


Före lanthandelns tid? 
Förutsättningarna för och förekomsten av handel på 
den svenska landsbygden före 1846 

ANNA BRISMARK & PIA LUNDQVIST 

En reglerad landsbygdshandel 

Fram till den svenska näringslivsreformen år 1846 reglerades vem som fick 

bedriva handel och var denna handel fick äga rum.' Statsmakterna försvarade 

städernas monopol och i princip var all handel därutöver undantag från denna 

huvudregel. Handeln på landsbygden präglades av tillfälliga marknader och 

ett förbud mot att bedriva fast handel. Under årtiondena före 1846 års reform 

skedde dock en tydlig liberalisering och en rad förändringar av lagstiftningen 

ökade möjligheterna att bedriva handel på landsbygden. Spannmålshandeln 

släpptes fri redan 1780. Därefter tilläts viktualiehandlare på landsbygden från 

1815 och några år senare, 1822, blev det tillåtet att bedriva handel med glas 

och porslin. Vidare utökades möjligheterna att bedriva handel inom ramen 

för den traditionella bondehandeln och gårdfarihandeln. Till exempel fick 

bönderna under 1700-talets slut rätt att agera som varandras kommissionärer 

och därmed sälja andras varor.2 

Intresset för hur landsbygdshandeln utvecklades och hur lagstiftningen 

fungerade i praktiken har koncentrerats till tiden efter år 1846.3 Det finns få 

1 Vissa regleringar fanns också kvar till en senare reform år 1864. 

2 Anna Brismark, Mellan producent och konsument. Köpmän, kommissionärer och krediter i 

det tidiga 1800-talets Hälsingland (Uppsala 2008), s. 43-54. För lagstiftningens utveckling, 

se främst Henry Lindström, Näringsfrihetens utveckling i Sverige 1809-36 (Göteborg 1923); 

densamme, Näringsfrihetsfrågan i Sverige 1837-1864 (Göteborg 1929). För bönderna i bland 
annat Hälsingland hade detta varit tillåtet redan från mitten av 1600-talet. 

3 Se exempelvis Fredrik Sandgren, Åt var och en efter behov? En studie av lanthandeln i Rev-

sundsregionen i Östra Jämtland 1870-1890 (Uppsala 1999); Christer Petersson, Lanthandeln. 

En studie av den fasta handelns regionala utveckling i Västmanlands län 1864-1890 (Uppsala 
2001). 
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studier som diskuterat konsekvenserna av de tidiga förändringarna och före

komsten av handlare på landsbygden som tillvaratog möjligheter att bedriva 

handel.4 En orsak till detta är med all säkerhet att 1846 års reform har setts 

som central för den fasta handelns etablering på landsbygden. Ny forskning 

har emellertid visat att myndigheternas sätt att tillämpa lagen innebar att det 

förekom att fasta handelsbodar tolererades, åtminstone inom vissa regioner 

från och med 1830-talet. Både lag och praxis blev alltså liberalare.5 Vidare 

innebar förändringarna i lagstiftningen att gränsen mellan den handel som 

stadsköpmännen bedrev och bondeköpmännens verksamhet minskade redan 

kring sekelskiftet 1800. De senare kunde konkurrera med stadsköpmännen 

både om att saluföra viktualievaror på landsbygden och att sälja olika typer 

av textilier på marknaderna utanför den egna regionen.6 Tillsammans med ny 

forskning om gårdfarihandeln i Västergötland blir bilden av handeln på land

bygden under det tidiga 1800-talet mer komplex än vad som tidigare visats.7 

Handeln på Hälsinglands landsbygd 

Genom studier av handeln på Hälsinglands landsbygd under 1800-talets första 

hälft har det framkommit att det förekom ett flertal olika typer av handels

aktörer. För det första är det tydligt att stadsköpmännen regelbundet besökte 

och på olika sätt levererade varor till landsbygdsbefolkningen.8 Vidare fanns 

det personer, bosatta på landsbygden, som på olika sätt agerade kommissionä-

rer åt stadsköpmännen. Dessa kommissionärer agerade både som uppköpare 

och försäljare av de varor som stadsköpmännen saluförde, vilket medförde att 

dessa kunde bedriva en mer eller mindre permanent verksamhet i de socknar 

4 Se främst Mats Moreli, Bondeköpmän. Sörkörarnas arvtagare i norra Ångermanland under 

sent 1800-tal (Örnsköldsvik 1982); Kersti Ullenhag, Sörkörare. Bönder med lärft på lassen från 

norra Ångermanland 1750-1850 (Örnsköldsvik 1982). 

