lämpligast, ha infordrade förklaringar 
från samtliga socknar i Visnums härad numera inkommit.» 

Av den långa meningen framgår således, att två förslag om marknadsplats 
förelåg: Åtorp och Nybblemon, den förstnämnda platsen belägen i Nysunds 
socken vid Letbron, den andra i Visnums socken. 

I slutet av skrivelsen rekommenderar i alla fall landshövdingen Åtorp som 
den lämpligaste platsen för en marknad. Han föreslår, att tiden för dess 
början bestämmes till »2 dagar före marknaden i Hova», dvs, den oxmark-
nad som hölls omkring den 21/9.164 

Marknadsterminerna växlade därefter från tidigast 15/9 till senast 22/9 till 
och med år 1869, då även Åtorps marknad upphörde i likhet med många 
andra lantmarknader som blivit överflödiga, sedan näringsfriheten hade 
införts i vårt land. 

I Kommerskollegium har jag påträffat en skrivelse daterad den 27/3 1721, 
som jag önskar anföra i detta sammanhang, även om det inte kan påvisas att 
den åsyftar en marknad i Åtorp. Den lyder så: »Allmogen i Karlskoga har 
vid sista riksdagen ansökt slippa tullen för boskap vid Letebron, vilken de 
köpa vid marknadstider. 

K. M:t har remitterat ärendet till landshövdingen för att få veta, när och 
hur och med vad skäl denna tull pålagts.» 

Fråga är om oxar och om dessa oxar köptes på marknaden vid Letbron, 
dvs. Åtorp, eller vid Hova i Västergötland. Var det oxdrift från Hova över 
gränsen vid Letbron till Värmland, så måste oxarna passera Letbro gräns-
tull. Den var belägen på Närkesidan om Letälven. 

Kanske bör man hålla möjligheten öppen att en marknad fanns vid Let-
bron redan i början av 1700-talet men sedermera upphävdes. 
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Råglanda marknad 

En av Värmlands yngsta och kortvarigaste lantmarknader inrättades enligt 
KB:s skrivelse 13/4 1855 vid Råglanda gästgivargård i Botilsäters socken 
och Näs härad att taga sin början andra fredagen i september år 1856. 
Landshövdingen skrev bl. a.: »Mot den föreslagna marknaden ävensom 
stället och tiden för densammas hållande har landshövdingämbetet icke 
något att anmärka, utan anser den vara av nytta särdeles för Millesviks 
pastorat, som är mest avlägset både från städer och andra marknadsplatser; 
varandes avståndet från Råglanda till Åmål 3 1/4 mil och till marknadsplat-
sen Nysäter 33/4 mil.»165  

Den 25/7 1856 tillstyrkte landshövdingen en ansökan om att Råglanda 
kreatursmarknad måtte få ändras till frimarknad, varvid han i skrivelse till 
kollegiet bifogade de skilda sockenstämmornas yttranden. 

Dittills hade marknaden inte varit enbart kreatursmarknad, men den 12/10 
1863 tillskrev landshövdingen kollegiet och tillstyrkte en ansökan från kap-
ten C. M. Bratt i Näs härad, som på uppdrag av Näs härads Hushållsnämnd 
begärde, att Råglanda frimarknad måtte ändras till enbart kreatursmarknad. 

Sockenborna i Millesvik, Botilsäter och Eskilsäter ville dock ha kvar 
marknaden oförändrad, medan man i Tveta socken ställde sig likgiltig till 
förslaget. Emellertid föll Kommerskollegiums utslag den 26/111863: Råg-
landa frimarknad skulle hädanefter ändras till kreatursmarknad. 

Iwan Schyman refererar några sockenstämmoprotokoll angående denna 
marknad i sin bok Värmlandsnäs I (s. 206). Han meddelar att ett par nya 
marknader eller torgdagar inrättades i Säffle 1871, och i samma mån som 
detta samhälle tillväxte, förlorade Råglanda marknad i betydelse för att 1877 
alldeles upphöra. Från och med 1882 blev Säffle köping. 
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Traditioner om olika marknader 

Karlstads marknader 
En sagesman i St. Kils socken, f. 1870, berättar att kilsbönderna framför allt 
for till »komarknaden» i oktober för att sälja eller byta kor. »På den 
marknaden sålde bönderna de hästar och kreatur, som de inte kunde behålla 
över vintern. Den marknaden inföll just de dagarna, då man skulle ställa 
kreaturen på bås.» 166 

Från Borgvik reste man till flera marknader om året: novembermarkna-
den 26/11, som pågick i tre dagar, Luciamarknaden 11 dagar före jul, och 
vintermarknaden i februari. »Ungdomen började vänta på en marknad 
många veckor i förväg», berättar en sagesman född i Borgvik 1847, »det var 
som de skulle ha... väntat på julen.» 

Marknaderna besöktes av zigenare, italienare, tattare, tiggare, gesäller, 
smeder från bruken, bönder, virkesköpare, virkessäljare, hästskojare och 
herrekarlar. Man rastade vid Malsjö gästgiveri i Grums och vid Pettersberg i 
Nors socken. Den farligaste platsen var den stora skogen Sörmon i Nor. Där 
höll rövare till, sades det. »Det var inte annat än att köra sig till hjälp, om 
man blev anfallen. Man brukade ha slagträ med sig i kärran, eller grimskaf-
tet i ordning att slå med ... 

Man for [från Borgvik] mitt i natten och då var man i Karlstad . .. i lagom 
tid på marknadsdagen.» Det gällde nämligen att få sälja hästar och kreatur 
så tidigt på dagen som möjligt, innan priserna sjönk. 

Bland marknadsnöjen uppräknas »karusell med skjutbana, cirkus, mena-
geri, Kasperteater, positivspelare, lyckobrevförsäljare, spåkvinnor, sång-
are» m. m.167 

Den farliga Sörmoskogen omtalas också av en sagesman från Värmskog, 
född där 1856: »Värmskogsfolket brukade rasta eller nattligga vid Pellerud i 
Nor eller i Ask. Så brukade de beta hästen en stund, när de kom till Malsjö i 
Grums. Sörmon var farlig . . . Där kom de allt ut för tjuvar och skälmar 
ibland ... De brukade köra sig till hjälp över den skogen ... Ruskiga 
personer kunde komma framhoppande ur skogen och hindra hästarna». Då 
gällde det att gripa »grimskaftet . en smal järnkätting, att slå med, eller de 
hade en stör eller grov käpp i kärran ... 

Det hände att hästarna blev skämda och att det inte stod att få dem ur 
fläcken. Men då var det att rappa till hästen med piskan eller att gå ur och se 
genom betslet. Sedan stack hästen iväg som ett skott ... 
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Klockor bytte de med tattare — och hästar ibland. Det hände att de 
'slängde' — häst, åkdon och släde följde vid bytet. `Kurse å byte' hette det, 
'byte jämt om jämt' .» 

På hemresan blev det i regel kappkörning. »De slog och körde. Den ene 
körde om den andre. Så blev de förargade på varandra och det hände, att de 
stannade hästarna och gick ur och slogs mitt på landsvägen. Till och med att 
de försökte stjälpa varandras åkdon, när de körde förbi varandra. »168 

Från socknarna på Värmlandsnäs reste många till Karlstads marknader. 
En sagesman född 1855 i Södra Ny socken berättar: »Det var mest på höst 
och vinter. Hästar såldes mest där, men man ledde även dit nötkreatur. 
Slaktade svin, kalvar och får såldes där. En marknad kallades hästmarkna-
den, en annan lussemarknaden. Numera [1940] far ingen till Karlstad på 
marknad. 

När vi skulle till Karlstad, så for vi till Ingrirud i Bro socken och Liljedal i 
Ed och kom ut vid Malöga. Sedan fortsatte vi genom Grums och Nor och 
över Sörmon. Samma väg tillbaka. Alla från Värmlandsnäs färdades denna 
väg. Man for på marknadsafton, så man skulle vara framme i Karlstad 
marknadsdagen tidigt på morgonen. Resorna tog ungefär två dygn, om det 
gick bra med affärerna. Man övernattade i Karlstad eller i någon bondgård 
utanför staden. De som hade släkt och vänner i staden övernattade hos dem 

»169 
En grumsbo, född i socknen 1858, har åtskilligt att förtälja om Karlstads-

resorna vid marknadstid. Till novembermarknaden brukade sockenborna 
fara för att sälja fläsk. »Man slaktade ett eller två svin och for till marknaden 
med. Det var kreatursmarknad .. . De kom dit med kreatur från alla håll, 
Värmlandsnäs, Gillberga, Grums, Ed, Alster, Ö. Fågelvik och många andra 
socknar.» 

Förutom kreatur sålde bönderna hudar och skinn, säd, smör och potatis 
samt smågrisar. Grisar betalades bättre på marknaden än hemma, uppköpa-
re kom från Fryksdalen, Älvdalen och andra trakter, alla fick inte plats på 
torget utan stod även i gathörnen och sålde grisar. 

»Om det var gott riv efter hästar och kor, hände det att häst- och krea-
turshandlare kom och mötte ett bra stycke utanför staden och gjorde affärer. 
Det var ett gott tecken ...» Vid framkomsten stod där kärra vid kärra på 
kotorget. 

»De som kom från Arvika- eller Nysätershållet och skulle till Karlstads-
marknaden, kunde övernatta i Malsjö natten mellan marknadsafton och 
marknadsdagen. Vid Varpnäs och Smedbergsände på Sörmon var det be-
tesplatser för dem, som kom långväga .. . Där tog de sig också en sup ... 
Farligt pass på vägen till Karlstad var Sörmon. Det var stor skog där i min 
barndom. Sådana som hade ont i sinnet brukade ligga på lur där och 
överfalla sådana, som kom från marknaden. I min tid har det inte varit så 
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farligt, men jag hörde flera gamla som talade om att de blev antastade, 
särskilt om det råkade vara kvällen eller natten. Åtminstone en person skall 
ha blivit mördad där... 

När den ene hade sålt till den andre, så blev det köpskål. Köparen bjöd 
säljaren på brännvin. Det var när betalningen var klar. Strax efter affären 
hade köparen lämnat säljaren handpenning. Det kunde vara fem eller tio 
kronor. Resten lämnades, när köparen tog emot djuret. 

På hästmarknaden i Karlstad kom många köpare från Fryksdalen, Älvda-
len, Dalarna och ända från Norrland ... 

När de [på hemväg] var många i sällskap, så stannade de ibland och bjöd 
varandra på brännvin ... Rätt vad det var, så kom det ett skojarpack och 
körde förbi. De ville komma fort fram. Ibland hände det, att någon körde 
ikapp skojarna och körde om dem. Ibland var de elaka mot dem och släppte 
dem inte förbi. Då blev det svordom och skrål ...»170  

Fastingen i Kristinehamn 

Knut Lilljebjörn berättar i sina Hågkomster af forna dagars tänkesätt, seder 
och bruk etc. om  Fastingen 1776:171  »Nästan alla herrskaper av medelklas-
sen använde en, om icke två, veckor att bereda sig till deras [marknadernas] 
bevistande, i synnerhet hvad Fastingen beträffade; och huru kunde det 
annat vara, då ofta hela familjen under nära 14 dagar skulle lefva på medförd 
eller förutskickad egen kost? Den kontanta utgiften att betala spisningen i 
något hus i staden ansågs allt för kännbar. På den tidens värdshus gafs ej 
heller mat, utan blott dricksvaror... Göteborgare och handlande från andra 
städer inackorderade sig för marknaden i vissa hus i staden, som vanligen 
höllo spisgäster, vid table d'höte, ty portions-spisning kände man då icke, 
om ej i hufvudstaden. Bekanta af marknadsbesökande herrskaper inom 
provinsen bjödo stundom hvarandra ömsom på middag och afton på sin 
hemifrån medförda, i värdfolkets kök behörigen uppstekta och tillagade 
mat. Fram efter middagen åtföljdes vanligen herrarna på något af de många 
värdshusen för att dricka sin kanna eller stop ... 

Fastings marknad började då den 24 februari, medan, under de flesta 
vintrar slädföret ännu var stadigt och isarna säkra. Detta gaf åt värmlands-
herrarna god lägenhet att tillfredsställa en inom provinsen härskande vurm, 
nämligen den att visa sina slädtrafvares snabbhet och låta dem täfla om 
öfverlägsenheten. Kristinehamnsviken var därtill ett passande fält, och en 
mängd af människor dels gingo, dels åkte på förmiddagen för att åse denna 
täflan och detta höga spel, hvari ofta var frågan om stora penningsummors 
vinst för den segrande. Äfven åskådarna höllo stora vad sins emellan. Man 
ditförde beryktade trafvare från Stockholm, från Kristiania och flera orter. 
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För att kunna deltaga i dagens förlustelser eller göromål var biträdet af en 
hårfrisör på morgonstunden af högsta nödvändighet. Utan att vara behand-
lad af en dylik artist kunde man icke visa sig utomhus, hvarföre ock mången, 
bedragen af en slik gynnares löfte, nödgades större delen av förmiddagen 
vara arresterad i sitt rum, och detta oaktadt talrikheten af det hedervärda 
perukmakareskrået var så stor, att man under morgonstunden på gatorna 
hade all varsamhet af nöden för att ej stöta emot och blifva besmittad af 
perukaskar, pudervippor och puderpungar. Mången ung mans otålighet vid 
denna väntan vållade ej sällan ett kok stryk åt den sanningsnjugge hårsme-
den och bepudrade och nedpomadade kläder åt den frikostige gifvaren . 

Resorna till och ifrån Fastings marknad voro i godt slädföre lustfärder, 
emedan den kallaste årstiden då var tilländalupen och dagarne förlängda.» 

En kristinehamnare, född i staden 1864, berättade 1939 om Fastingen: 
»Hästskojare kom från alla håll. Det var bättre och sämre hästskojare. De 
höll till på Spelmansgatan . . . Det var deras marknadsplats. De for fram med 
sina rapphöns (kärra med två hjul) på gatan. Ibland satt de ned i kärran och 
ibland stod de upp och körde, slog och skrek. Så bar det iväg utanför staden 
— fram och tillbaka genom gatorna. Och de som inte hade kärror var ute och 
sprang med sina hästar. De skulle visa upp dem. Det var handslag, köpskå-
lar, svordomar och högljutt tal och köpslående. Det var fullt vid alla gårdar i 
staden med hästar och nötkreatur. 

Italienare var på marknaden med sina blåsor, krims-krams, lyckobrev och 
leksaker. Somliga spelade dragspel och somliga var positivhalare. Cirkus 
och menageri fanns på marknaden. Dessa höll till vid Tegelslagaregatan. 
Där fanns också vaxkabinett och karusell. Stettenfelt var här . . . Så var det 
teatersällskap. Italienare eller andra stod i portgångarna med spertus (Jakob 
i buteljen) och ljög och skränade. »172  

En dotter till stadens källarmästare skildrade i en uppteckning 1940 sina 
minnen av Fastingen. Hon var född 1866 i Bjurtjärns socken men kom som 
tioåring till Kristinehamn för att börja sin skolgång i staden. Hon berättar 
följande: »Det är klart att årets två marknader piggade upp den lilla dåsiga 
staden med sina 3 000 innebyggare, Fastingen på våren och höst- eller 
kreatursmarknaden på hösten. Vid Fastingen var södra torget till stor del 
bebyggt med klumpiga stånd för all slags handel. Herr- och damhattar, 
manskläder, tyger, skodon, allt slags krimskrams, ett 30-tal karamellstånd 
med hemkokta karameller från polkagrisar o. d. till alnslånga papperskara-
meller, som voro fåstmanspresenter. 

Guldsmederna voro i tre stånd bredvid varandra placerade mitt emot det 
s. k. Stenhuset . 

Angående nöjena voro de många. Karuseller, skjutbanor, vaxkabinett, 
och jag minns ett panorama, där man gick runt och såg genom små runda 
kajutfönster, där särskilt en bild av 'Den döende zuaven' väckte sensation, 
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ty hans bröst hävde sig upp och ned. Andra bilder voro orörliga. Där funnos 
tält med korpulenta damer o. d., men dit fick jag aldrig gå ... 

