
http://www.diva-portal.org

This is a digital version of a doctoral thesis published by Stads- och kommunhistoriska institutet.

Citation for the original published paper (version of record):

Wottle, M. (2000)
Det lilla ägandet. Korporativ formering och sociala 
relationer inom Stockholms minuthandel 1720-1810. 
Studier i stads- och kommunhistoria, 21.

This digital version is provided by Stockholm University Library 
in agreement with the author.
May be used according to current laws.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn:nbn:se:su:diva-13942



STUDIER I STADS- OCH KOMMUNHISTORIA / 21

MARTIN WOTTLE
I
i

Det lilla
ägandet

Korporativ formering 
och sociala relationer 

inom Stockholms minuthandel 
1720-1810

JhdL
STADS OCH KOMMUN 
HISTORISKA INSTITUTET





Det lilla ägandet

Korporativ formering och sociala relationer 

inom Stockholms minuthandel 

1720-1810

Akademisk avhandling 
som för avläggande av doktorsexamen 

vid humanistiska fakidteten, Stockholms universitet, 
försvaras offentligen i hörsal 7, hus D, Frescati, 

fredagen den 1 december 2000, kl. 10.00.

av

FK Martin Wottle

Historiska institutionen 
Stockholms universitet 
106 91 Stockholm

Stockholm 2000 
ISBN 91-88882-15-2 
351 s



Abstract

The Petty Property. Corporate Formation and Social Relations within the Stockholm Retail Trades, 
1720-1810.(351 pp)

In the second half of the 18lh century, the Stockholm retail trades started to organise themselves in 
legal corporations, called trade societies. In this, they were frequently opposed by the State. 
Swedish society was still basically a corporatist society, based on privileged bodies, with defined 
functions and rights. Corporations on a concrete level, claiming legal status as intermediaries 
between the Individual and the public did, however, not fit into the plans of the State anymore.

This dissertation deals with the following problems concerning this late addition to the 
corporate world of early-modern Sweden: What were the driving forces behind this corporate 
formation? And what were its consequences, for the relations between corporation and individual on 
the one hand, and between the corporations and the public on the other?

The theoretical framework includes a discussion concerning conflicting conceptions of property. 
I will argue that the corporate ideals presuppose an ‘embedded’ notion of property, whereas ‘new’ 
ideas of property as a purely material commodity were starting to make their way into 18,h century 
Swedish society. The second theoretical assumption is, that the action of the trade societies may be 
seen from a petite bourgeoisie perspective, where both the preconditions for their business and 
social status, as well as their collective action, show great affinity with that of advocates of petty 
property and small-scale business in the late 19lh and early 20th century.

I will argue that the combined phenomena of perceived relative deprivation and subsequent real 
economic hardship proved conducive to the decision of the retail trades to start forming proper 
corporations, meaning legally recognised (and protected) occupational associations. This process 
included a shift of strategy, as the trade societies turned inward: A closer adherence to the question 
of a moral economy, and claims to mutuality and surveillance within the society, were combined 
with strengthened claims concerning the question of credentials and professional skill.

In their relations to individuals, the trade societies were obvious exponents of the patriarchal 
society. Young men within the retail trades, although closely supervised, faced reasonably fair 
chances of one day becoming tradesmen, burgesses and members of the corporation. Where 
conformity was lacking, however, both corporations and individuals were prone to litigation. The 
strengthened legal position of the trade societies proved to be conducive also to strengthened 
position vis-à-vis individuals. During the latter part of the century, the municipal courts showed 
greater adherence to the arguments and statutes of the corporations.

The patriarchal system did also contain the relations between men and women. Here is 
introduced the concept of the corporate gender-order, for describing the trade societies’ relations to 
women within and in the periphery of the corporation. Independent women, working outside any 
patriarchal control, was seen as a serious threat to the identity of these trades as exclusive, and as 
‘professions’. As a conclusion the retailers show a certain affinity with the petite bourgeoisie, in 
their individual as well as their collective behaviour.

Key words: Retail trades, legal corporations, corporatism, property, gender, moral economy, petite 
bourgeoisie, mercantilism, professionalisation.
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En borgardotter, dock av ringaste borgarklass.
Ett intagande och märkvärdigt mellanting! (...)
Vad skall en sådan egentligen anses fört1 vad kallas?
Det är någonting outgrundligt i denna mellansort.
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Abstract
The Petty Property. Corporate Formation and Social Relations within the Stockholm Retail Trades, 
1720-1810.

In the second half of the 18th century, the Stockholm retail trades started to organise 
themselves in legal corporations, called trade societies. In this, they were frequently opposed 
by the State. Swedish society was still basically a corporatist society, based on privileged 
bodies, with defined functions and rights. Corporations on a concrete level, claiming 
legal status as intermediaries between the Individual and the Public did, however, not fit 
into the plans of the State anymore.