5 Brismark (2008), främst kapitel 5. 

6 Brismark (2008), s. 53—54, 73—81. 

7 Se Pia Lundqvist, Marknad på väg: den västgötska gårdfarihandeln 1790-1864 (Göteborg 

2008). 

8 Sven Brun, Hudiksvalls historia 1—2 (Hudiksvall 1932-1944); Sven Brun, "En Hudiksvalls-

handlandes arbetsförhållanden vid slutet av 1700-talet", i Gammal Hälsingekultur. Medde

landen från Hälsinglands fornminnessällskap (1952); Inger Jonsson, Linodlare, Väverskor och 

köpmän. Linne som handelsvara och försörjningsmöjlighet i det tidiga 1800-talets Hälsingland 

(Uppsala 1994); Brismark (2008). 
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kommissionärerna bodde.9 Detta innebar att handeln var betydligt mindre 

präglad av marknadstider och en tydlig uppdelning mellan stad och lands

bygd än vad som ofta framkommit. För det andra förekom en omfattande 

bondehandel där delar av landsbygdsbefolkningen konkurrerade med stads

köpmännen då båda grupperna bedrev handel med samma slags linnevaror 

och hade sina viktigaste avsättningsmarknader i Stockholm samt på olika 

marknader i Bergslagen och Mälardalen. Trots att möjligheterna att analysera 

hur bondehandeln utvecklades i kvantitativa termer är begränsade på grund 

av källmaterialets brister tyder innehållet i olika skrivelser och rapporter på 

att stadshandlarna upplevde en klar konkurrens från bondehandeln.10 

För det tredje fanns ett flertal spannmåls- och viktualiehandlare, men 
också personer som bedrev handelsbodar med ett mer omfattande varusorti

ment. Denna verksamhet möjliggjordes av de reformer som presenterades i 

textens början samt av en framväxande praxis där Kommerskollegium efter 

en utredning under 1830-talets början i praktiken kom att tillåta de handels

bodar som redan fanns och även tillät att nya öppnades." För Hälsinglands 

del har det också framgått att sockenstämmorna hade möjlighet att påverka 

möjligheterna för enskilda individer att öppna handelsbod." I ett exempel 

från Hanebo socken framkommer att det fanns flera handelsbodar i socknen 

år 1843, men också att man ville förhindra en överetablering och spridandet av 

vad som då betraktades av lyxvaror. Sockenstämmans ordförande konstaterar 

att beviljandet av en fjärde handelsbod "... icke torde bli varken Hanberg 

eller församlingen till belåtnad, enär kontingenthandlanden Lars Lindström, 

fru Blombergsson och bokhållare på Kilafors bruk redan kontribuerade för 
handel med för allmogen nödiga varor, och att socknen var belägen endast 

3 V2 mil från stad. Skulle så tillståndet missbrukas, så att överflödsvaror och 

lyxartiklar komme att tillhandahållas, så vore bifallet obetänkt."13 Orsakerna 

till att handelsbodar tilläts kan skönjas i material från Kommerskollegium 

och sockenstämmor. I en skrivelse från Kommerskollegium framkommer 

9 Brismark (2008), s. 152-159. 
10 Brismark (2008), s. 50-54, kapitel 4; se även Ullenhag (1982); Morell (1982). 

11 Brismark (2008), s. 46-50, se även s. 84-94. 
12 Brismark (2008), 87-92. 
13 N.C. Humble, Två hälsingesocknar. Några anteckningar till Segersta och Hanebo socknars his