Angående höstmarknaden har jag en episod att berätta. Till denna mark-
nad fraktades massor av boskap till den s. k. Oxlyckan, där handeln försig-
gick. De som hade lång väg ledde då iväg djuren dagen före marknadsdagen, 
men de ville ju gärna ha dem under tak på natten, vadan de sökte logi efter 
vägen. Min fars gård låg 5 km från staden och alla Bjurtjärningar sökte sig till 
far, som var född Bjurtjärning. Därav följde att alla uthus voro fulla av 
bundna djur och vårt stora kök fullt av folk i alla åldrar. Dynor, fållar och 
täcken buros ner från vinden för att alla skulle få huvudgärd, eljest låg folk 
över hela golvet. Detta fastän tvenne tjänarinnor sovo i bordbänken och ofta 
en rotgubbe i kökssoffan. 

En gång plågades en ung hustru av mjölken, ty hon hade ett litet barn 
hemma, då en äldre hjälpsam man sade: 'Jag kan suga ur åt dig, bara jag får 
tända pipan'. Hon blev så tacksam. Grisämbaret togs fram och den heders-
mannen delade nu sina omsorger mellan kvinnan, ämbaret och pipan. Allt 
slutade väl. 

Matsäck hade alla med sig [till marknaden]. Kaffe bjöds därtill i långa 
banor. En gång hade en bonde lovat vår ladugårdsflicka en hederlig dricks-
penning, om hon väl skötte om hans ko, som säljas skulle. Det gjorde hon 
också; borstade, tvättade och mjölkade. Avvaktade spänt uppgörelsen, 
hoppades på en 50-öring — och så nöp gubben fram 5 öre, men lade till sist 
på 1 öre till. 

Klockan 4-5 voro alla uppe och så iväg för att få en bra plats i Oxlyckan. 
Det var år 1873 . . . »173  

Om Fastingsmarknaden förvaras i Dialekt- och folkminnesarkivet, Upp-
sala, ett par uppteckningar, den ena gjord 1939 efter fröken Anna Troili på 
herrgården Eng i Nysunds socken och berättad för henne av morfadern 
major Adolf Fredrik Löwenhielm och dennes maka Anna Märta Uggla. 

Fastingen betecknades av dem såsom årets centralaste händelse. »Famil-
jen hade liksom många andra värmländska brukspatroner våning stående i 
Kristinehamn. Där tog de in främst vid Fastingen, då brukspatronerna 
gjorde järnaffärer med göteborgsgrossisterna.» Ett livligt umgängesliv för-
des och kraven var stora på uppvaktning av landskapets främsta honoratio-
res och brukspatroner, t. ex. Adlersparre och släkten Waern. Stora baler 
och fina konserter avlöste varandra under marknadsveckorna. 

»Allting köptes på marknaden, inte minst kläder och kryddor, till och med 
julklappar till nästkommande jul, fast Fastingen hölls i april . .>>174 

Den andra uppteckningen gjordes 1940 efter fröken Ebba Carlsson i 
Uppsala, f. 1879 i Skaraborgs län, som hade gått i skola i Kristinehamn och 
varit bosatt där från sekelskiftet. 

»Fastingsmarknaden i Kristinehamn var en stor händelse. Hela stora 
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torget fullt av stånd. Guldsmeder m. m. Inte minst var där många handlande 
från Borås med tyger. Hela stålen köpte sitt linneförråd för året på markna-
den. Särskilt köptes många brudutstyrslar där. 

Många fester på AssemblUalen. Alla bruksherrar samlades i staden. De 
skulle medföra varor hem. En efterlängtad vara var de stora fastlagspeppar-
kakorna, kända över hela Värmland. De var halvmjuka, i form av rätt stora 
harar (omkr. 20 cm). De bakades av en bagerska med namnet Gonzaga. 
Tyvärr lär receptet ha gått med henne i graven. »'75  

Oxhelgen i Filipstad 

En sagesman född i Filipstad 1860 berättar, att under höstmarknaden bru-
kade brukspatroner och brukskarlar samt borgerskapet hålla till i Stora 
hotellets salong, där ett musikkapell underhöll gästerna under ledning av en 
herr Neumann. Salongen sägs då ha varit »proppfull» med gäster. Vanliga 
marknadsbesökare släpptes inte in i salongen. Kom någon iförd storstövlar, 
avvisades han. Stämningen var uppsluppen, den ena glada historien avlöste 
den andra.'" 

En annan filipstadsbo, född 1855, erinrar sig att torgen i hans barndom 
kallades Pannkakstorget, Kvarntorget, Hötorget och Stortorget, det sist- 
nämnda beläget utanför Stora hotellet. På Kvarntorget stannade alla 
spannmålsfororna och där gjordes affärer upp om lasten. Stortorget var den 
egentliga marknadsplatsen. Där stod bönderna och sålde smör, ägg, ost, 
potatis, kål, kött och fläsk. Där inköpte stadsborna sitt behov av dylika 
varor även på torgdagarna. Torgdag var det varje onsdag. Stadens handlan-
de passade på att göra stora inköp för att sedan sälja i sin tur till stadsborna. 

Backstugusittarna från stadens utkanter sålde borstar, vispar, tvagor och 
skogsbär, då den tiden var inne. Fiskare kom från Väse socken och sålde 
fisk. Sädesforor kom till staden ända från Värmlandsnäs. Brännvinsforor 
anlände från Askersund. 

Brukspatronerna hade ofta egna stall, som de ibland hyrde ut till bönder. I 
borgarhem fick bönderna nattlogi. Familjemedlemmarna måste stuva ihop 
sig, så gott de kunde, man låg ibland på golvet tätt som packade sillar. 

Tullstationen låg i närheten av Östra stationen, där det var en bom över 
landsvägen. Den slapp forkarlarna inte förbi, förrän de erlagt tull för de 
varor, de förde in till staden. Tullinspektoren hette Bronell. 

»Andra onsdagen i januari hölls den s. k. vintermarknaden. Då såldes och 
byttes hästar mest. Det var en hop hästskojare här och köpte upp eller bytte 
hästar.» Köpare kom från Fryksdalen, Örebro, Dalarna och Norrland. 

»Oxhälga eller oxmarknaden hölls i oktober. Det var stormarknaden för 
Filipstad. Då var Stortorget fyllt med stånd. Handelsmän från Örebro, 
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Karlstad, Kristinehamn, Borås, Göteborg, Arvika... Träsaker från Arvika, 
smide och trä och järn från Dalarna. Västgötarna hade tyger och nipper, 
smålänningar sålde vävskedar 

Det fanns gott om oxar den tiden. Och de kunde komma med hela 
oxdrifter till marknaden.» En del oxar hade kommit med båt till Kristine-
hamn och drevs därifrån till Filipstad.'" 

Ur en intervju med en Filipstadsbo, plåtslagarmästare Carl Reinholdz 
(f. 1881), må följande kunna påräkna intresse i sammanhanget: »Själva Ox-
hagen var belägen, där det nuvarande Betelkapellet står, och sträckte sig 
ända upp till Spångberget. Där kryllade det av kreatur och människor. På 
Spångbergets sluttningar satt oräkneliga gubbar vid vedbrasorna och 
värmde sig med kaffekaskar, det gjordes affärer och man träffade bekanta 
i folkvimlet. 

Bondpojkar och bondflickor köpte åt varandra fästfolks- och marknads-
gåvor. Stoll-Fredrik spelade på sitt munspel och Tattar-011e bytte hästar .. . 
Det var positiven som dominerade på den tiden (1800-talets slut). 

Oxhälja fordrade stort utrymme, större än stadens torg och gator kunde 
erbjuda, därför var en stor del• av attraktionerna förlagda till gårdar runt 
omkring staden. I en gård kanske man sålde lyckobrev och visade 'Jacob i 
buteljen', och i en annan fanns det loppcirkus och vaxkabinett etc.» 

Innan bestämmelser hade utfärdats om de olika ståndplatserna, var det 
enligt Carl Reinholdz »vilt slagsmål om de bästa platserna vid torget, och 
när de muntliga argumenten tröt, tillgreps knytnävarna ... Så småningom 
inrättade stadens fäder en förordning, att inga stånd finge uppsättas före kl. 
11 f. m., och då stod landsfiskalen och blåste i en pipa. Alla knallar och 
försäljare stod och lurpassade i gathörnen och mellan husväggarna. Då 
landsfiskalen blåste i pipan, rusade alla fram som genom ett trollslag, knuf-
fade och sprang omkull varann och visade dolk, så upptakten var ett farligt 
hallå. Det var förresten den bästa attraktionen på hela Oxhälja, och folk 
begagnade också tillfället. ... En torpare från Bergsjö hade skrapat ihop 
pengar för att köpa en ko. Men han föll för frestelsen att fästa om ordentligt 
och kom hemsläpande med ett positiv i stället för en ko ... »178 

Ur en skildring från Gustav Adolfs socken179  om »Oxhälja» i Filipstad 
under tiden före 1890 inhämtas, att dalmasar och kullor på väg till markna-
den brukade göra uppehåll vid Laggåsen i nämnda socken och där hålla en 
liten marknad, kallad Laggåsmarken. De sålde då laggkärl, textilier, vävsto-
lar jämte tillbehör, karameller och brännvin. Vidare sålde de oxar, kor, 
hästar, får och getter, om hugade köpare anmälde sig. Dalfolket såg gärna, 
att deras kreatursdrifter minskade, då det medförde lättnader på färden till 
Filipstad. Även på hemfärden sålde de överblivna djur och varor. Laggås-
marken upphörde vid sekelskiftet, men dalfolket fortfor att färdas till Filip-
stad några år därefter. I regel kom masarna och kullorna från Malung, och 
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till Filipstad hade de 12 mil att driva sina djur. Hur det var möjligt att driva 
kreatur och smådjur så lång väg är nästan obegripligt. 

»Den stora häst- och kreatursmarknaden i Filipstad, Oxhälja kallad, var 
en stor dag för alla i hela östra Värmland», heter det i uppteckningen. Ibland 
kunde besökarnas antal uppgå till cirka 10 000. »Varför marknaden var så 
talrikt besökt år efter år? Ja, det var ju ett glatt avbrott i den grå vardagen. 
Det var ju så mycket nytt att gå och se på och träffa bekantingar som man 
kanske ej sett sedan föregående marknad eller ännu längre tillbaka. Så 
kunde man bjuda sin flicka på marknadsnöjen av alla slag, ty man sparade 
hela året för att ha marknadspengar. Hade man ej någon att spendera på så 
kanske man fick någon kvinnlig bekantskap, åtminstone för dagen och 
kanske längre, om lyckan var med. Hur som helst... så skulle de bjudas på 
vad marknaden och plånboken förmådde — den dagen skulle det ej knuss-
las.» 

I fortsättningen uppräknas de vanliga marknadsnöjena. Bl. a. nämns »Den 
Gotländske jätten Gustav Edman», som mätte 2,38 m i längd och i vars 
fingerring man ledigt kunde släppa igenom en tvåkrona. Stort uppseende 
väckte »Brazil Jack, där han kom ridande genom staden i sin cowboy-kläd-
sel och det svarta håret hängande långt ned på axlarna, med den stora, 
krokiga örnnäsan och kopparbrun i hyn, gjorde en tur genom staden mellan 
sina föreställningar i sitt egna tält. Han trollade, gjorde kortkonster, spelade 
fiol med fiolen placerad på ryggen osv.» 

Cirkusarna drog alltid fullt hus. Där var Cirkus Novello, Cirkus Barnum, 
Cirkus Schreiber och Cirkus Frankoni bland de mest kända. 

Arkivets upptecknare erinrar sig ett marknadsminne från 1922. »Bl. a. 
fanns ett tält, där man förevisade en tysk krigsinvalid, som saknade både 
armar och ben och var förvarad i en trälåda, ur vilken endast huvudet stack 
upp. Någon av publiken ville se, hur han såg ut, men förevisaren förklarade, 
att de var strängeligen förbjudna att visa detta, såvida de ej hade intyg av 
doktor, att de hade nerverna under kontroll. Ibland hette det, att invaliden ej 
kunde tala på grund av skadan, men ibland sades det, att om någon av 
publiken kunde tala tyska, så kunde de få samtala med honom. Detta var 
beroende på vad sorts publik man fick in. Var det någon man misstänkte för 
att vara språkkunnig, ja, då hette det, att han ej kunde tala. 

Emellertid blev jag kvar på kvällen så länge, att det blev mörkt och släckt 
i alla tält. Blott i det här omtalade tältet lyste det. Jag smög mig dit och 
tittade in genom en springa i tältduken. 'Invaliden' satt frisk och färdig 
rökande cigarrett på lådan! Av någon oförsiktig rörelse från min sida märkte 
han, att det var någon utanför tältet. Blixtsnabbt försvann han i lådan och 
ljuset släcktes. Ja, så var det med den historien! Men de drog nog in mycket 
pengar under dagen, 50 öre kostade inträdet och de hade tältet fullt av publik 
varje föreställning.» 
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I samma uppteckning berättas en betecknande historia om Nils Ferlin från 
hans ungdomsår i Filipstad. Det var »Oxhälja» och han saknade pengar. Då 
fick han en ljus idé. Han rådgjorde med en kompis och satte planen i verket. 
Tjuvar var ju alltid i farten varje marknad. Ferlin stoppade plånboken stinn 
med papperslappar, så den blev »bukig», stoppade den i bakfickan, drog 
upp rocken såpass, att plånboken delvis syntes och stoppade båda händerna 
i byxfickorna. Kompisen skulle följa honom tätt i hälarna och noga observe-
ra, vad som skulle hända. Och mycket riktigt, sedan de väl hade blandat sig 
med marknadsfolket dröjde det inte länge, förrän kompisen såg en hand 
söka sig till Ferlins bakficka. Kvickt grep kompisen om tjuvens handled, 
och Ferlin gav denne ett ultimatum: antingen genast följa med till poliskon-
toret eller punga ut med 50 kr. Ferlin fick sina marknadspengar! 

Från Rämmen berättar en sagesman, född där 1862: »Vi hade ingen annan 
marknadsplats än Filipstad. Den viktigaste marknaden där var den s. k. 
oxhälja på hösten. Den pågick i tre eller fyra dagar. Det var mest kreatur 
som avyttrades ... Oxhelgen hålles fortfarande [1919]. Men nu har det mest 
blivit en nöjesmarknad. 

Andra utlänningar än zigenare, italienare och tyskar var väl inte på 
marknaden. Zigenarna var hästskojare och italienare och tyskar var spel-
män och spelade i gathörnen. 

Från Rämen fraktades kreatur, skinn, ost m. m. till marknaden. På Filip-
stadsmarknaderna var det folk från Rämen, Nordmark, Kroppa, Brattfors, 
Gåsbom, Nyed, Gustaf Adolf och trakterna runtom staden... 

De lämnade uppgifterna avse 1860-, 70- och 80-talen. »180 
En annan sagesman, född i Sunnemo socken 1857, berättar följande om 

Oxhälja i Filipstad på 1870-talet: »Hade man ej tur att få åka med någon 
beskedlig bonde till marknaden, fick man gå. Till Oxhälja kom man från alla 
håll i Värmland med kor, hästar, får, getter, svin. Man försökte skoja upp 
varandra, så mycket man var i stånd till. Detta visste man och var försiktig. 
Den som lyckades lura en annan ansågs vara en riktigt skicklig filur. 

En gång lyckades Håkan Nilsson i Björngården skoja ifrån sig en blind ko, 
som han sade blott fått 5 kalvar, ehuru den i verkligheten fått 17. Det ansågs 
för styvt gjort. 

Det var ej ofta man sålde djur hemma, man skulle alltid till marknaden 
med dem ... och dit, om man ville köpa. Man trodde ej, att man fick nog 
betalt annars, eller att man fick betala för mycket. Därtill kom att det var ett 
efterlängtat nöje dessa marknadsresor. Man fick supa och slåss och visa sin 
styrka, och sedan träffade man ju alltid en hel hop flickbekanta där. »181 

Ur en uppteckning i Nordiska museets samlingar anföres här en intressant 
detalj av värmländsk folktro, som den som skriver detta icke har påträffat 
vare sig i praktiken eller litteraturen. Sagesmannen, född 1863 i Färnebo 
socken, berättar mycket kortfattat om Oxhälja och om tattarföljena, som 
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man såg överallt utmed vägarna. Då de skulle till marknaden, var de tokiga 
på att köra ikapp med bönderna. »De körde om varandra, och då var det 
farligt, om den som körde gav ens egen häst en släng av piskan. Då tog han 
kraften av hästen till sin häst.>>182 

I En bok om Filipstad har Birger Forsberg angett marknadsterminen till 
»tiden 1-12 september» och avser därvid »stora oxehäljen».183  Så många 
dagar har någon marknad ingalunda pågått i Filipstad. Officiellt har två 
dagar varit tillåtna, men ibland har marknadstiden dragits ut till tre, undan-
tagsvis till fyra dagar. Forsberg har förbisett, att efter gamla stilen hölls 
stora oxhelgen den 1/9, efter nya stilens införande den 12/9. I verkligheten 
varierade tidpunkten mellan den 10 och 15 september, beroende på infallan-
de helgdagar eller naturhinder. Som närmare utreds i kapitlet om Filipstads 
marknader, infördes »lilla oxhelgen» 1708 att hållas den 25/8 efter gamla 
stilen. Denna marknad indrogs 1744. Därefter fortfor endast stora oxhelgen 
t. o. m. 1870, då även den slopades. 