This dissertation deals with the following problems concerning this late addition to the 
corporate world of early-modern Sweden : What were the driving forces behind this corporate 
formation? And what were its consequences, for the relations between corporation and 
individual on the one hand, and between the corporations and the public on the other?

The theoretical framework includes a discussion concerning conflicting conceptions 
of property. I will argue that the corporate ideals presuppose an ‘embedded’ notion of 
property, whereas ‘new’ ideas of property as a purely material commodity were starting 
to make their way into 18th century Swedish society. The second theoretical assumption 
is, that the action of the trade societies may be seen from a petite bourgeoisie perspective, 
where both the preconditions for their business and social status, as well as their collective 
action, show great affinity with that of advocates of petty property and small-scale busi
ness in the late 19th and early 20th century.

I will argue that the combined phenomena of perceived relative deprivation and 
subsequent real economic hardship proved conducive to the decision of the retail trades 
to start forming proper corporations, meaning legally recognised (and protected) 
occupational associations. This process included a shift of strategy, as the trade societies 
turned inward: A closer adherence to the question of a moral economy, and claims to 
mutuality and surveillance within the society, were combined with strengthened claims 
concerning the question of credentials and professional skill.

In their relations to individuals, the trade societies were obvious exponents of the 
patriarchal society. Young men within the retail trades, although closely supervised, faced 
reasonably fair chances of one day becoming tradesmen, burgesses and members of the 
corporation. Where conformity was lacking, however, both corporations and individuals 
were prone to litigation. The strengthened legal position of the trade societies proved to 
be conducive also to strengthened position vis-à-vis individuals. During the latter part of 
the century, the municipal courts showed greater adherence to the arguments and statu
tes of the corporations.

The patriarchal system did also contain the relations between men and women. Here 
is introduced the concept of the corporate gender-order, for describing the trade societies’ 
relations to women within and in the periphery of the corporation. Independent women, 
working outside any patriarchal control, was seen as a serious threat to the identity of 
these trades as exclusive, and as ‘professions’. As a conclusion the retailers show a certain 
affinity with the petite bourgeoisie, in their individual as well as their collective behaviour.

Keywords: Retail trades, legal corporations, corporatism, property, gender, moral economy, 
petite bourgeoisie, mercantilism, professionalisation.
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Förord
När nu åtta års arbete börjar gå mot sin fullbordan söker sig givetvis tankarna till alla 
dem som på olika sätt bidragit till att göra tiden som doktorand och forskare stimu
lerande, glädjefylld, eller helt enkelt uthärdlig; det sista inte minst viktigt i en verk
samhet som är lika fylld av vånda som av glädje.

Redan när jag skrev min c-uppsats fanns professor Lars Nilsson där med sin stilla 
uppskattning, och sedermera uppmuntran att fortsätta på forskarutbildningen. Lars 
har som min handledare alltid visat stort tålamod under de perioder när forskningen 
fört mig ut på osäkra stigar, och aldrig försökt fösa mig in i någon fålla. Jag vill gärna 
tro att detta hans förtroende för mig, i mot- som i medgång, har hjälpt till att göra detta 
till en bättre avhandling.

Redan tidigt i mitt arbete gjorde Maria Sjöberg entré, först som seminariekamrat 
och sedan som biträdande handledare. Med sin aldrig sviktande entusiasm och idérike
dom har hon genom åren givit mig åtskilliga uppslag som i en eller annan form funnit 
sin väg in i den färdiga avhandlingen.

Under dessa år har Stads- och lokalhistoriska seminariet vid Historiska institu
tionen utgjort en fast punkt. Förutom att jag där haft nöje och nytta av att lufta mina 
egna alster, har jag också kunnat ta del av visdom inom ett brett spektrum av ämnen 
med koppling inte minst till Stockholms historia, från 1500-talets skeppsbyggen till 
1700-talets gatuupplopp och 1900-talets turistsatsningar. Tack Monica, Hossein, 
Håkan, Anna, Hans, Mats & Mats, Mattias, Dan och alla andra, för trevlig samvaro 
och många bra diskussioner.

En annan fast punkt har givetvis också samvaron med de andra doktoranderna 
varit. Efter många timmar under påtvingad självdisciplin vid datorn i forskarcellen 
(synnerligen adekvat benämning) har de ofta rätt högljudda diskussionerna - både 
seriösa och triviala - vid det ständigt lika fullsatta lunchbordet varit en lättnad och 
stimulans. Till Jens, Pär, Johanna, Anders, Jonas, Ebba, Anna, Orsi, Peter, Madelene, 
Johan, Lena, Cecilia, Helena, Malin, Marika, Mats, Nils-Olov, Mattias, Tom m.fl. - 
tack för att Ni stått ut med min svada genom åren.