toria (Landafors 1983), s. 326-327; Brismark (2008) s. 88. 
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att man var positiv till landsbygdsbefolkningens möjligheter att köpa vävda 

tyger.141 ett sockenstämmoprotokoll från Hälsingland finns bland annat för

hoppningar om att etablerandet av en tobakshandel skulle innebära tillgång 

på snus och tobak till ett bättre pris och av godare kvalité om man inte be

hövde åka in till Söderhamns stad för att göra dessa inköp.15 

Förekomsten av den handelverksamhet som beskrivits innebar en föränd

ring vad beträffar landsbygdsbefolkningens geografiska närhet till en perma

nent handel. Tidigare forskning om lanthandelns expansion under 1800-talets 

senare del har konstaterat att det fanns två möjligheter att tillgodose den väx

ande inhemska marknadens behov. Antingen att stadshandeln utvecklades för 

att bättre tillgodose landsbygden varubehov eller, vilket också skedde, att dist

ributionen flyttade ut på landsbygden och etablerade fasta kanaler genom att 

lanthandeln expanderade. Genom studier av handeln på Hälsinglands lands

bygd har det framkommit att detta var en process som började redan innan 

reformerna år 1846 respektive 1864. 

Gårdfarihandel och "hemmahandel" i Västergötland 

En annan region, som också var starkt präglad av allmogebefolkningens liv

liga handel, var Sjuhäradsbygden i Västergötland.16 Området var centrum för 

den västgötska gårdfarihandeln, som hade avsättning i så gott som hela lan

det. Under det tidiga 1800-talet hade dels allmogen, dels stadsborna i Borås 

och Ulricehamn särskilda handelsprivilegier att bedriva handel på marknader 

och direkt till hushåll både på landsbygden och i städerna. Det var fram
för allt textilier som såldes. Enligt privilegierna fick allmogen sälja bygdens 

hemindustriella produktion ute i landet. I verkligheten salufördes dessutom 

ett brett utbud av varor som var producerade i städer eller importerade, en 

handel som för gårdfarihandlarna alltså var illegal. För allmogens gårdfari-

handlare var också svenska varor producerade utanför regionen otillåtna i 

sortimentet fram till 1847. De hemindustrielit producerade varorna köpte 

14 Brismark (2008), s. 49. Se RA, Kommerskollegiums arkiv, utgående skrivelser till Kungl. 

Majestät 15/111833. 

15 Brismark, (2008), s. 53-55, 91. Se även Börje Björklund, Herrarna på Stene (Järvsö 1962), 

s. 25. 
16 Se Lundqvist (2008). 
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gårdfarihandlarna in från förläggare i Sjuhärads bygden, medan övriga artiklar 

införskaffades framför allt i Göteborg, men även i andra städer. 

Vissa gårdfarihandlare kom ett par decennier in på 1800-talet att speciali

sera sig på upphandling av varor från olika håll, som de sedan sålde vidare till 

andra handlare som reste ut på handelsresor. Dessa så kallade hemmahand

lare eller samköpare kom att fungera som ett mellanled i distributionskedjan 

på hemmaplan. I figuren nedan tecknas en schematisk bild av distributionen 

fram tills det att varorna nådde gårdfarihandlarna. Pilarna visar varornas väg 

i distributionssystemet: 

Varje förläggare hade ett stort antal väverskor knutna till sig, som mot kontant 

betalning vävde av det garn som förläggaren försåg dem med. Förläggarna i 
olika trakter var inriktade på olika slags produktion, oftast bomullsvävnader 

av olika slag men även finare linnevävnader eller vadmal. Gårdfarihandlarna 

köpte merparten av sina varor från ett flertal olika förläggare men kunde 
också skaffa sina varor via en hemmahandlare, vilken alltså utgjorde ytter

ligare ett mellanled mellan producent och gårdfarihandlare förutom förläg
garen. Därtill köpte de vanligen också upp textilier producerade på andra 

håll, utomlands eller i fabriker. Sortimentet sattes således samman av varor 

från många olika håll. Gårdfarihandlarna, och i ännu högre grad hemma

handlarna, hade med andra ord omfattande ekonomiska förbindelser med 

varuleverantörer både på landsbygden och i städerna. 