Forsberg omtalar, att på en enda marknad (årtalet nämns tyvärr inte) 
salufördes inte mindre än mellan 1 200 och 1 800 oxar. Han anför några 
punkter ur 1759 års ordningsstadga för marknaden: 

Ingen får köpa eller sälja vid 10 daler sm:s vite innan marknaden blivit 
pålyst eller trumman gått (kl. 7 f. m.). 
Inga oxar få drivas in på »Stadens» torg, utan oxhandeln håller till i »en 
thertill utsedd wret, Stenhagen kallad, som är belägen nära wid södra 
Tullbommen och land swägen åt Asphyttan». 
På övre torget säljes spannmål och småkreatur, som föras på vagnar eller 
kärror. 
På nedre torget handla köpmän, boråsare och hantverkare. Men inga 
stånd få uppsättas på gatorna vid 10 daler sm:s vite. 
De årligen förordnade krögarna »komma endast att hålla tiäll til Ölsalu 
uti Oxvreten»; ingen annan får hålla något drickbart till salu där vid 10 
daler sm:s vite. 
Hästmarknaden blir på landsvägen och utrymmet söder om »oxwretten»; 
på gatorna får marknadsfolket icke ofredas med hästars säljande, ridande 
och bytande, vid 10 daler sm:s vite. 

Trots att lantmarknaderna indrogs 1869, fortfor i Filipstad marknaden i form 
av en torgdag och gör så än i dag. Det är dock inte fråga om någon officiell 
marknad i detta fall (jfr Kristinehamn och Arvika). 

Som avslutning återges här några detaljer ur Nils Ferlins skildring Oxhälja 
i Filipstad, införd i STF:s årsskrift 1954. I ett par inledande strofer ger han 
snapshots från marknaden: 
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Rus och brus och marknadstorg 
kom och låt oss höra! 

Har du varor i din korg 
till att saluföra? 
Jättedam och lilleputt, 
rop och villervalla. 
Sexbent ko och trebent tupp 

här finns allt för alla! 

Vad Ferlin minns av marknadslivet torde väl ha timat under första decen-
nierna efter sekelskiftet. Det var gnäggande hästar, råmande kor och skri-
kande grisar, långa stånd med granna karameller, flickor i vackra schaletter 
och pojkar som blåste lergök och blecktrumpet. Det fanns gott om original i 
en småstad som Filipstad, Stoll-Fredrik med munspelet, Sax-Julles käring 
som sålde rykande het kålsoppa, zigenare med färggranna ballongknippen 
och italienare med sina gipsfigurer. 

På tivolifältet hade Stettenfelt från Karlstad som vanligt ställt upp sin 
karusell, som flitigt drogs av villiga pojkarmar, bland dem av Nils Ferlin, 
som för knoget erhöll fem eller sex fribiljetter att dela ut bland flickbekanta. 

Han hjälpte också till att leda Circus Scotts djur från järnvägsstationen till 
cirkusplatsen. För det mesta anförtroddes han hästar och fick 25 öre för 
varje häst. En enda gång tilläts Ferlin leda en elefant, jäddrar i dä, men för 
att kolossen leddes i ett långt rep ansågs uppdraget inte värt mer än 10 öre. 
Men vad betydde det, när gatorna kantades av bekanta grabbar och jäntor, 
som beundrade den store djurtämjaren. 

Forna tiders menagerier hade redan i Fenins ungdom urartat, lejonen och 
de bengaliska kungstigrarna var slopade, och vad var väl ett menageri utan 
dem? 

Arvikamarten 

En arvikabo berättar om marknadslivet på 1860-talet:184  »Marknaden var en 
sorts folkfest då. Lantbefolkningen kom in till köpingen i stora skaror och de 
dagarna var det rik tillförsel på både ett och annat. Handlande från skilda 
håll besökte då platsen, och kommersen gick jämförelsevis utmärkt, då ej 
lanthandlare som nu översvämmade landsbygden. 

Folket hade rustat sig för en marknadsresa både med kassa och annat och 
ville njuta av dessa dagars frihet med matsäcksskrin, sällskapsliv och alle-
handa förströelser. Och njöt gjorde de i fulla drag. Att se dem draga gata upp 
och gata ned, runt torget fram och åter, mellan ståndraderna, in på panora-
ma eller i herr D:s bazar, där akrobater visade sina konster, leende och 
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lyckliga med armarna om halsen på varandra — hela raden gossar och flickor 
om vartannat — var verkligen en syn, som kunde kommit även den svårmo-
digaste att draga på munnen. Det var inte fröknar, klädda i hatt och krusad 
pannlugg ( fl, som på den tiden besökte Arvika marknad, utan vackra och 
enkla jössehärsjäntor med duk på vackert slätkammat hår och i hemvävda 
klänningar, som kunde tåla vid ett par dagars promenad på Arvikas leriga 
gator. Och gossarna ... voro inte nutidens kavaljerer, utan det var den 
sortens jössehäringar, som uppträdde i hemvävda vadmalskläder utan både 
överrockar och galoscher, men hurtiga och trevliga sågo de ut . . . 

Marknadsresorna — från en del trakter får man färdas på det gamla viset 
efter häst eller gående. Det fanns de som hade två hela dagars promenad hit 
... Så gå de ett par dagar på marknaden och fara illa, och så anträda de 
återvägen på enahanda sätt, med den skillnaden likväl, att matsäcken är 
länsad . .., möjligen med en och annan nyttig sak samt mycket skräp och i 
alla händelser en portmonnä tom som jorden i begynnelsen . . .». Signaturen 
Nikodemus berättar i en annan tidning: »Redan för 60-70 år sedan [1873-
1883] var det stora marknader i Arvika [endast en höstmarknad första 
helgfria fredag och lördag i oktober månad. Huvudsakligen såldes då hästar 
och kor, men man bytte även klockor, söp och slogs. Många av den tidens 
månglare gjorde bra affärer, andra kom utarmade och sönderslagna hem ... 

De där gamla skojarna, som reste landet runt för att byta klockor eller på 
annat sätt lura de mer lättrodda på varjehanda affärer, har mer och mer 
försvunnit. Samma är förhållandet med de tidigare i rikt mått förekommande 
'marknadsgubbarna', som var och en i sitt tält hade något att visa — natur-
ligtvis mot en viss avgift. 

En kategori marknadsfigurer, som dock inte minskar, är ballongförsäljar- 
na 	Kanonfotograferna, som en gång i tiden stod uppställda i så gott som 
varje gathörn, synes också ha minskat, och absolut borta från marknaden är 
de gamla kringresande kaffegummor, som förr sålde kaffe och smörgåsar i 
långa banor ... 

Förr såg man mycket, mycket ofta, hur marknadsfolket i gathörnen hal-
sade sin liter, hojtade och sjöng. Numera är det helt annan ordning . . . 
Gårdsmusikanterna och gatsångarna har också upphört . ..»185  

Ett för Arvikamarknaden synnerligen tidstypiskt marknadsnöje från 
1870-talet berättas av disponent Eduard Rificker: »Utanför dörren till ett av 
de `nöjesetablissemenf , som var obligatoriska vid den tidens arvikamark-
nader, och som var inrymt i en numera för längesedan riven kåk vid 
Storgatan, stod en välfödd matrona och ropade på sin rotvälska och med 
genomträngande marktschreierröst: — Stort spektakel! Stort spektakel! 
Wolf visar Skam! Versgo stig in! Endast 25 öre. Wolf visar Skam! Stort 
spektakel! 

Folk strömmade till, och när den lilla lokalen snart nog var fullsatt, drogs 

108 



en ridå undan, och på scenen stod Wolf, den talföra damens inte fullt så 
talföre make. Med en obeskrivbar gest vände han ryggen åt publiken, böjde 
sig djupt framåt och knäppte raskt ned bakpartiet på byxorna. 

Så drogs ridån för igen. Föreställningen var slut. Wolf hade 'visat Skam'. 
Publiken var naturligtvis rasande över att ha blivit lurad, men med psykolo-
gisk smartness hade det fräcka skojarparet räknat ut, att den säkerligen inte 
hade den ringaste lust att basunera ut för den övriga marknadspubliken att 
den hade blivit dragen vid näsan. Den skulle 'tiga och lida'. Och det gjorde 
den också. Så fort den första föreställningens publik hade hunnit skingras, 
stod damen på nytt utanför dörren och skrek: — Stort spektakel! osv. 
Varenda föreställning drog fullt hus och paret tjänade grova pengar», slutar 
disponent RilIcker.186  

Konstsmeden Carl Ericsson i Arvika (signaturen Carl Erco) skrev i en 
ortstidning 1943 om sina marknadsminnen från 1880-talet en livlig och 
målande skildring som är värd att räddas från glömskan: »Gamla marknads-
resande kunde ej stanna hemma, när marknadstiden inträdde, de måste 'resa 
på marknaderna', det hade blivit en vana, och fast de sinsemellan voro 
konkurrenter, var de dock som en stor familj, de kände varandra från år till 
år och följdes åt från marknad till marknad, delade logi, åto på samma ställe 
och hjälpte varandra att bygga upp stånden och tälten. Var det någon som 
fått en dålig häst till marknadsresan, som ej orkade upp för de brantaste 
backarna, så spände de från sina egna och hjälpte honom upp... 

Vid ett marknadstillfälle på 1880-talet förekom en kalabalik som kallades 
'det stora folkslagsmålet'. Härom har en gammal arvikabo, den för några år 
sedan bortgångne Wilhelm Halfvardsson berättat. Redan den första mark-
nadsdagen började det koka ihop sig, det slängdes flepord, och hantverksge-
säller och slaktardrängar gick och svängde med sina tillhyggen, blydaggar 
och `pesar', böjliga käppar hopflätade av djursenor, men man vågade inte 
bryta marknadsfreden. Andra marknadsdagen måste vakten förstärkas, men 
det hände ingenting förrän på söndagen. 

Då började det på den gård, där Konsum nu ligger, där några Bålgårds-
bönder höllo på att spänna för sina hästar. Det var 011e-Petter och `Flaxen' 
samt `Bålgårdsguttene', alla väldiga slagskämpar. Hit kom allt vad Arvika 
hade av hantverksgesäller, bodbetjänter och annat slagfärdigt folk, anförda 
av en järnvägsbromsare, som varit gardist vid Svea livgarde. Han hade 
bundit ihop skålpundslod med en läderrem och med dessa svängande från 
höger till vänster ryckte han in på gården, där bönderna stöp som flugor. 

Då sprang en Älgå-finne fram, drog lillpulken', en liten kort finnkniv, och 
hackade bromsaren i ryggen, så att han stöp och blev nedtrampad. När 
`stassingera' såg sin anförare falla och vakten i detsamma anlände, flydde de 
över plank och staket. Bromsaren var så sönderhackad, att det dröjde flera 
månader, innan han var återställd. 
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Nu samlade man sig vid Hövik, där slagsmålet fortsatte, och till slut måste 
bönderna fly för övermakten, och `stassingarna' kunde återvända som 
segrare. Men det påstods att somliga voro illa knivskurna, en hade t. o. m. 
ett knivblad sittande fast i huvudet, och en annan hade kinden genomskuren 
så att vällingen rann ut genom hålet, när han skulle äta om morgonen. 

Ingen fick börja handel, förrän marknaden var pålyst. Tidigare var det 
stadsfiskal [Lars] Collin [fiskal 1856-1880], senare polis [Jan] Renström 
[1874-1904], som läste upp kungörelsen och påbjöd marknadsfrid. Före gick 
en trumslagare och ibland även en klarinettist och trummade och blåste i 
vart gathörn kring torget. Sista åren hade Renström en klocka och ringde 
med. Sedan marknaden på så sätt var inringd, fick affärerna börja, enligt 
Halfvards son . 

Carl Erco berättar vidare, att ett av de vanligaste nöjena var att lyssna på 
positivspelarna, som föredrog de senaste visorna, vilka i synnerhet unga 
pigor var angelägna att lära sig. Positivhalarna hade i allmänhet en förun-
derlig förmåga att få visorna att passa till positivets melodier. Det var ofta 
rörande att se unga bondflickor med tårade ögon stå i en ring omkring 
positivhalaren och sjunga om Broxviksdramat och Helga Fägersköld — 
Helga hade ju för resten gått i skola i Arvika — och Sinclairvisan ej att 
förglömma. 

Ibland kunde nog positivet vara mindre välljudande på grund av något fel i 
mekanismen, så att man mitt i ett sorgmodigt kväde kunde få höra: 

»Blicka in på en kyrkogård 
politta, politta, poo 	. poo . . .», 

som gubben med den allvarligaste min i världen sjöng såsom hörande till 
sången! 

Mera enkla nöjen var tittskåp och vaxkabinett samt björnförevisare med 
en dansande björn. Vid en marknad på 1890-talet hade gubben supit sig full 
och björnen kommit ut på gatan. En person sprang då till polisen och skrek: 
'Björn ä lös!' Denne missuppfattade dock ropet och trodde, att elden var lös 
och sprang efter brandtrumman och slog brandlarm. Folk strömmade till 
från alla håll och ville veta, var det brann, men då de fick veta, att det var en 
björn som kommit lös, försvann de i portgångar och lider . .. Sedan björnen 
infångats, återtog marknaden sitt vanliga utseende . . . 

På 1890-talet kom en karusell till Arvika. Den uppsattes på tomten, där 
Magnells färghandel nu är, det var något nytt, och sedan man förvissat sig 
om att det ej var farligt, blev det ett väldigt åkande. Det berättas, att en 
bondpojke från Gunnarskog, som fått 30 kr att köpa sig rock och mössa för, 
hann endast köpa mössan, när han fick se karusellen, på vilken han åkte, 
tills pengarna tog slut . .»187  
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En sagesman f. i Mangskog 1858 har berättat för en upptecknare, att från 
Mangskog for många till Arvika höstmarknad för att sälja kreatur. Många 
gick till fots ledande sin ko i ett rep. Husmor hade lagat i ordning matsäck: 
bröd, smör, spekefläsk, ost, pannkaka eller ostpannkaka och sandost. Pigor 
och drängar hade alltid marknadsfritt, men husbondfolket reste till Arvika 
första dagen, tjänstefolket andra dagen. Varje marknadsskjuts for från 
hemmet var för sig, men de hann upp många utmed vägen och slog följe med 
dem. Då tog man fram brännvinsflaskorna och bjöd. »Det blev mycket 
suping efter vägen. Kappkörning blev det ibland. Det var så mycket folk 
ute. Alla skulle ju till marknaden. Bönder var det mest. De skulle sälja och 
köpa kreatur. Tattare var det flera böken, hästhandlare, kohandlare, svin-
handlare. Somliga körde med häst, somliga gick till fots. 

De som hade lång väg, så att de inte kunde hinna fram på dagen, övernat-
tade här och där i stugorna, var det passade. De äldre hade samma bekanta 
att ta in hos år efter år.» 

På marknaden uppträdde brottare, som utmanade publiken att komma 
upp på scenen och gå en match, men ingen vågade. Vanligt var att någon 
förevisade en tam björn, som kunde dansa. Det var gott om positivhalare 
och blinda, som spelade eller sjöng visor. I ett menageri förevisades vilda 
djur: tigrar, lejon, elefanter, kameler, apor, ormar och diverse mindre djur. 

Käringar stod vid sina stånd och sålde smörgåsar och kaffe. »Det var allt 
ett fasligt supande på marknaden», slutar sagesmannen sin berättelse.188  

Evi gläjja och Broby marknad 
i Gösta Berlings saga 

En gräsmarksbo berättade på 1930-talet följande om »Evi gläjja»: »Till Evi 
gläjja kom norrmän från Gudbrandsdalen och Hedemarken med stora hopar 
getter, får, kor och hästar. Där kunde man sälja kött och fläsk, hudar och 
skinn, villebråd, ull, lin, hemslöjdsalster, vadmal, blaggarn, lärft, dukar, 
stickat, spinngods samt köpa smide, slipstenar, brynen och leksaker. 

Vid köp eller byte av hästar och kreatur tog man varandra i hand efter 
överenskommelsen, varvid en tredje person skulle slå isär de båda händer-
na. Affären ansågs då lagstadgad och ingen av parterna kunde utan vederlag 
komma ifrån uppgörelsen.» 

På marknaden städslade man tjänstefolk och uppgjorde giftermålsplaner 
samt köpte fåstmansgåvor. 

Beträffande nöjen, visste man i äldre tid inte av menageri och cirkus, men 
dansande björn, positivhalare och Lyckans stjärna: »man lade handen på en 
glaskaraffin och i detsamma visade sig inuti flaskan en spertus, och den som 
blev spådd, skulle i denna bild igenkänna sin käresta.» 
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Karusell fanns men ej skjutbana förrän på senare tid. Man spådde i kort 
och i handen, sålde lyckobrev, framtagna av en papegoja eller en grönsiska. 
Vidare uppträdde clowner och »svartkonstnärer», blinda musikanter och 
sångare, krymplingar och tiggare m. M.189  

En sagesman född 1869 i Sunne socken berättar 1940: »Marknader höllos 
två gånger på hösten: den första hölls 1:a fredagen i oktober .. ., den andra 
inträffade första fredagen i november... Marknaden gick även under nam-
net Sunnemarten eller tidigare, då den hölls på Åmbergsheden två kilometer 
norr om Sunne köping, Hemarten. Marknad hålles fortfarande i Sunne. 
Oktobermarknaden är den stora folkdagen. På senare år har man också 
marknad i maj månad. 

På forna tiders marknader avyttrades mest kor, getter och får, men blott 
ett fåtal hästar. På marknaden skulle man också förse sig med lerkärl, 
bleckbunkar och liar. Dalmasarna saluförde brynen, liar, slipstenar, lagg-
kärl, järnsaker, knivar och hyveljärn. Västgötarna kom med glasvaror och 
lerkärl. 

Tidigare besöktes marknaden även av så långväga resande som lappar 
och skogsfinnar från nordgränsen. Lapparna hade renhudar och lappskor, 
finnarna näversäckar. Det var också gott om norrmän. Byteshandel bedrevs 
flitigt och det var livliga affärer. Brännvin, mat och kaffe såldes. 

På 1870-talet flyttade Åmbergsmarknaden ner i samhället. Det fanns då 
endast två affärer i samhället.» 

När sagesmannens mor, född 1833 i Sunne, var ung, fanns ingen handels-
bod där. Smederna från Annefors bruk for på den tiden till marknader i 
Karlstad och gjorde sina uppköp.'" 

Slutligen anföres här några uppgifter ur en skildring gällande tiden 
1850-1890-talen, nedskriven i slutet av 1930-talet av en östmarksbo. Åm-
bergsmarknaden, »den evie gläjja», besöktes allmänt av befolkningen i 
Fryksdalen. »Det var egentligen häst- och kreatursmarknad och man for 
därför dit endast för att köpa eller sälja kor och hästar. Hästhandlare 
brukade alltid fara till denna marknad, samtidigt som de även besökte andra 
marknader, som inföllo vid samma tid, t. ex. Bergsängsmarknaden [i Tors-
by]. De bytte då till sig eller köpte hästar t. ex. på Bergsängsmarknaden och 
sålde dem sedan på Åmbergsmarknaden, där de hade större kundkrets och 
kunde få bra betalt. Östmarksbor brukade ofta fara till Åmbergsmarknaden 
för att köpa sig hästar till vinterns körslor. »191  

En person från Övre Ulleruds socken berättar från 1880-talets marknads-
resor till Sunne och »Evi gläjja». Viktigast var för ullerudsborna att köpa 
hästar och byta kor. Den tidens största kreatursmarknad uppges ha varit 
nyssnämnda marknad. »Dit kom man från stora delar av Värmland, och 
omsättningen här var mycket livlig. Att från denna socken fara till Sunne 
med stora drifter kor och kvigor var ganska vanligt. Man slog sig samman 
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tre å fyra bönder om en skjuts och medförde flera djur, dels bundna vid 
fordonet och i övrigt ledda av ägarna, vilka turades om med att åka. Det gick 
ofta så till att man förde med sig livdjur, som såldes, och så köpte man 
slaktdjur tillbaka, mest mycket gamla kor, som man fick billigt. Höstslakten 
särskilt vid de större och medelstora gårdarna krävde åtminstone en å två 
kor, två svin och en del får, ty förrådet av kött och fläsk, som saltades ned 
på hösten, skulle ju räcka hela året. »192  

Enligt Karl Warburg har de händelser Selma Lagerlöf skildrar i Gösta 
Berlings saga timat under 1830-talet.193  I hennes bok ingår som bekant ett 
kapitel kallat Broby marknad, varmed avses Åmbergshedens marknad i 
Sunne. Jag kan inte neka mig nöjet att anföra det huvudsakliga innehållet 
däri: »Den första fredagen i oktober börjar den stora Broby marknad [denna 
marknadstermin infördes dock först 1865], som varar i åtta dagar. Det är 
höstens stora högtid. Den föregås av slakt och bak i varje stuga, de nya 
vinterdräkterna äro då färdiga att bäras första gången, helgdagsrätter, såda-
na som klengås och ostkaka, stå på bordet dagen om, brännvinsransonerna 
fördubblas, arbetet vilar. Det är fest i varje gård. Tjänare och arbetsfolk få 
då ut sina löner och hålla långa överläggningar om vad de skola köpa på 
marknaden.Långväga folk kommer i små flockar vandrande vägen fram med 
ränsel på ryggen och stav i handen. Många driva sina kreatur till marknaden. 
Små envisa ungtjurar och getter, som stå stilla och sätta frambenen rätt i 
backen, ställa till mycken förtret för ägaren och mycken glädje för åskåda-
ren. Gästrummen på herrgårdarna äro fyllda av kära gäster: nyheter utby-
tas, och priser på boskap och bohag diskuteras. Barnen gå och drömma om 
marknadsgåvor och marknadspenningar. 

Och på den första marknadsdagen — vilket vimmel rör sig inte då uppför 
Broby backar och över det vida marknadsfältet! Stånd äro resta, där städer-
nas köpmän ha brett ut sina varor, medan dalfolk och västgötar ha staplat 
upp sitt gods på oändliga räckor av 'skivor', över vilka vita tygtak fladdra. 
Lindansare, positiv och blinda fiolspelare finnas där nog av, likaså av 
spåmän, av karamellförsäljare och av brännvinskrogar. Bortom stånden stå 
sten- och träkärl uppradade. Lök och pepparrot, äpplen och päron bjudas ut 
av trädgårdsmästare från de stora gårdarna. Vidsträckta kvadrater av mar-
ken äro upptagna av rödbruna kopparkärl med blank förtenning . . . 

Mesta rörelsen är det på det stora kreaturstorget, ty mången måste sälja 
både ko och häst för att själv kunna leva över vintern . . . 

Visst blir det mycken handel bland så många människor, men den är dock 
knappast huvudsaken. Det viktigaste är att få med sig en skara av släkt och 
vänner bort till kärrorna och bjuda på fårpölsa, klengås och brännvin eller 
att övertala tösen att ta emot psalmbok och silkeskläde eller att gå och se ut 
marknadsgåvor åt de små därhemma. 

Alla människor, som inte ha måst stanna hemma för att se till hus och 
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boskap, äro komna till denna Broby marknad. Där äro kavaljerer från Ekeby 
och skogsbönder från Nygård, hästhandlare från Norge, finnar från de norra 
skogarna, skojare från landsvägen ... 

Så, fram mot middagen, börjar det stora slagsmålet. Bönderna ha fått för 
sig, att västgötarna begagna för korta alnmått, och där uppstår först gräl och 
oväsen omkring deras skivor, sedan övergår det till våldsamheter. Det vet 
envar, att för de många, som i de dagarna inte sågo annat än nöd och elände 
för sig, var det just som en glädje att få slå till, det kunde göra detsamma 
vem eller vad som träffades. Och så snart de starka och stridslystna se, att 
ett slagsmål är i gång, rusa de till från alla håll ...» 

Selma Lagerlöf torde ha träffat huvudet på spiken, då hon som orsak till 
de fattiga marknadsbesökarnas vilda lust till slagsmål anför deras dagliga 
pina av att leva i umbäranden och på svältgränsen. Deltagandet i slagsmålen 
var deras sätt att avreagera sig den inneboende oppositionen och vreden. 
Andra slogs för att de tyckte det var roligt, eller för att göra upp om gammalt 
groll. 

Inte alla marknadsbesökare fann sig tillrätta bland de hojtande och nappa-
tagssugna bonddrängarna. I en tidningsnotis från 1852 heter det: »Åm-
bergsmarknaden eller den s. k. 'evige gläjja', den största av lantmarknader-
na inom Värmland, är nu överstökad. Vackert väder, 8-9 000 personer 
[antalet marknadsdagar då endast två]. Man är i tillfälle att se det värm-
ländska folklivet i sitt rätta ässe [tillstånd], men denna syn är föga angenäm 
för den ovane betraktaren, brännvinet synes helt och hållet ha berövat 
folket all moralisk kraft och dövat alla bättre känslor. Marknaden gör större 
skada än nytta.»194  

Så kritiskt betraktade alltså en utomstående det marknadsliv, som han 
iakttog på Åmbergsheden 1852. En författare till en kort skildring i Bilder ur 
Sveriges folklif (1860), som är omnämnd i samma tidningsnotis, utelämnar 
dock kritiken: »Den evige glädjen kallar allmogen en stor marknad i Värm-
land, som i slutet av september hålles vid Åmbergsheden ... i Sunne. 
Torget med sin mängd av bodar för besökande handelsmän, samt den långa 
gatan med timrade marknadsstånd för hantverkare vittna om marknadens 
betydenhet. 

Fordom har den varit vida betydligare, innan lättad kommunikation och 
utgrenad lanthandel gjort de flesta artiklarna ... tillgängliga. Marknaden på 
Åmbergsheden betyder lika mycket för värmlänningen som Värnamo mark-
nad för smålänningen. 

I Fryksdalen och nordvästra Värmland talas mycket om 'Eviga glädjen' 
och man längtar att få träffas där. "Från och på Åmbergsheden beräknas 
tiden för allting. Frågar man, hur gammal gossen är, så kan det svaras: 'Han 
blir sex år tre veckor före Åmbergshea.' — 'När kan du betala?' frågas det 
vid affärsuppgörelser. 'Du får ge anstånd till den evige gläjja', heter det.» 
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F. häradsdomare Axel Jansson i Hälserud strax ovanför Sunne köping 
fullgjorde år 1967 sitt 80:de marknadsbesök i obruten följd på Åmbergshe-
den, och han var då 87 år gammal. På 1840-talet hölls marknaderna alltjämt 
på Åmbergsheden, men snart flyttades stånden och tälten ned till tätorten. 
Man skilde mellan gamla torget och nya. På 1880-talet förekom tydligen 
även en vårmarknad, förmodligen en torgdag. Jansson erinrar sig, att mark-
nadsplatsen efter en sådan dag liknade en nyplöjd åker, området var sankt 
och odikat, och var det torgdag i tjällossningen, så kunde hästskjutsar fastna 
i lervällingen. Även gatorna från Sundsbron och fram till marknadstorget 
var svårframkomliga, så man måste lägga ut landgång att gå på, två plankor i 
bredd. Efter sekelskiftet blev det dock bättre ordning, och sedan järnvägen 
blivit byggd dränerades hela området. 

Marknadsbesökarna hade med sig matsäcksskrin och starkvaror i vagnen. 
»Vid marknadsstånd serverades kaffe till ett pris av 5 öre pr kopp, och ville 
man ha bröd, så kostade det 15 öre. Kaffet brukade försäljarna koka vid en 
öppen låga intill ståndet, där en större benkokare stod och puttrade dagen 
lång. Bord samt bänkar var hopsnickrade av bräder, men efter några år, då 
även kålsoppa kom med som obligatorisk marknadsrätt, blev det längre 
rader av serveringsstånd . 

Förutom hästar, kor och grisar var det vanligt att man också förde getter 
för att säljas. Många gånger hade marknadsbesökaren inte pengar till andra 
inköp förrän man sålt det djur som förts med till marknaden. Den som 
önskade sälja något på kreatursmarknaden skulle helst vara på plats redan 
kl. 5-6 på morgonen, då köparna till djuren brukade börja sina inköp. 
Slaktdjuren skulle i regel lastas på båt för vidare befordran söderut, och det 
gällde att börja inköpen i ottan, om allt arbetet skulle avklaras, så man var 
färdig för avgång före kvällen. Var det små djur man stuvade in på båten, 
kunde där rymmas cirka 150 djur, men var det större, kunde det röra sig om 
ett 100-tal ... Getter var en bruklig marknadsvara och sådana kunde många 
gånger fraktas ända från Norge till Sunnemarknaden. Jansson minns särskilt 
en norrman, som brukade vandra med sina getter den långa vägen, ett 
företag som tog flera dagar i anspråk. Ibland kunde denne norrman i flock 
medföra 150 getter ... 

Jansson minns då man för en get fick 2-3 kronor. Bockarna betingade ett 
högre pris, omkring 4 kr., och var de försedda med granna horn, kunde man 
få upp till 5 kr. för dem. Priset för en ko rörde sig kring 40-50 kr. och för 
hästarna kom man upp i hundralappar.» 

Ordningen var det inte särskilt svårt att klara av, säger Jansson. »Fjär-
dingskarlarna från de omkringliggande socknarna fick infinna sig och hjälpa 
till att övervaka det hela. Det inträffade väl då som nu, att det blev ett och 
annat slagsmål, men som regel kan man säga, att ordningen under en 
marknad förr i tiden inte var så mycket att anmärka på. Marknadsdagen var 
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förr i tiden som en helgdag, då familjemedlemmarna, drängarna och pigorna 
skulle till Sunne för att träffa vänner och bekanta, fröjdas och ha roligt. »195  

Folkliv på Nysätersmarknaden 
Nysätersmarknaden varade i två dagar, berättar en sagesman född i Långse-
ruds socken, Gillbergs härad, 1867. »På marknadsafton kom handlande och 
affärsmän dit. Somliga av dem logerade in sig i Ökne. Det var gästgivargård 
på den tiden. Andra fick kvartera in sig här och där i gårdarna... Affärer 
blev det inte på marknadsafton, om inte möjligen någon ko blev såld. 

Första marknadsdagen var den förnämsta. Det var kreatursmarknad ... 
Kreaturspriserna höll sig högst tidigt på morgonen ... 

Judar gick omkring och sålde tyger. Somliga sålde eller bytte klockor. I 
ett stånd fanns det ullkardor att köpa. Jag såg en, som stal ett par kardor och 
stack inom rocken. Den som var inne i ståndet fick se det och hoppade ut 
och tog kardorna tillbaka. Så tog han med ena kardan och skrapade tjuven i 
ansiktet, så att blodet stod kring honom. Det fick han till straff.  ...» 

En annan episod återger samme sagesman: »Som marknadsgåva fick jag 
två äpplen. När jag gick förbi en apbur, så stack en apa ut handen och tog 
det ena äpplet. Då grät jag. En farbror fick se det. I stället fick jag fem 
äpplen av honom. Då var marknadsglädjen räddad för mig.» 

Marknaden besöktes av folk från socknarna Gillberga, Långserud, Sille-
rud, Svanskog, Silbodal, Kila, Borgvik, Stavnäs och Grums samt från Säffie 
och städerna. »Andra marknadsdagen var det mest ungdom. Då hade 
drängar och pigor ... fått ut lönen ... De som var osams skulle till markna-
den och göra upp. Det blev slagsmål.» 

En smältsmed född i Borgvik 1861 berättar följande: »Alla på bruket 
[Borgvik], som kunde komma ifrån, gick till Nysäter. Flera månader förut 
hade de börjat spara ihop, så att de skulle ha marknadspengar. Bruksfolket 
hade inte något att sälja på marknaden ... Gamla kor fanns det gott om, och 
de hade god åtgång också, för varenda smed skulle ha en gammal ko med sig 
hem till höstslakt. Bruksfolket från Kolsäter var också där och köpte gamla 
kor. 

På vägen mellan Borgvik och Nysäter var det rader av gående och köran-
de. Somliga hade en ko eller tjur bunden efter kärran ... 