Hemmahandlarnas ekonomiska förbindelser belyses i bouppteckningen 
efter Anders Persson, Draered Skattegård, i sjuhäradssocknen Toarp.17 Pers

sons verksamhet var omfattande. I hans varudepå fanns dels traditionella 

hemslöjdsprodukter som blå och grå vadmal, ullsaxar, bolstervar och ylle-

17 GLA, bouppteckning efter Anders Persson, Ås häradsrätt, F II: 24,1827: 1041. 
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Ftbrikörw 

Hemi&ahandUr 

Väverska 

135 



och linneband, dels varor av annat ursprung: bland annat melerat kläde, 

muslindukar, kattun och mässingsknappar. Skulderna, som avsåg varukre-

diter, var i stor utsträckning till kreditorer utanför Sjuhäradsbygden. Vi kan 

visserligen notera en skuld på drygt 800 riksdaler till bomullsförläggaren 

Anders Eriksson i Kinna, Marks härad. Det fanns även några skulder till 

textilfabrikörer och handlare i Borås. Den största enskilda fordringen på An

ders Persson hade emellertid Samuel Josephsson i Göteborg, 4 285 riksdaler. 

Han tillhörde den grupp judar som under det tidiga 1800-talet etablerat sig 

inom textilbranschen i Göteborg.18 De sysslade både med import och startade 

egen produktion av bland annat bomullskattuner. 1816 hade Josephsson fått 

burskap i staden och rättigheter att bedriva handel i öppen bod. Ett decen

nium senare hade han många kunder bland de västgötska gårdfarihandlarna. 

En tredje fordring i Anders Perssons bouppteckning som kan lyftas fram var 

från Olof Engelbrektsson och Anders Andersson i Grebbestad. Det framgår 

inte vad skulden avsåg. En möjligen djärv spekulation är att det kan röra sig 

om insmugglade varor. Som framgått tidigare var smuggelhandeln omfat

tande. Förbjudet gods infördes både sjövägen och från Norge, inte minst via 

Halden.19 

Sammantaget visar uppgifterna i Anders Perssons bouppteckning på att 

den handel han bedrev sträckte sig utanför närområdet. Via sina kontakter 

i städerna var han delaktig i ett ekonomiskt nätverk som sträckte sig långt 

utanför lokalsamhället. Detta gällde även gårdfarihandlargruppen som hel

het. Redan under 1800-talets första hälft hade de en betydande del av sina 
skulder i städer.20 

Mångfacetterad och mindre hierarkisk handel 

Såväl den västgötska gårdfarihandeln som olika slag av handelsaktörer i Häl

singland har nyligen varit föremål för större undersökningar, vilka exemplen 

18 Se vidare Artur Attman, "Judiska insatser i Göteborgs samhällsutveckling", Mosaiska för
samlingen i Göteborg 200 år (Göteborg 1980); Bertil Andersson, Göteborgs historia. Närings
liv och samhällsutveckling 1 Från fiistningsstad till handelsstad 1619-1820 (Stockholm 1996), 

s. 238-248; Martin Fritz, Göteborgs historia. Näringsliv och samhällsutveckling. 1 Från handels

stad till industristad 1820-1920 (Stockholm 1996), s. 69-70. 
19 Sven G. Eliassen, "Halden - Fredrikshald i ett grenselandskap", i Heimen 2008. 
20 Lundqvist (2008), s. 202-205. 
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ovan är hämtade ifrån. Då vi sammanför resultaten av våra respektive av