Kl. fyra eller fem på morgonen for de från torpen med kreaturen. De 
ystade en ost, som de skulle ha till marknaden, slaktade får så att de skulle 
ha pölsa och fårkött, och smör, bröd, ostkaka hörde till förningen. Släkt och 
vänner gick från den ena kärran till den andra och smakade på. De bjöd 
varandra. På marknadsplatsen söp de, slogs, köpte och sålde ... 

De äldre på bruket lejde skjuts med torparna. De yngre gick till markna-
den kl. tre på morgonen. 
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År 1868 var far till Nysäters marknad och köpte en gammal ko för 28 kr. 
Jag var då sju år . Det var många norrmän på marknaden och köpte 
kreatur. Baggarna, som de allmänt kallades, betalade bättre än de inhemska 
köparna. År 1900 fick de en gammal ko för 30-35 kr. År 1881 köpte far 
en stor tjur, som var tre år, för 38 kr. Tretton kr fick de för en bra stor tjur-
kalv .. . 

Dalkullor var på marknaden. De arbetade med hår, gjorde ringar, arm-
band, klockkedjor, broscher och smycken av hår. De köpte upp hår av 
fruntimren. De hade näverkontar på ryggen. En del sålde spetsar, halsdukar 
och andra småsaker .. . 

Tyska akrobater uppträdde i tält. Björnförare visade en stor björn. Så var 
det karusell.» Handlande kom från flera städer, bl. a. ända från Göteborg.'97  

Från Brunskog berättar en sagesman om en person i socknen, född 1844, 
att i dennes barn- och ungdom for brunskogsborna på marknader i Arvika, 
Torsby och Sunne. Till Åmbergsmarknaden i sistnämnda socken kom folk 
från Östmark, Lekvattnet och Fryksände med getter. De köpte fnöske, 
dyvelsträck och orsten. Andra sålde skinn, villebråd, laggkärl, slipstenar 
m. m. »Karusell och skjutbana förekom ej vid den tiden», heter det i upp-
teckningen, gjord 1931 efter 90-åringen."8  

Dyvelsträck är intorkat sekret från underjordiska växtdelar av manshöga 
växter i Persien, Afghanistan, Turkestan och Västtibet. Lukten är stark och 
obehaglig, smaken skarp och vidrig. Användes i svensk folkmedicin som 
slemlösande och stimulerande medel, även mot magmask, och ingick som 
beståndsdel i »trollrökelse». Orsten är svart eller svartbrun kalksten, som 
förekommer i form av bollar i silurisk alunskiffer. Slås de sönder, avger de 
en stark om fotogen erinrande lukt. Gavs förr åt boskap som medel mot 
kolik. 

De livliga jössehäringarna besökte i stort antal Nysäters marknad och 
färdades dit den tusenåriga vägen utmed Glavsfjordens västra strand, befa-
ren redan år 1018 av Sigvat skald och tio år senare av den från Norge flyende 
konung Olav Haraldsson, vilken färdväg utförligt har beskrivits i första 
delen av Att resa i Värmland.188  Gillbergs häradsbor i sin tur hade årliga 
bataljer att utkämpa med Näs häradsbor, så man kan förstå, att slagsmålen 
blev många och storslagna, när alla dessa bålda kämpar träffade samman i 
brännvinets tecken. Knut Lilljebjörn har säkerligen Nysätersmarknaden i 
tankarna, då han skriver om 1830-talets »backmarknader», dvs. marknader 
som ej hölls på torg utan på öppna fält: »Dessa besöktes den tiden af en 
mängd både herrfolk och allmoge. De ansågos som ortens och landsbygdens 
höstfester, från hvilka ingen gärna ville vara frånvarande. I långa rader af 
granristjäll, af hvilka några egentligen voro uppsatta för herrfolkets räkning, 
betjänades med kaffe, brännvin, vin och andra rusgifvande drycker. Allt 
gick för det mesta fredligt till på förmiddagen, så länge handeln med kreatur 
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förehades. Hvarje herrskapshushåll medförde i väl försedda matsäckar sin 
middagsmåltid, som uppdukades och under muntert glam intogs i någon af 
de i närmaste bondgård befintliga stugor, hvarefter sällskapet åtföljdes till 
något af de större och bättre kaffetjällen, hvilka voro uppsatta i grannskapet 
af handelsstånden. Här rådde vanligtvis stor munterhet. Bekantskaper gjor-
des eller förnyades, uppträden af trätor eller kurtis bland de kringdrifvande 
folkhoparna betraktades, och allt hade ett glädtigt utseende till omkring 
klockan 4 på aftonen. 

Nu började vanligtvis uppstå trätor och slagsmål på flera trakter af mark-
nadsplatsen. Den osämja och de tvister som yppat sig personer emellan 
under årets lopp skulle här afgöras och utbröto nu i uppenbar fejd. Af tvenne 
ovänner hade som vanligt hvardera sin medhållare, och dessa åter sina 
vänner, hvaraf ofta hände, att stora folkmassor med högburna läderpiskor, 
påkar och andra anfallsvapen, under skrik, sorl och eder sammandrabbade. 
Blandade sig nu häruti som ofta hände, herrekarlar, så till häst som fot, med 
dragna sablar och hirschfängare, så var anblicken för ett ovant öga och i 
synnerhet för fruntimmerna högst förskräckande. Karlar däremot, om också 
hindrade af ålderdom eller egen fredlighet att själfva spela en roll i denna 
ofta blodiga fars, voro dock för det mesta ganska intresserade åskådare. Jag 
såg en 70-årig bonde, på något afstånd från en dylik scen, hoppa upp och ned 
och gråtande rycka sig i håret. Tillfrågad om orsaken till sin häftiga sinnes-
rörelse svarade han: 'I slika lekar har jag förr kunnat vara med, men nu 
duger jag till intet.' 

Från valplatsen sågos bondhustrur i släptåg föra sårade män, pigor sina 
bröder eller älskare, aftvätta i någon vattenpuss det lefrade blodet på deras 
svullna ansikten och därefter ömsint förfriska dem med öl och brännvin. 
Stundom kunde dylika strider upphöra genom det underlägsna partiets högt 
utropade löfte och förbindelse att på stället traktera det segrande med huru 
mycken drickesförfriskning som åstundades, hvarefter vänner och fiender 
åtföljdes till närmaste restauration för att dränka minnet af uppståndna 
misshälligheter och svära en sämja, som skulle räcka — åtminstone till nästa 
marknad. 

Men alla segrare voro icke så medgörliga. En löjtnant M . . ., tapper i krig, 
åtminstone i dem af detta slag, och invecklad med några boråsare i ett 
slagsmål, där han vann en afgörande seger, tvingade dessas anförare att till 
undvikande af mera stryk skälla på sin egen peruk, uppsatt på en stolpe 
framför saluboden. 

Stundom — man skall nu för tiden svårligen tro det, men för omkring 60 år 
tillbaka var jag flere gånger därtill åsyna vittne [dvs. omkr. 1770] — blandade 
sig mot aftonen . . . en och annan präst bland ridande bönder och skojare, 
red, drack och svor som dessa och bytte med dem hästar. Så liderliga 
medlemmar af ståndet funnos den tiden. Man skall likväl mindre förundra 
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sig häröfver, när man vet och besinnar huru få insikter, huru liten allmän 
odling fordrades till inträde i detta maktpåliggande kall.» Knut Lilljebjörn 
skriver, att efter gymnasiestudierna, som varade i högst tre år, krävdes 
endast en termin vid universitetet för att bli prästvigd.2" 

Även Henrik Lilljebjörn berör oordningen på marknadsplatserna. Han 
berättar härom: »Bland allmogen talades halfva året förut om den blifvande 
fröjden. Då skulle man roa sig, och då skulle alla tvister afgöras. Det hette 
ofta vid någon uppkommen osämja: Vi råkas på Hea (Åmbergsheden), vid 
Nysätersmon, Sågmon (Arvika), Årjäng eller Varpnäsmon. Sinnelaget hos 
folket i allmänhet var ännu så vildt och obändigt, att en militärvakt vid 
marknadsplatsen ansågs nödvändig för att biträda kronobetjäningen vid 
ordningens bibehållande; och ändå aflopp aldrig en sådan marknad utan 
blodiga uppträden, och just dessa bardalekar tycktes utgöra kvintessensen 
af nöjet. Det talades till och med bland herremän om slagsmål såsom något 
icke allenast muntrande, utan berömvärdt, och äfventyr af det slaget söktes 
mer än undvekos. 

Jag minnes grant huru jag som barn med spänd uppmärksamhet afhörde 
relationer därom, och upplifvad däraf, skar mig små hasselkäppar, som 
skulle bli mina vapen, då jag kunde få vara med i en sådan strid. Ibland var 
det äfven strid hela menigheter emellan, och på Nysäters marknad kämpade 
ofta Näs härad mot Gillbergs.»201 

Slutligen meddelas här innehållet i 1836 års sockenstämmoprotokoll (i 
utdrag), omnämnt s. 76 ovan: »Sedan församlingens ledamöter under leds-
nad funnit, att fylleri, slagsmål, tjuvnad och att lagarna och säkerheten 
kränkande uppförande under flera år utövats å Nysäters marknad, samt att 
sådana våldsamheter under förliden marknad företagits, som påkalla den 
strängaste uppmärksamhet och böra antyda varje landets vän till beslut, att i 
sin mån söka förekomma dessa så vanhedrande uppträden, vilka ingalunda 
kunnat inträffa, om ej fylleri föregått.» 

På grund av detta ingav samma år några personer från Borgviks och 
Gillbergs socknar en skrift till KB med anhållan om förbud »mot all försälj-
ning under kommande marknader å Nysäter av spirituosa, vin, konjak, 
punsch eller andra spritdrycker så väl i kannvis som i minut och inte en gång 
vid spisningstillfällen ...» 

»Den 20 sistlidne september inföll Nysäters marknad. Redan den 14 voro 
alla krögartälten på och omkring fälten uppslagna. Den vanliga marknads-
friheten utvecklade sig. Marknaden måste firas, och krögare och krögerskor 
från städerna Åmål och Karlstad och från alla landsändar voro efter vanlig-
heten på sedlighetens och nykterhetens bekostnad anlända. 

Alla sådana beredelser för marknadens högtidlighet voro sedan den 19 om 
morgonen i full gång, och de bästa dropparna, så nödvändiga för kanalernas 
uppgrundning, proberades genast av redan i lika god tid inträffade zigenare 
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— denna kvarleva av från sitt fädernesland förvisade Gitarros — och av 
hästbytare och skojare, detta landets avskum, som i lovligt grannskap av 
glas- och järnförsäljare hedrade marknaden med sin närvaro ... 

Marknadsdagen följde den 20. Morgonrodnaden döljde sig, och solen ville 
liksom neka sina strålar av blygsel för de blodiga och viltsinnade uppträden, 
som skedde under dagens fylleri. 

Morgonens första inträde och dagens fortgående firades med stölder, 
slagsmål och ett sådant rofferi, att husliga friden stod i fara, liv och egendom 
under äventyr. Ordningen tycktes landsförvisad. Ingen beskyddare. Och de 
olyckliga igenfunnos liggande vid väggar och gärdesgårdar sönderslagna 
med knivar och glasflaskor, stungne och rispade: allt gick på liv och död. 
Och den vid Nysäter boende aktningvärde medborgaren, förre riksdags-
mannen Eriksson, som påkallades att från döden frälsa de blottställda, hade 
nära funnit sin död, men räddades, ehuru nu sängliggande, kanske olycklig 
för hela sin framtid genom möjlig förlorad synförmåga å ena ögat. »202 

KB i länet fann följande år för gott att stadga förbud för handeln med 
spirituösa drycker å Nysäters marknad. 

Silbodalsjula eller Årjängsmarknaden 

En sagesman född 1858 i Silleruds socken, Nordmarks härad, berättar att 
denna marknad kallades »Silbodalsjula. Folk väntade så mycket på den 
marknaden, för det var så roligt och högtidligt, så det var nog som självaste 
julen.» De gjorde sig i ordning för resan flera veckor i förväg. »Hela 
Nordmarken tog sig fritt på marknadsdagen. Det var ingen, som ville arbeta, 
när det var marknad.» Nordmarkingarna sålde grått och blått vådmal. 
Bönderna inköpte kaffe, mjöl och tobak, eller »sådant som inte fanns att 
köpa i hemtrakten ... Det fanns inte handelsbodar. Det var gårdfarihandel. 
Men det var inte nordmarkingar, som hade denna handel, det var främling-
ar. Det var västgötaknallar.» 

Dessutom anordnades särskilda torgdagar av handlande från Åmål, de 
kom i samlad trupp någon gång på året till Nordmarken. »De hade klädes-
persedlar med sig och sålde. Det var en viss dag och folk visste om den 
dagen, och då passade de på att komma till Årjäng. En annan dag var det 
torgdag i Östervallskog och en annan i Töcksmark och Lennartsfors i 
Trankil. Hantverkare kom också till torgdagarna ..., bleckslagare, koppar-
slagare och buntmarkare. Karamelljäntor stod och sålde karameller från 
skivor. Det var inte bara västgötarna, som fick heta knallar utan även 
handelsmännen från Åmål och andra städer ... 

Nordmarkingarna var på alla marknader i Värmland och även nedåt 
Dalsland och sålde vadmal, som vävdes i hemmen.»203  
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En töcksmarksbo, född 1868, berättade 1938: »Den vanliga marknaden, 
som vi brukade fara till av gammalt, var Årjängsmarten. Den hölls i början 
av september. Till Arvika och Halden [i Norge] kunde vi också fara. Men 
'stormarten' för oss här var marknaden i Årjäng. Där fanns det att köpa allt 
..., laggkärl, stenkärl, spinnrockar, yxor och andra eggverktyg, nötkreatur 
och hästar. Så fanns det kläder av alla slag, ringar, smycken, godsaker och 
leksaker av trä. Träskor fanns också. På marknaden sålde vi kreatur, skinn, 
hudar och vilt.» 2°4  

En smålänning, född i Hinneryd 1853, gick »knalle» i Nordmarks härad i 
sin ungdom och slog sig ned i Blomskogs socken. Han berättade på 1930-ta-
let om sina affärer och Årjängs marknad: »Min farbror och jag knallade 
omkring i Nordmarken och på Dal. Det fanns inte några affärer den tiden 
(1872) ... Klädesplagg väntade man att köpa, till dess vi knallar kom, en 
eller ett par gånger om året. Vi sålde plagg, som togs från Stockholm eller 
Borås, men vi köpte också en del från Norge. 

Då som nu fanns Årjängs marknad. Den brukade ge storkovan åt oss 
knallar. ... Nordmarkingarna hade ont om pengar. För det mesta fick vi 
bara betalt på våren när man fått pengar för virket, eller på hösten, när man 
sålde grisen eller något annat husdjur. Kontant för ett klädesplagg fick man 
nästan aldrig. Men i de flesta fall fick man ut, det man skulle ha. Med 
drängar och pigor kunde det vara litet svårare, för de kanske hade flyttat, 
när man kom tillbaka nästa gång ... 

Men det brukade också anordnas särskilda torgdagar. I Årjäng höll man 
torgdag i Lerhålan, i Lennartsfors vid den stora tallen vid hotellet, i Täcks-
mark ... i Töcksfors. Det var affärsmän från Åmål, som reste dit.»2" 

I tidskriften Hembygden 1953 har F. E. Karlström skildrat Åmåls hant-
verkares och köpmäns marknadsresor, vilka omnämnts i ett par uppteck-
ningar ovan.206  Officiellt pålysta marknader i Dalsland och Värmland besök-
tes av handlande och hantverkare från Åmål under 1800-talets senare hälft 
och under de första decennierna av 1900-talet. Sådana marknader var t. ex. i 
Filipstad, Sunne, Nysäter och Årjäng. Särskilda torgdagar anordnades på 
mindre platser, där marknad saknades, t. ex. i Järnskog, Karlanda, Blom-
skog, Lennartsfors, Gustafsfors och Sillerud (Jämnemon). »Dessa resor 
ordnades så, att de olika torgdagsplatserna låg cirka 3 mil från varandra. 
Handlarna och hantverkarna fick resa mellan dem efter häst på nätterna, 
och göra affärer på dagarna.» En hattmakare Westerblad tjänstgjorde i slutet 
av 1800-talet »som något slags patronus.för hela tillställningen. Han synade 
på morgonen marknadsplatsen och såg till att allt var färdigt för försäljning. 
Därefter inledde han dagens handel med att hälsa alla vuxna tillstädeskom-
na, som stod i närheten, genom handslag och för var och en lyfte han belevat 
på cylinderhatten. 

Den viktigaste marknaden i nejderna var höstmarknaden i Årjäng. När 
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åmålsborna reste dit, brukade de vanligen ha en hästskjuts var. Westerblad 
kunde ibland ha ända upp till tre foror. Garvare G. A. Karlström hade ofta 
två . . . Kopparslagare Enoch Pettersson hade också egen häst och emel-
lanåt en extra kärra. Skjutsar lejdes mestadels av bönderna från Åmåls och 
Mo socknar. På 1880-talet användes tvåhjuliga långkärror med sida- och 
bakhäckar, omkring 1900 hade dessa allmänt utbytts mot fyrhjuliga flakvag-
nar eller åkdon liknande trillor. 

Vid resa till Årjäng skulle skjutskarlen inställa sig hos beställaren på 
tisdag morgon. Bonden skulle ha med sig havre och hö till hästen samt 
matsäck för egen del. Dessutom skulle han ha med packningshalm för 
kopparkärl o. d. För hela resan, fem dagar och fyra nätter, brukade en 
skjutskarl med häst och fordon, i slutet av 1800-talet, ha ett som allt 12 kr. 
Handelsmannen hjälpte till att lasta handelsvarorna. De packades ofta i 
stora lårar och ryssar. För hattmakare, skomakare m. fl. hörde marknadstält 
till utrustningen. Dessa skulle vid behov skydda varorna mot regnskurar. 
Ett mindre matsäcksskrin av trä med kraftiga järnbeslag var obligatoriskt för 
alla. Hela foran repades väl, så att inget skulle ramla av under färden på de 
knaggliga vägarna. Mästaren och hans medhjälpare, som ibland kunde vara 
hans fru, fick senare åka på lasset, där vägen var slät, under det att körkar-
len på utresan brukade gå bredvid foran. Uppför backarna fick alla hjälpa till 
att skjuta på och utför fordrades ofta, att alla fick vara med och bromsa. 

Det kunde vara 40-50 hästskjutsar från staden till `Årjängsjula' . . . Det 
hände vid utresan, när lassen var tunga, som det många gånger hände 
garvare Karlström, att han fick ta av halva lasset nedanför en backe och 
köra upp med resten till backens krön för att där lasta av, och sedan köra 
ned och hämta övriga delen av de tunga läderbalarna. Under hästskjutsarnas 
tid var landsvägsbackarna ett stort besvär för de vägfarande.» 

Dagssträckan brukade bli tre till fyra mil. Man rastade på bestämda 
ställen utmed vägarna, där hästarna betade och man erhöll nattlogi. Vid 
middagstiden onsdagen nådde man Årjäng och var och en tog in på sitt 
vanliga ställe. 

»På marknadsafton gjordes vanligen inga affärer, men tidigt på torsdag 
morgon plockades varorna upp ur tårar och ryssar och lades upp på skivorna 
eller hängdes upp på takstängerna. Allt skulle vara färdigt till omkring 
niotiden, då kommersen brukade börja. 

Årjängsmarknaden var en mycket viktig angelägenhet för hela Nordmar-
ken och för stora delar av Dalsland och Värmland men även för östra delen 
av Norge. Den kallades `Årjängsjula' och tidräkningen på året gick ofta i 
kringliggande bygder efter denna 'höstmarken'. Det var tiotusentals besöka-
re 

På fredagkväll packades eventuellt överblivna varor ned och återresan 
anträddes omkring kl. 6 em. strax före skymningen. Då brukade åmålsköp- 
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männen slå följe med varandra i större sällskap om 15-25 foror. Detta delvis 
för att ha varandra till hjälp och skydd på hemfården, ty alla visste, att de 
hade gott om kontanter med sig. Vägarna var några mil närmast marknads-
platsen belamrade med hästar, kor och fordon. Många av bönderna var fulla 
och kappkörning på de dåliga vägarna medförde ofta vådor för de vägfaran-
de. Hantverkarnas och köpmännens lass var nu lätta. Garvare Karlström 
och kopparslagare Pettersson m. fl. hade dock återlass av tagel, bivax, 
hudar och skinn, som uppköpts under marknadsdagarna. 

Hemresan gick i rask takt hela natten och hemstaden brukade nås vid 
6-7-tiden på lördag morgon. När köpmännen reste hem från marknaden 
med sina marknadskassor, kunde det hända, att de blev utsatta för rånför-
sök. En gång hejdades en av Westerblads skjutsar av en hop skojare (tatta-
re), som kom fram från skogen och tog tag i betslet. Skjutskarlen `Gevalje-
regustaf,  , f. d. gevaldiger från Knöttkärr och den 20-åriga expediten Elin 
Wennermark var ensamma på lasset. Den senare, som satt och åt, fann sig 
hastigt och höll fram en korv mot de tilltänkta rånarna och skrek, att hon 
skulle skjuta med pistolen, om de inte försvann. I mörkret kunde skojarna 
inte se bedrägeriet utan skyndade sig åter in i skogen, och `Gevaljern' 
piskade på hästen för att komma fort bort från det farliga grannskapet. 

En annan gång hade Westerblad fått höra, att hans skjutsbonde och en 
broder till denne stod och talades vid, att de skulle stanna hästen på en viss 
angiven plats, och brodern skulle tilltvinga sig W:s marknadskassa. När W. 
kom någon kilometer från det avtalade stället, knuffade han till en liten låda, 
så att den ramlade av lasset, och bad skjutskarlen att gå av och hämta upp 
den. När han gjorde så, piskade W. på hästen och for vidare. Det blev inget 
rån den gången.» 

Från Blomskogs socken berättade en person, f. där 1867, om marknadsre-
sor i gamla tider. 

Ortsbefolkningens mest besökta marknadsplatser var Årjäng och Fred-
rikshald. Årjängsmarknaden kallades vanligen »Silbodalsjula». »Till den 
marknaden skulle alla, både gamla och unga. Man kom i stora flockar och 
gick [hem] i stora flockar. Marknaden varade i tre dagar, och det var inte 
sällan ungdomen stannade kvar alla tre dagarna. Om man hade lång väg till 
hemmet, så beredde man sig nattläger i lador och var det passade. Den 
marknaden var så inrotad i allmänna medvetandet, att drängar och pigor 
som tjänade i Norge men var från Blomskog, vandrade därifrån och till sin 
hembygds marknad. Man träffades på marknaden och hade roligt .. . Det 
var deras fridagar på året. Och då hände det att man skötte om sina 
giftermålsärenden. Det var inte alls sällsynt, att man på en marknad i forna 
dagar knöt band som sedan aldrig bröts. Man såg marknaden som en stor 
högtid fullt lämplig såsom tillfålle till en sådan handling ... 

Den stad som man mest besökte från dessa orter var Fredrikshald i 
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Norge. Den staden besöktes alltid två eller tre gånger om året. Man tillhand-
lade sig sill, salt och delvis spannmål i den staden. »207 

Folktraditioner om Skogamarknaden 

Om Skoga marknad har flottningsförman Jan Eriksson, född i N. Råda 1842, 
berättat följande för en upptecknare 1929: »Den gamla tingsplatsen har varit 
vid Norra Skoga i Ekshärads socken. Det har varit en stor och folkrik gård. 
Där dömdes det för N. Råda, Ekshärad, Sunnemo och Gustav Adolfs 
socknar. 

Vid samma by skall marknad ha hållits sedan gammalt och där hålles ännu 
marknad. Den kallas Skoga marknad. I forna dagar var det stor kreaturs-
marknad .. . Alltid var det musikanter tillstädes och varhelst de stod, 
skockade sig folk omkring dem. Positivhalare var allmänna på marknader 
förr i tiden. Så kanske det var någon eller några, som uppträdde och sjöng, 
och då blev det en skock omkring dem. >> 208  

Kyrkoherden i Nedre Ullenid, J. V. Palmqvist, erinrar sig från sin ung-
dom några minnen av Skoga marknad. Han var född 1879 och avled 1944. 
Först och främst var det en kreatursmarknad, men där fanns att köpa snart 
sagt allting. »Papperskarameller med poem på var en omtyckt marknadsar-
tikel, likaså halsdukar i alla möjliga färger. Man använde inga kragar på den 
tiden, utan stoppade halsduken under västen så att den hängde fram nedan-
för. På marknaden fanns tivoli, karusell och skjutbana samt cirkus förstås, 
och allt annat som hörde till marknadslivet. 

Ett mycket viktigt inslag var slagsmålen mellan grupper eller gäng, som 
kommit farande från olika håll och gick där och blängde ont på varandra, 
blev ilskna av brännvin och under dagens lopp rök ihop. Detta var obligato-
riskt på marknaden, och länsmannen och polisen fick flitigt ingripa. Dessa 
tilldragelser voro huvudevenemangen, isynnerhet för ungdomen. Man fick 
som arrest taga till uthusen, och plockade in bråkstakarna där. Vid en 
marknad, då man lyckats stänga in den ena efter den andra i ett uthus, vilket 
tycktes rymma hur många som helst, fann man ändå huset tomt, när man på 
kvällskvisten skulle se till fångarna. De inburade hade helt enkelt gått ut 
genom en annan dörr. »209 

Torsbymarten var en torgdag 
Med »Torsbymarten» menar man den torgdag, som numera hålles i Torsby, 
Fryksände socken, ena gången på yåren eller första onsdagen i maj, andra 
gången första onsdagen i oktober. Platsen är torget i Torsby. Denna »mark-
nad » är livligt besökt av folk från alla delar av nordligaste Fryksdalen. 
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Långt tillbaka i tiden, tidpunkten är oviss men synes böra sättas till 
omkring 1850, hölls i Bergsäng invid Torsby en kreatursmarknad första 
onsdagen i oktober. En sagesman född i Lysvik 1848 berättar: »Till Torsby 
marknad kom finnarna med kor, s. k. finnkor, och sålde. Dessa kor var 
begärliga. De var små men mjölkade bra. Denna marknad brukade också 
kallas 'finnmarten' ibland. Getter och får fanns i myckenhet att köpa. Därför 
kallades marknaden också 'getmarten' 

I Torsby köptes vadmal, snösockor, damasker och byxor».210 
En sagesman född i Sunne 1865 erinrar sig: »På Torsby marknad fanns 

mycket kreatur. Till den marknaden kom de ända från Finnskogarna med 
kor. Det var små finnkor som mjölkade bra. Bönderna var där med kor och 
sålde. De bytte hästar med varandra. Hästar såldes och köptes. Smör, 
mesost, skedar, slevar och träkärl såldes mest av finnar ... Getter såldes 
också i Torsby.»211 

I en uppteckning från slutet av 1930-talet av en person född i Östmark 
heter det bl. a.: »Bergsängsmarknaden ... var ej särskilt stor och betydande 
men torde dock ha fyllt ett behov för befolkningen i skogsbygderna norr om 
Torsby, ty den besöktes rätt allmänt av folket i dessa trakter.» Mest såldes 
kreatur. Byte företogs, om en bonde ville sälja en vårko för att få en höstko, 
dvs, kor som kalvade vår resp. höst. Om någon annan behövde en vårko och 
hade en höstko, kom byte till stånd. 

Man köpte redskap, kläder, tyg, porslin och krukor m. m. 
»Bergsängsmarknaden har för längesedan upphört. Den har efterträtts av 

den s. k. `Torsbymarten', som hålles på torget i Torsby».212 
Om »Torsbymarten» har Herman Henriksson, på god dialekt och med 

exakt lokalfärg, skrivit en visa som här återges ur hans bok »01 å viser», 
som utkom 1959. 

Torsbymårten ve sekelskift 

Ve söm ä gammel å går å lörker 
ä atm:3 tess, men ve får å mörker 
å höger vål hölls ve geck på vift 
te Torsbymårten ve sekelskift. 

Dit kom dä griser å all slags krötter 
å maser kom dä mä kar å bötter. — 
En del har hästskjuss å sömle går 
te Torsbymårten bå höst å vår. 
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Dit kom dä smeer söm va valloner 
å örginaler tå all fasoner. 
En del va pålagd langt nol i Nörg, 
men all se skull de te Torsby törg. 

Tå tatterskjusser dä ä en hopper 
mä sköjeronger söm kvir å ropper, 
å usselheta ha fått sej ök 
söm Wigart körer å Kalle Lök. 

Snör-Tildas onger, de hyr å harjer, 
å svölten ä de söm varsta varger. 
De snor å snatter tur skjul å bo, 
å allting döger åt lortut 

»Köp kaffe» hör en frå dikesrena, 
där dä står kärnger å trör i bena. 
»Fem öre köppen, å kom i hög: 
ve blanner aldri mä donken råg.» 

Men mang de drar sej bort te »Knapp näring» 
där Kloka Anna bjur ut förtäring. 
Ho ä se slängder te dol å bak, 
å läckerheta blir — körv å kak. 

Å öl dä dreckes i langa baner, 
på gölv i körvskinn en går å kaner. 
En går å halker söm på ett sväll 
i bonnförstuga på Stor Hotell. 

Men hönna kommer dä här för mäster — 
ä dä en töcken söm byter häster? 
Nej körs för tusan — en fillingskhär! 
Dä ä ju sjölvaste Peer i Vär! 

Han ä på väg bort te Addepina, 
där slöss dä pöjker öm Kärrås-Lina. 
Men länsman Harling, han kommer först 
å svär å trätter å reser börst. 
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Där fanns int Hitler å Mussolini, 
men »tyska könster» gjord Wiktorini. 
Å Hollberg lurer mä »Lyckans ask» 
bå ärle bönner å ann patrask. 

Nu kommer Tjärnbergen, nöllit söpen. 
Han ha hatt tur, att int länsman nöp'en. 
För han för väsen å han går på: 
»Dä finns int männisch, stim mej kan klå!» 

I vammersbyxer en går å raler, 
å kvennfölk ser en i ylleschaler, 
å kjoler har de mä langa släp 
söm soper hästlort å mörk å skräp. 

I Hjalmar Ekman där bor dä raggen 
å myck han tyr sej te Görö-taggen. 
Dä ä en göbb, söm fått alla punn; 
en kan nock sejj, han ä full i hunn. 

Ja, dä va rolet på Torsbymårten, 
dä gjord dä samm, öm enjud hadd nårt'en. 
En söp å slogges å hadd se sköj, 
å fäck en stryk sa en aldri öj! 

Fell ä en gammel — te ittnö döger, 
men töcka roskull en ända höger. 
Fast hölls en bär sej ä bena tong. 
Jä trör du gir dej nu, 

Peer när Jong. 

Larsmässan i Nordmark, en torgdag 

I Nordmarks socken, Färnebo härad, hölls en »marknad» vid Larsmässotid, 
berättar en sagesman, född i socknen 1863. »Larsmäss firades förr såsom 
betydande högtid i Nordmarks socken. På heden norr om prästgården 
samlades nästan allt ortens folk till nöjestillställningen och marknadsliknan-
de anordningar. Det var lördag och söndag näst före och näst efter Lars den 
10 augusti. Den rätta dagen var.., närmast Larsdagen ... Dans och dryck-
enskap var viktiga inslag, så ock karamellförsäljning. På kvällen och förnat-
ten uppstod vilda slagsmål och gräl till frampå morgonsidan. 
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Den andra lördagen förde man dit alla .. . baggar, som fanns i orten. 
Sagesmannen såg, hur man kom ledande med bäsar ända från Torkhuset i 
Gustav Adolfs socken. Alla dessa djur såldes sedan på Larsmässmarken. 
Det var huvudsakligast gruvpickarna, som köpte djuren och slaktade för 
husbehov. Det var den tiden, då kålen var matduglig, vadan det blev får i 
kål. 

Vad det led, så kom det fram mot vintern tre dalkarlar, 'skinnare' kallade, 
och beredde bässkinnen till fållar. 

Under en lång följd av år och årtionden innehade borgerskapet kungligt 
brev på att de fick idka handel vid Larsmäs san både lördag och söndag. »213 

En sagesman född vid Motjärnshyttan i Nordmark 1863 meddelade 1936: 
»Larsmässmarken vid Nordmarks kyrka var platsen för livlig kommers. 
Utom alla gumsar såldes även getabockar och getter, för de förra gällde ofta 
priset på 1870- och 1880-talet kr. 5. 