handlingar visar det sig att det finns flera likheter i helhetsbilden, även om 

platsen för underökningarna och de yttre sammanhangen skiljer sig åt: Det 

mest väsentligaste resultatet är att gränsen mellan land och stad var betydligt 

mer uppluckrad än vad man tidigare antagit.21 Varuströmmarna mellan lands

bygden i Hälsingland och såväl landskapets egna som mer avlägsna städer var 

dubbelriktade och byggde på en rad olika samarbetsformer mellan skilda slag 

av handlare." De västgötska gårdfarihandlarnas kreditrelationer visar på hur 

sammanvävd städernas ekonomi var med landsbygdens. De sålde och köpte 

varor både i städerna och på landsbygden.13 

Inte bara i städerna, utan även på landsbygden, existerade olika typer av 
handelsaktörer och skilda former av handel bedrevs parallellt.24 Detta var ett 

viktigt resultat i studien av handeln i Hälsingland och även när det gällde 

gårdfarihandlarnas verksamhet, vilket illustreras tydligt av figuren ovan som 

visar distributionskedjan för varor fram till gårdfarihandlarna. Handeln var 

också mindre hierarkiskt organiserad än vad som visats i tidigare studier.25 Fö

rekomsten av både konkurrens och samarbete mellan samma parter är något 

som påvisats i båda undersökningarna.26 Vi vill utifrån ovanstående resultat 

hävda att det finns anledning att fundera över den gängse bilden av handeln 

på landsbygden före näringsfriheten. 

Stad och land — en seglivad tudelning 

För det första menar vi att det är dags att ifrågasätta den strikta uppdelning 

mellan stad och land, och mellan handelns olika juridiska former, som ti

digare präglat, och i vissa fall fortfarande präglar, forskningen om handelns 

utveckling. Endast i begränsad utsträckning har sambanden mellan lands

bygdens och städernas ekonomi studerats. I stället har tendensen varit att 

stad och land undersökts var för sig. En stor del av den handelshistoriska 
forskningen har också utgått från handelns olika juridiska former: lanthan-

21 Brismark (2008), s. 181; Lundqvist (2008), s. 274. 

22 Brismark (2008), s. 181. 

23 Lundqvist (2008), s. 274; Lundqvist (2008), s. 194. 

24 Brismark (2008), s. 178. 

25 Brismark (2008), s. 178, 182-183. 

26 Brismark (2008), s. 179; Lundqvist (2008), s. 248-249. 
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del, stadshandel, grosshandel etc. Problemet är att denna utgångspunkt, att 

studera en särskild form eller kategori av handel, ofta blivit styrande för ana

lysen.27 Ett angreppssätt där man inte från början väljer att studera stads

handel eller landsbygdshandel kan förhoppningsvis öppna ögonen för nya 

intressanta aspekter på det dåtida ekonomiska utbytet. 

En metodiskt viktig fråga i detta sammanhang är att problematisera den 

bild som de kamerala källorna ger. Vi såg ovan att i Hälsingland fanns eta

blerade handelsbodar före 1846 års handelsordnig som tillät dem. Såväl bon

deköpmän som gårdfarihandlare är i de närmaste osynliga som handelsmän 

i den officiella statistiken. De har registrerats som bönder, fastän deras hu

vudsakliga näringsfång ofta var just handel. Och begreppet fast handel - vad 

avses egentligen med det? Handelsbodar i traditionell mening eller personer 

som huvudsakligen sysselsatte sig med handel? Hur skilde sig egentligen bon

deköpmännens handelsverksamhet från småstadsköpmän? 

Historikern Åke Sandström sätter i Plöjande borgare och handlande bönder 

fingret på detta problem när han talar om de tidigmoderna svenska städerna 

som "enligt de flesta rimliga definitioner inte var städer" och å andra sidan 

"platser och personer [på landsbygden] som genom sina ekonomiska funk

tioner var mer stadslika än många städer."28 Sandströms undersökning berör 

det svenska 1500- och 1600-talet och pekar på en viktig aspekt som ofta för

bises, när den förindustriella marknaden diskuteras: den ekonomiska poten

tialen inom agrarsamhället och de svenska städernas relativt svaga ställning. 

Detta framhölls redan av Heckscher, som betonade de otydliga gränserna 
mellan Sveriges små och obetydliga städer och en ofta dynamisk landsbygds

ekonomi.29 En annan undersökning som tydligt belyser de vaga gränserna 

mellan stads- och lantnäringar är Carl-Johan Gadds Självhushåll eller arbets

delning.1'0 

I Sverige var alltså gränserna mellan stad och land i praktiken ofta fly

tande ännu under det tidiga 1800-talet, vilket framgår tydligt med Hälsing-

27 Lundqvist (2008), s. 274. 

28 Åke Sandström, Plöjande borgare och handlande bönder. Mötet mellan den europeiska urbana 

ekonomin och vasatidens Sverige (Stockholm 1996), s. 11. 
29 Eli F Heckscher, "Den ekonomiska innebörden av 1500- och 1600-talens svenska stads-

grundningar", i Historisk Tidskrift (1923), s. 341-343. 
30 Carl-Johan Gadd, Självhushåll eller arbetsdelning? Svenskt lant- och stadshantverk ca 1400-

1860 (Göteborg 1991). 
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land och Sjuhärads bygden som exempel. Vi kan trots detta konstatera att 

föreställningen om en skarp arbetsdelning mellan stad och land varit seglivad, 

vilket troligen har sin förklaring i att den dåtida lagstiftningen länge styrt vår 

tids uppfattning av hur det förindustriella samhället såg ut. Samtidigt bör 

det också poängteras att "de institutionella förutsättningarna för att bedriva 

handel på landsbygden var mer inkluderande och vidare till sitt omfång än 

vad som uppmärksammats".31 I stället för att konstruera en falsk dikotomi 

mellan stad och landsbygd, menar vi alltså att man, mer förutsättningslöst än 

tidigare, behöver studera interaktionen mellan dem båda. 

En mer komplex helhetsbild 

För det andra vill vi understryka komplexiteten även i den till synes "enkla" 

varudistribution som ägde rum på landsbygden, och mellan landsbygden 

och städerna. Gårdfarihandel och bondehandel, protoindustri och fabriks

industri, stadsköpmän och kommissionärer — alla var de sammanvävda i ett 

komplicerat nätverk av krediter och handelskontakter. Såväl olika regioner 

som skilda juridiska handelsformer blev allt mer integrerade med varandra. 

I dessa överlappande nätverk var hierarkierna inte alltid givna. Maktförhål

landena kunde variera beroende på tillgång till efterfrågade varor, kontanter, 

krediter eller information. Vi menar således att handeln på landsbygden bör 

betraktas som mer mångfacetterad och komplex än vad som framkommit i 
tidigare forskning. Samtidigt vill vi poängtera att landsbygdshandeln var en 

viktig del av en större helhet med vida förgreningar. 

Vidare frågor 

Det finns fortfarande obesvarade frågor att ställa, exempelvis om hur den 

fasta handeln på landsbygden växte fram. Tidigare forskning har visat att den 

fasta lanthandeln efter 1846 etablerades snabbare i norra Sverige än i södra.32 

Samtidigt har helt ny forskning alltså gett vid handen att utvecklingen av 
mer eller mindre fast handel på landsbygden skedde flera decennier tidigare 

31 Brismark (2008), s. 179. 

32 Pernilla Jonsson, Marknadens väv. Svenska mekaniserade bomulhväverier i distribution och 

försäljning 1850-75 (Uppsala 2001), s. 54. 
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än 1846, åtminstone i vissa regioner. Vilken betydelse hade näringsstruktur, 

närhet till städer och övriga geografiska förutsättningar för handelsbodarnas 

framväxt? Genom att jämföra olika delar av landet skulle man kunna komma 

närmare ett svar på denna fråga. 

En annan fråga som förtjänar fördjupade undersökningar är hur köp- och 

kolonialvaror egentligen nådde olika slag av handelsidkare och konsumenter 

på landsbygden. Hur såg nätverken ut mellan städernas grosshandlare och 

detaljister och landsbygdens bondeköpmän, gårdfarihandlare, lanthandlare 

och andra aktörer? Vår forskning har på olika sätt belyst olika samband och 

ekonomiska relationer mellan land och stad, men problemområdet är långt 

ifrån uttömt. 
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