Lerkärlsmånglare samt liesmederna från Liljendal voro i full verksamhet 
hela lör- och söndagen» (med försäljning av liar).214 

Minnen om torgdagar i Nyeds härad 

I Nyeds härad har s. k. marknader, egentligen torgdagar, hållits dels i 
Molkom, dels i Upperud och dels i Älvsbacka. Ingen av dem torde vara 
äldre än från 1870, då ett stort antal torgdagar beviljades av landstinget eller 
landshövdingen.215  

»Marknadsplatsen» i Molkom var belägen på höjden mellanFolkhögsko-
lan och Tingshuset. Enligt en uppteckning gjord 1920 efter fabrikör Harald 
Wadman (f. i Molkom 1858) försiggick »marknaden på Kristi himmelsfärds-
dag. All ungdom i bygden samlades där den dagen, då skulle sommaren 
invigas och alla skulle vara klädda i sommarkläder, om det så snöade». 
Sagesmannen antyder att det kom besökare från flera socknar, ty om kväl-
len blev det slagsmål, »nyedsborna höll ihop mot Nedre Ullerud, Väse och 
Älvsbacka och Brattfors och vem som helst.» 

Wadman berättar vidare: »Först gick man i kyrkan, och sen var det 
köpenskap och nöjen här på berget. Det var kommers på bleckkärl, hattar 
och mössor och ringar. Här är många bondgummors giftasring köpt en Kristi 
himmelsfärdsdag på Molkoms marknad ... På slutet av 80-talet upphörde 
marknaden på kommunalnämndens initiativ. »216 

En garvare född i Nyed 1863 erinrade sig 1951, att på Molkomberget gick 
det i hans barndom livligt tillväga. »Från Karlstad och Filipstad kom sådana 
som sålde karameller. Det mesta som såldes var ju karameller och gotter av 
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olika slag. Så kom de med öllass från Filipstad ... Brännvin hade karlarna 
med sig. Det var mest ungdom. 

På den marknaden slogs de, så det var ett fasligt spektakel. De frågade 
inte efter något utan tog till vad tillhygge de fick fatt på ibland. 

Mest var det bönder och hantverkare. De som var mest berömda att 
kunna slåss var ... smederna från Mölnbacka. De hade respekt med sig. 
Gesäller av olika yrken var där och slogs med varandra ... 

När folk kom från kyrkan, så började affärerna. Folk kom förutom från 
Nyed från Brattfors och Älvsbacka. »217  

Om en liknande »marknad» eller torgdag i Älvsbacka berättade 1929 en 
sagesman född i Sunnemo 1858: »Alla som kunde taga sig iväg från Sunne-
mo pingstdagen skulle till Älvsbacka kyrka. Där var så mycket folk samlat, 
att inte många av de närvarande fick plats i kyrkan. Då hade de matsäck och 
brännvin med sig. 

Vid kyrkan var det stånd med varor av alla slag, karameller, tyger, kläder 
. . . Det var full marknad på pingstdagen, kan man säga. Men det är längesen 
den drogs in.» 218 

Förmodligen är det samma »marknad» en annan sagesman skildrar i en 
uppteckning 1932 (f. 1865). Man får veta, att ungdomen under pingsten 
brukade samlas vid Stenåsen i Älvsbacka (belägen nära kyrkan), där det på 
1870-talet stod en gammal bastu vid vägen. »Omkring denna bastu fanns en 
hel del stånd uppställda, vari `karamellkäringar' från Karlstad sålde godsa-
ker och dricksvaror, andra sålde hattar, mössor m. m. 

Denna handel, som ägde rum under gudstjänsten, kom att dra folket ur 
kyrkan, varför prästen Björlin förbjöd denna handel. »219  

Den omnämnde prästen var komminister Lennart Magnus Björlin, f. i 
Gräsmark 1839, komminister i Älvsbacka 1871-1904.22° 

Även vid Upperud i Nyeds socken hölls liknande torgdagar efter tillstånd 
av KB daterat den 19/7 1870, tre gånger årligen: 11/4, 12/9 och 10/10. 

Sälgenmarknaden, en torgdag 

Vid Sälgen i Glava socken, Gillbergs härad, har det i äldre tid hållits en 
mindre marknad, omnämnd i folkminnesuppteckningar och hembygdslitte-
ratur men eljest okänd. Den synes ha förekommit åtminstone så tidigt som 
på 1880-talet och var fastställd att hållas sista onsdagen i september. Egent-
ligen var det en kreatursmarknad, men där såldes även bleckkärl och sten-
kärl samt klädesvaror (sagesm. f. 1879 i Glava).221 

En sagesman f. 1844 i Stavnäs socken berättar, att man brukade besöka 
Sälgenmarknaden i Glava.222  
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Åtorpsmarknaden i folkminnet 

En person född i Nysunds socken 1861 berättade 1936, att vid Åtorp har förr 
hållits två marknader, den ena sista april, den andra sista september, båda 
kreatursmarknader. »Det var slaktdjursmarknader i Åtorp förr, det var 
många smeder här då, ty det var järnbruk vid Lidan [Lidefors bruk] här i 
min ungdom, och smederna köpte upp slaktdjur. »223  

En f. d. nämndeman, född i Nysunds socken 1854, berättar om Åtorps 
marknad: »De hade full marknad häri Åtorp förr på Kristi himmelsfärdsdag. 
De höll till vid Höglunda strax utanför själva Åtorp, och där blev fylleri och 
slagsmål. Så var det en präst här, som hette Sundelius, som kom åkande en 
Kristi himmelsfärdsdag i karriol, som han körde själv, och drängen satt 
bakpå. 

Då kom det fram marknadsfolk och drog ned drängen på vägen. Sedan 
skrev prästen till domkapitlet, och så indrogs marknaden. 

Men en gumma, som de kallade Karamell-Britta, satt länge efteråt vid 
kyrkan och sålde karameller. »224  

Prästen torde ha varit komminister Nils Eleazar Sundelius, kyrkoherde i 
Rudskoga 1796-1819.225  

Möjligheten föreligger alltså, att en äldre marknad kan ha hållits vid 
Höglunda i Åtorp i slutet av 1700- eller början av 1800-talet, men att denna 
marknad indragits före 1819. 

Rullanemarten i Näs härad 
En sagesman född i Södra Ny socken i Näs härad 1870 berättade 1948 
ganska utförligt om Råglanda marknad. Det viktigaste innehållet meddelas 
här i form av referat och citat. 

Marknaden benämndes »Rullanemarten». Det var en kreatursmarknad. 
Dit kom folk från hela häradet samt från grannhärader. Hästar, kor, tjurar, 
oxar, kvigor ledde man dit och svin kördes i kärran, likaså får. Men de flesta 
svinen och fåren slaktades hemma och såldes. »Kotorget var spräckfullt 
med kreatur. Det låg på Sunds marker.» Om det blev regn, så såg Kotorget 
ut som en lervälling. »Det fanns träd där. Somliga band hästar och kor vid 
träden, de flesta band dem vid kärran. Djuren stod inte efter någon bestämd 
ordning . . . Gubbarna stod vid sina kärror och söp ur litern. Så bjöd vänner 
och bekanta varandra. . . Det var många uppköpare. Norrmän brukade vara 
på Råglanda marknad och köpa upp kreatur. På kvällen kunde de lasta hela 
vagnslaster med kor och hästar.» Även norrlänningar infann sig för att köpa 
hästar. »De brukade betala bra, likaså fryksdalingar. Om man inte hade sålt 
häst eller ko före middagen, var det inte stora möjligheter att få sälja. På 
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aftonen gick det trögt. Strax efter middagen började de ta hem osålda 
kreatur. Priserna gick ner mer och mer... 

Första dagen var det mest äldre och barn. Tio- och tolvåringar var på sin 
första marknad. De hade tiggt sig till att få följa med. Så var det ungdom som 
hade drivit på kreaturen. Somliga hade gått miltals ... 

En del saker skulle köpas med hem. Den ene passade på att köpa mössa 
till vintern eller hatt, en annan skulle ha bleckkärl ...»226 

En annan sagesman från samma socken, född 1855, erinrar sig att från 
Dalsland kom man till Råglanda marknad med såll, spinnrockar och korgar. 
Dalkarlar medförde slipstenar, järnvaror och träslöjdsalster samt brynen. 
Hantverkare från Arvika sålde lergods och leksaker. Vid stånden stod 
handelsmän från Åmål, Karlstad, Örebro, Borås och Göteborg. »Från Små-
land kom de med åkdon såsom slädar, kärror och vagnar. »227 

En tredje sagesman från S. Ny, född där 1852, kan inte påminna sig 
förekomsten av några folknöjen på Råglanda marknad. Kreatursmarknaden 
hölls i september, men där fanns också stånd med kramvaror, tyger och 
klädespersedlar. Marknaden varade endast en dag.228 
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Marknadsfrid, marknadsvakt och slagsmål 

Även om vi inte vet mycket om förefintliga fridslagar rörande handel och 
marknad, måste rent praktiska skäl ha gjort marknadsfrid nödvändig i äldre 
tider. Redan Tacitus omtalar frid på handelsplatser hos germanerna. Torg-
eller köpfrid omnämnes i några av våra landskapslagar, och eftersom mark-
nadsplatsen kallades torg, bör det knappast råda något tvivel om att köpfrid 
och marknadsfrid var identiska, även om forskningen för närvarande inte är 
benägen att fastslå ett samband.229  

Enligt Svensk uppslagsbok (2:a uppl. 1951) skapades under medeltiden 
särskilda fridslagar, »varigenom marknadsfrid föreskrevs, så att t. o. m. 
brottslingar och bannlysta fritt kunde övervara en marknad.» 

Om marknadsfrid ordas i en tidningsartikel om Arvika marknad på 
1880-talet (s. 109). I städerna var borgerskapet skyldigt att hålla marknads-
vakt. Hur den var organiserad i Kristinehamn har jag skildrat i stadens 
historia.23° På liknande sätt torde vakten ha varit ordnad även i de övriga 
värmländska städerna. På landsbygden ålåg det antingen kronobetjäningen 
eller, om den inte räckte till, av sockenstämman utsedda vakter att övervaka 
ordningen. Länsmannen var ytterst ansvarig för ordningen. På de större 
lantmarknaderna såsom »Evi gläjja» i Sunne, Nysäters marknad och Arvika 
marknad krävdes inte sällan militärvakt, i regel ett par underofficerare och 
30-40 man, så t. ex. på nämnda marknader år 1804.231  

Marknadsslagsmålen var en begivenhet, som varken vuxna eller ungdom 
ville försaka. Att komma hem efter en marknadsresa utan att ha fått en enda 
skråma ansågs av många som skamligt. På marknaden skulle man slåss, det 
var en sak det. 

Man skulle kunna indela slagsmålen i åtminstone tre grupper. Personer av 
skilda åldrar, som under årets gång hade blivit osams, uppsköt ofta uppgö-
relsen till marknaden. Exempel därpå har jag givit i det föregående. Vidare 
tycks det ha varit ofrånkomligt, åtminstone på städernas marknader, att 
hantverkare och affärsbiträden skulle slåss med bönder och bonddrängar 
eller smeder från närbelägna järnbruk. Den tredje gruppen utgjordes av 
häradsbor mot häradsbor eller sockenbor mot sockenbor. I vissa delar av 
Värmland rådde gammalt groll mellan dessa inbyggare, och fick ena laget 
stryk på en marknad, kunde man vara säker på att hämnd skulle utkrävas 
vid nästa marknad. Slagsmål mellan tattare och skojare å ena sidan och 
bonddrängar å andra sidan hörde också till vanligheten men förekom i 
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mindre omfattning. Åtskilliga ungdomar sökte också tillfälle att komma i 
slagsmål för att visa sin styrka eller för att imponera på sitt kvinnliga 
sällskap. 

Det säregna med de större slagsmålen mellan grupper av hantverkare och 
smeder eller härads- och sockenbor bestod däri, att de inte hade med 
ovänskap och egentlig hämnd att skaffa. Man ville helt enkelt pröva sin 
styrka. Om det visade sig, att ena parten var totalt överlägsen i kampen, steg 
någon fram och förklarade att andra laget hade vunnit, den förlorande 
parten bjöd segrarna på dryckjom, och det hela slutade i frid och fröjd. 
Undantag fanns, som tidigare exemplifierats, t. ex. rörande hantverkare och 
bodbetjänter i Arvika, men deras kalabalik kallades »det stora folkslagsmå-
let» och synes ha varit en engångsföreteelse. 

Gamla gubbar, som inte längre orkade deltaga i de stora sammandrabb-
ningarna, plågades ibland så svårt att de grät över att inte få slåss med. 
Knut Lilljebjörn berättar i förut (s. 117 f.) omnämnda levnadsminnen ett 
roande exempel därpå från Nysätersmarknaden. Då var det marknadsbesö-
kare från Näs och Gillbergs härader som skulle mäta sina krafter med 
varandra. Drabbningen slutade som vanligt i frid och sämja, men nästa år 
brakade de åter ihop. 

I det enformiga livet hemma på gårdarna gavs just inga tillfällen att visa 
prov på mannamod. Under marknadsdagarna släpptes alla hämningar, van-
ligen med hjälp av brännvin. Man drev omkring, träffade kamrater och 
stiftade nya bekantskaper, inte minst bland flickorna. Det var väl framför 
allt de senare man ville visa, vilken bjässe man var. Behovet att hävda sig 
var lika självklart och naturligt i gamla tider som i våra dagar. Alla unga män 
kunde ju inte hävda sig genom att slåss, men det gavs andra möjligheter. En 
dräng från Ekshärad, som besökte en marknad i Karlstad, hörde just inte till 
den stöddiga typen. Han hade träffat en flicka från hemsocknen och blivit 
förtjust i henne. Hans självkänsla tog sig uttryck i att bjuda flickan på 
kondis. 

Kalaset fick kosta vad det ville, här skulle hon få se på en verkligt belevad 
kavaljer. Beställningen formulerade han i följande ordalag: 

Tre kaffe, dä skiter jä i! 
Nyss nämndes tattarslagsmål. De kunde stundom utbryta mellan tattarna 

själva, »di våre», som de kallade sig själva i östra Värmland. Välkänt är, att 
de gärna drog kniv och att de älskade att se blod flyta. En ung tattare råkade 
bli utsedd till offer på grund av en äldre släktings blodtörst. Då den unge 
mannen såg kniven blänka i den andres hand, ropade han i sin förskräckelse: 

Nej, nej, skär mej inte! Vi ä ju släkt vettja! 
Men knivbäraren lät sig inte hejda. 

Nja, men litte vell ja allt skäre dej! 
Selma Lagerlöf visar sig i det förut citerade stycket om Broby marknad 

133 



äga förståelse för det värmländska psyket, då hon kommer in på kapitlet 
slagsmål på marknaderna. Lusten att slåss anser hon bottna i anblicken av 
och vetskapen om den fattigdom, stundom elände, som många människor i 
landsorten dagligen måste utstå och som de flesta av dem själva drabbats av. 
För dem kändes det som en urladdning och befrielse att få slå till, vara vem 
det ville som råkade ut för deras hårda nävar. Stridslystnaden ökade genom 
att skaror av åskådare rusade till och med beundran eller avsky åsåg batal-
jerna. Bulnader och sår brydde man sig inte om, smärtor och värk dövades 
med brännvin. Även herremän betraktade slagsmålen som ett självklart 
marknadsnöje, skriver Henrik Lilljebjörn. Det var berömvärt att kasta sig in 
i ett äventyrligt gruff, och mången brukstjänsteman och godsägareson, 
kanske främst unga officerare, deltog av hjärtans lust i kraftmätningarna 
mellan härads- och sockenbor. 

Präster och myndigheter hade givetvis en helt annan uppfattning om 
slagsmålen, vilka de betraktade som uttryck för råhet och vildsinthet. 
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Klockjudar och hästskojare 

Klockjudar kallades de personer, som besökte alla större marknader och 
erbjöd folk att köpa dels användbara klockor, dels helt odugliga. Benäm-
ningen innebar inte alltid, att det var fråga om verkliga judar, det var 
försäljarnas samvetslösa affärsmetoder, psykologiska skicklighet att utvälja 
sina offer och deras enastående förmåga att reklamera för sina varor som 
förorsakade benämningen. 

Denna sorts försäljare hörde till de skickligaste för att inte säga fräckaste 
lurendrejarna på marknaderna. Med förkärlek sökte de upp enfaldiga bond-
drängar och mer eller mindre onyktra marknadsbesökare, då det gällde att 
pracka på dem sina värdelösa klockor. Efter en lyckad dylik affär, eller 
vanligen en serie sådana, höll de sig undan i folkvimlet, en del av dem bytte 
kläder, anlade skägg eller anlitade medhjälpare. Då marken började bränna 
alltför het under fötterna begav de sig till nästa marknad, och på det sättet 
kunde de turnera under hela marknadssäsongen. 

Då klockjuden skröt över sina utmärkta klockor, som alltså för det mesta 
var värdelösa, förekom det givetvis att en och annan intresserad åhörare, 
som hade för avsikt att köpa en klocka, ställde frågor. Det kunde låta till 
exempel så här: 

Den där klocka ser då inte ut te kunne gå så värst fort örker ho mä en 
hel timme tro? 

Upprörd över tvivlarens förklenande och vanvördande uttalande, sväng-
de klockjuden uret fram och tillbaka, så att visarna började röra på sig. 

Går inte denne klocka fort? Min gode man, jag ska anförtro dej en 
hemlighet: ho örker hur månge timmer söm du lever, å ho stryker timmen på 
förti minuter! 

Ur en uppteckning från Gustav Adolfs socken påträffas följande skildring 
av en klockhandel i äldre tid. »Lök-Oskar» skulle sälja en klocka till en 
person. För att övertyga honom om klockans förträfflighet sa han: 

Den här klocka trösker å går te domens dag, dä ä du säker på! 
Det blev affär, men så snart Lök-Oskar hade försvunnit, stannade klock-

an. Om en stund lyckades köparen leta reda på klockjuden, och nu morska-
de han upp sig, för han var i kamraters sällskap. Det var allas mening att 
Lök-Oskar hade lurat köparen. 

Hör du du du, den här klocka söm ja köpte tå dej i jåns, den stanne så 
snart du hade gått. 
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Lök-Oskar blev stående och utbrast till slut förskräckt: 
Ha klocka stanne, säjer du? Jaa, då jäkel anåda ä dä inte långt te 

domen helled232  
En i Värmland vida spridd marknadshistoria om en klockjude, utspelad 

för många år sedan och intagen i en volym Värmlandshistorier, bör få 
komma med i detta sammanhang. Klockjuden var känd för sin originella 
reklamsvada. På någon marknad påträffades en spekulant, som behagade 
tvivla på den salubjudna klockans kvalitet och rakt på sak frågade: 

Må ho går nå videre bra? 
Svaret lät inte vänta på sig. 

öm klocka går nå vidare bra? Ja ska säje dej en sak, söm du kan stole 
på. Denne klocka går, så dä dammer i västfecka! E tocka klocke kan en inte 
komme övver anne än ve dössfall! 

Argumenteringen lät ju både imponerande och trovärdig. Klockan blev 
såld, och nog gick visarna runt en stund alltid. Då de stannade och inte 
kunde förmås att röra sig mera, sökte köparen upp klockjuden i en folksam-
ling, inför vilken han på liknande sätt som förut reklamerade för sina 
klockor. Den förbittrade köparen sparade inte på ovettet och ville ha peng-
arna tillbaka. Det måste ha legat spänning i ögonblicket, men klockjuden var 
en erfaren försäljare. Han synade klockan mycket ingående, skakade på den 
och kunde inte begripa, var felet låg. Plötsligt sken han upp. 

Aha, kunne ja inte tänke mej dä. Du ha fått fel klocke, gutt. Ja råke 
förväxle henne mä den här. Se här har du den rätte klocka. Den du råke få 
ska repereres, vettja. 

Situationen var räddad. Köparen mottog en präktig klocka och blev nöjd. 
Klockjudens skamfilade rykte varade möjligen den marknaden ut. 

Hästskojarnas skara var betydligt större än klockjudarnas men mera 
sammansatt. De flesta tillhörde dock det slags människor, som gick under 
benämningarna skojare och tattare. Hedervärda bönder, skogskarlar och 
formän aktade sig noga för hästskojarna, vilka de både föraktade och hyste 
rädsla för. Men de sistnämnda hade en märklig förmåga att med brännvinets 
hjälp få oförsiktiga spekulanter omtöcknade. En lagom berusad spekulant 
var det för skojaren eller tattaren en smal sak att pracka på en gammal 
spattig hästkrake eller en krubbitare, för tillfället uppiggad med tjänliga 
medel. 

Ert tragikomisk hästhandelshistoria hörde jag i min ungdom berättas om 
en seminarist i Karlstad. Han var bondpojke och greps varje marknad av 
hästhandelns äventyr och kunde inte avhålla sig från att besöka sista stu-
dieterminens hästmarknad. 

Vid senaste besöket i hemmet hade han mottagit pengar till en frack, som 
han skulle inköpa när vårterminens avslutning med examen närmade sig. På 
marknadsdagen var han oförsiktig nog att stoppa summan i plånboken, när 
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han tillsammans med en kamrat begav sig till marknadsplatsen. Där råkade 
han givetvis vänner och släktingar från hembygden, blev bjuden på sprit och 
bjöd själv. Innan han visste, hur det hela hade gått till, var han på väg till 
bostaden i närheten av gamla seminariet, ledande en eländig hästkrake, som 
han band vid staketet, och gick till sängs med rumskamratens hjälp. Denne 
hade kommit hem tidigare och visste ingenting om hästhandeln. 

På morgonen dageddärpå, när eftertanken började infinna sig, nödgades 
han konstatera, att plånboken var tom. Pengarna till fracken var borta. 
Förtvivlad satt han på sängkanten, då rumskamraten vaknade. 

Hö ä dä våle? Ä du sjuk, eller hö ha hänt? 
Seminaristen steg upp, drog undan gardinen och pekade på hästen. 

Kom hit, ska du få se. Där ute ser du min frack. 
Morgonen blev dyster. Marknaden fortsatte dock ännu en dag, och på 

förslag av rumskamraten begav de sig i den tidiga morgontimmen till mark-
nadsplatsen med hästen. Märkligt nog lyckades de sälja kräket, och det med 
tjugofem kronors vinst ändå! Fracken var räddad. 

I kapitlet om Filipstads marknader (s. 106 f.) anfördes delar ur en artikel 
av Nils Ferlin, publicerad i STF:s årsskrift 1954. Ferlin beklagar där, att nu-
tida marknader inte har mycket gemensamt med gamla tiders. 

Till och med hästhandeln har urartat, i stället för tattarnas och andra 
hästskojares av brännvin och stryknin eldiga kampar ser man nu bara 
havrestinna och folkhemspräktiga hästar, som säljas av beskedliga bönder, 
så att det hela tar sig ut som trista och färglösa kommunalstämmor. Inte 
heller är det längre någon bragd att sälja hästar. Så här kunde det låta i 
Ferlins barndom, i kaffekaskarnas, pluntans och de storslagna presentatio-
nernas dagar: 

»Tjo, buro dingalo, bönder och bondebarn! Nu är Tattar-011es tjugofyra-
åring på banan och leker treåring igen. Har du sett London på vykort, va! 
Tre år på det femte, sa jag. Ptro, ptro, Desdemona, och låt nådigt betrakta 
dej. Sicket ett fullblod, va! Men tänderna ger du djävulen i, Ingers Lars! 
Dom är nypolerade, sirru! Och hon bits så fort hon känner lukten av 
dalkarlar — va det beror på. Sexhundrafemti, sa jag — kontant! — och går 
hon inte för det, så går hon till Årjäng. Eller far jag till. Klampenborg med 
henne direkt. Tjo, säjer jag och si, hur hon löper! Eller vad tycks, herr 
extrakonstapeln och marknadspolis? För folket åt sidan, så att ingen blir 
nertrampad, men tira på Desdemona och snacka med landsfiskalen att ni blir 
ridande, hi-hi. Då slipper ni koskiten.» 

Ferlin låter läsaren veta, att strängt taget lämpade sig nog Tattar-011es 
hästkrakar att säljas i skymningen. Men tattarna var roliga att höra på, och 
de lockade alltid största publiken. De var munviga och det var färgrika 
figurer. Nutida marknadsförsäljare av rakblad, reservoarpennor och hö-
torgskonst är ett intet mot forna tiders hästskojare med sina hästar. 
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Bild 1. Persmässmarknad i Karlstad på 1920-talet. Foto: NWT. 
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Bild. 2. Fastingen i Kristinehamn. Plankarta över regleringen av marknadsstånden på stadens 
södra torg. 1832. Bildarkivet, Kristinehamn. 
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Bild 3. Fastingen i Kristinehamn. Förstoring av förteckning till plankarta (bild 2). Bildarkivet, 
Kristinehamn. 
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Zirrsact Deg Ilamelin Joseph, 

Bild 4. Affisch om teaterföreställning vid Fastingen i Kristinehamn. 1845. Bildarkivet, 
Kristinehamn. 



ffentligt iiöjc 
i* första gången härstädes 

Söndagen den 8 April och sedan alla dagar under fastings-marknaden förevisas 
å gamla gästgifvaregården i ett dertill sär-sklidt stort uppför& tält från kl. 10 
f. tu. till kl. 9 e. ni. ett nytt mekaniskt 

KONST- OCH VAX-KABINET 
bestående af mekaniskt rörliga figurer i kroppsstorlek. I förening härmed fö-
revisas allmän geografisk framställning af land och haf i de fem verldsdelarne, 
cirka 150 transparent-emblemer på glas och siden, som genom optiskt meka-
niska apparater framställes för åskådaren, det mest storartade, som hittills i 
denna konst förevisats. 

Entre 30 öre, hälften för barn och tjenstfolk. 
Högaktningsfullt 

Alex. Eisfehit 
från Stockholm, 

Bild 5. Affisch om marknadsnöjen vid Fastingen i Kristinehamn. 1860-talet. Bildarkivet, 
Kristinehamn, 

9t-782435 Ernvik 



Å Handlanden Isakssons salong .‹«' 
eL törevisas frau och med i dag samt följande dagar frau kl 1 till 9 e in 

under Marknaden från kl. 9 f in. till 9 e ni 

Ett stort plastiskl 

WAX-MUSEUM 
som kan beses a r bade damer ()rh herrar. 

Den Spanska och Italienska inqvisitionen, 
fmitas riihtliara fiirfi(fifigo "Urii,aft 

eller 

HELVETESMASKIN, 
MOM dodulle 400 pecooner i Ii rr 0.1`11,111 	1.74. 

OPERATIONEN-b iii. nk. In in- 	 S 

EXPOSITION UNIVERSELLE ÖFVER LAND OCH HAF 

PARISER SKRATT-KABINETT 
11.0 SOM ritt skratta for skratta or.% den son, inte 	unnar skratta ;ned. 

Lur, 	öre, rör barn 

jfr Extra Anatomiskt Museum, like 
(eotinst 

heslitende af Embryologi. thalami. Opera, 

pier Den anatomiska Hercules 
som sandentelas i 30 alika 

i 1940,411 iii 

T. H. B. LUTZE 
;   

Bild 6. Affisch om marknadsnöjen vid Fastingen i Kristinehamn. 1870-talet. Bildarkivet, 
Kristinehamn. 



Bild 7-8. Marknadsbilder från Fastingen i Kristinehamn. 1880- resp. 1910-talet. Bildarkivet, 
Kristinehamn. 



Bild 9. Oxhälja i Filipstad. 1905. Greta Bronells samling. 

Bild 10. Oxhälja i Filipstad. 1920-talet. Filipstads bibliotek. 



Bild Il. Arvika. Tuberkulosföreningens marknad på gamla marknadsplatsen. 1907. Jfr s. 68. 
Foto: Gunnar Larsson. 

Bild 12. Sunne. Åmbergsheds marknad, »Evi gläija». 1867. Trägravyr i Illustrerad tidning 
25/5 1867 efter teckning av F. de Glimes. 

10-782435 Ernvik 



Bild. 13. Nysäter. Marknadsbild från 1920-talet. Gösta Nordins samling. 

Bild 14. Den sista marknaden i Nysäter. 1933. Gösta Nordins samling. 



Bild 15. Marknadsbodar i Nysäter. 1946. Foto: R. Broberg. 

Bild 16. Årjäng. Korgförsäljare på Årjängs marknad. 1930-talet. Foto: Fritz Arenö. 



Bild 17. Torsby. Bild från Torsbymarten. Nordiska museet. 

Bild 18. Nordmark. Larsmässhea i Nordmark. Foto: Carl öhlin. Nordiska museet. 
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Förkortningar 

db 	= dombok 
DS 	= Diplomatarium Suecanum 
EU 	= Etnologiska undersökningen vid Nordiska museet, 

Stockholm 
GLA 	= Landsarkivet i Göteborg 
IFGH 	= Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs universitet 
KB 	= Kungl. Befallningshavande 
KBS 	= Kungliga biblioteket, Stockholm 
KLNM 	= Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 
Lign. 	= A. Lignells saml. i Värmlandsarkiv, Karlstad 
NVVT 	= Nya Wermlands-Tidningen, Karlstad 
RA 	= Riksarkivet 
RAP 	= Svenska Riks-archivets pergamentsbref 
rdr 	= riksdaler 
SD 	= Svenskt diplomatarium 
SFS 	= Svensk författningssamling 
SMR 	= Svenska medeltidsregester, utg. av Sven Tunberg 
sn 	= socken 
SOV 	= Sveriges ortnamn. Värmlands län 
STF 	= Svenska Turistföreningen 
SU 	= Svensk uppslagsbok., 2:a upp!. 
Tidösaml. = Tidösamlingen, RA 
tr 	= tunnor 
ULA 	Landsarkivet i Uppsala 
ULMA 	= Uppsala Landsmåls- och folkminnesarkiv (numera Dialekt- 

och folkminnesarkivet i Uppsala) 
UUB 	= Uppsala universitetsbibliotek 
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Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 
Riksarkivet (RA). 

Kommerskollegii arkiv. 
Skrivelser från landshövdingar. 
Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t. 
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Länsräkenskaper, Värmland 1806. 
J. A. Flintberg, Bruksidkares, städers och borgerskaps ömse förmoner och 

skyldigheter. Manuskript omkr. 1789. 
Landsarkivet i Uppsala (ULA). 

Örebro länsstyrelses arkiv, landskansliet. 
Kungl. brev. 
Kungl. kollegiers brev. 
Biskopars och kyrkliga myndigheters skrivelser. 
Skrivelser från magistrater i Värmland. 
Skrivelser från kronofogdar i Värmland. 
Byalags och enskildas suppliker. 

Landsarkivet i Göteborg (GLA). 
Karlstads häradsrätts dombok 1727. 
Nordmarks häradsrätts dombok 1833. 
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Brodins samlingar 
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Löfs samlingar XII: 4, 53: 1, 5-6. 
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Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs universitet (IFGH). 
Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala (ULMA). 

Tryckta källpublikationer 
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Evi gläjja och andra värmländska marknader 

Knut Lilljebjörn, Erik Gustaf Geijers svärfader, berättar i sina minnen 
om ett besök vid Nysäters marknad. Som vanligt hade gillbergabor 
och glavabor m. fl. anordnat ett präktigt slagsmål, och bondjäntor och 
pigor fick ta hand om sina blodiga kavaljerer. Lilljebjörn lade märke 
till en vid pass 70-årig bonde, som höll sig ett stycke vid sidan om en 
grupp bärsärkar. Gubben hoppade gråtande upp och ned och slet i sitt 
långa hår. Tillfrågad om orsaken till den häftiga sinnesrörelsen svara-
de han: »I slika lekar har jag förr kunnat vara med, men nu duger jag 
till intet!» På den tiden ansågs det som en skam att komma hem från 
en marknad utan blåmärken. 

Berättelsen är ett prov på de livliga episoder ur forna tiders mark-
nadsliv som skildras i Arvid Ernviks nya bok »Evi gläjja och andra 
värmländska marknader». Boken innehåller en utförlig historisk fram- 
ställning av Värmlands marknader, vilken bygger på ett rikhaltigt 
arkivmaterial, gamla almanackor, tryckta kungl. förordningar, brev 
och resolutioner m. m. samt en omfattande litteratur. Ett fyrtiotal 
värmländska marknader har uppspårats, och de flesta skildras utför-
ligt. 

Västvärmlänningarnas gränshandel, som myndigheterna sökte stäv-
ja genom inrättandet av marknader, får ett särskilt kapitel. En tredje-
del av bokens utrymme ägnas åt folklivet på marknaderna, sådant det 
skildras i våra folkminnesarkivs uppteckningar. De oundvikliga 
slagsmålen ägnas ett eget kapitel. Även hästskojare och s. k. klock-
judar bestås särskilda avsnitt. 

Som vanligt har Ernvik försett också detta nya arbete med noter 
samt käll- och litteraturförteckning. 

Boken avslutas med marknadsbilder från skilda håll i Värmland. 