Som relativt nybakad doktorand hade jag förmånen att komma i kontakt med ett 
alternativt forum för utbyte av tankar, i form av Johan Söderbergs och Arne Jarricks 
s.k. civiliseringsseminarium, vid Ekonomisk-historiska institutionen. Tack Johan, 
Arne, Börje, Eva, Hans, Arne och Susanna för en stimulerande samvaro, så viktig för 
en vilsen person som ännu är i startgroparna.

Förutom av mina handledare Lars och Maria har hela avhandlingen lästs i manus 
av professor Arne Jarrick, docent Klas Nyberg och FD Eva Blomberg. Enskilda kapitel 
har också lästs av FD Eva Eggeby, professor Christina Florin och professor Yvonne 
Hirdman. Alla dessa kvalificerade läsare har med såväl uppmuntran som kritik bidra
git till åtskilligt tankeväckande, som jag hoppas har letat sig in i avhandlingen i nöj
aktig form.



Jag hade den stora turen att redan tidigt i min doktorandkarriär få stöd av en 
finansiär, i form av Kommittén för stockholmsforskning, vilken välvilligt stod för en 
försvarlig del av min försörjning under ett och ett halvt år. Stort tack för denna eko
nomiska hjälp och uppmuntran.

Nu i slutskedet har stöd även influtit från annat håll, denna gång för färdigstäl
landet av avhandlingen, i form av ett generöst tryckbidrag från Kungliga Gustav Adolfs 
Akademien, vilken härmed omnämnes med tacksamhet.

Men doktorandlivet hade varit tomt utan ett annat liv vid sidan om. Jag har genom 
alla år varit välsignad med stöd ifrån och glad samvaro med inte mindre än två stora 
familjer. Jag vill därför med stor kärlek tacka mina föräldrar Gunnel och Reinhold 
Wottle, samt mina syskon Richard och Henriette med respektive familjer. Samma 
varma tankar går också till min hustru Eva Blombergs familj, hennes föräldrar och 
systrar med familjer, fastrar m.fl.

Och så till sist, men egentligen allra främst, Eva och Lilly - min tillvaros ljus - 
utan vilka denna avhandling nog aldrig hade blivit färdig överhuvudtaget. Jag kan 
inte nog uttrycka vad det betytt för mig att ha fått dela dessa år med er; med Eva, som 
förgyllt livet med stor kärlek, men också ställt upp med sitt professionella kunnande; 
med Lilly, som ända sedan hon klev in i vårt liv med sina mörka ögon och stora hjärta 
med total självklarhet har intagit huvudplatsen, och tvingat Pappa att tänka på vikti
gare saker än forskning. Därför tillägnar jag Dig denna bok.

Stockholm i oktober 2000

Martin Wottle



Att spänna hästen 
bakom kärran?
OM KORPORATION, INDIVID OCH EGENDOM

Privilege and property were överlappning and mutually
supporting categories in the social order of the old regime.1

I ett utslag i Handelskollegium i mars 1755 biföll kollegiet den blott nittonårige Pet
ter Justis ansökan om burskap på lärftskramhandel, bland annat efter hans moders, 
tillika matmoders, intyg på att hon efterskänkte hans felande tjänsteår, tack vare 
uppvisad skicklighet i yrket. Emot detta invände Lärftskramhandelssocieteten att 
Petter Justi dels inte uppfyllt handelsordningens krav på läro- och tjänsteår, dels ännu 
var omyndig. Handelskollegiets resonemang kring Justis omyndighet är mycket in
tressant. Man erkände visserligen att ärvdabalken (enligt 1734 års lag) stadgade att 
ingen under tjugoett års ålder själv kunde råda över sitt arv, men hänvisade å andra 
sidan till att var och en över femton års ålder hade rätt att förfoga över vad han själv 
förvärvat. Och enligt kollegiet var Petter Justis uppövade skicklighet och erfarenhet i 
yrket en sådan ’egendom’ som han själv förvärvat, och därmed hade förfoganderätt 
över.2

Handelskollegium valde alltså att utgå ifrån ärvdabalken i fråga om Petter Justis 
egendom, även då den var uppenbart immateriell. Intressant är också att man här 
valde att ge hans rätt till personligt förfogande över denna ’egendom’ prioritet fram
för korporationens intressen, vilka å sin sida var helt i överensstämmelse med lagen. 
Väl att märka invände heller inte societeten i sina vidare besvär mot Handelskollegiets 
tolkning av egendom i och för sig, utan menade bara att handelsordningen, såsom 
något senare tillkommen, borde ha företräde framför ärvdabalken i detta fall. Inte 
heller Magistraten hade något att invända mot Handelskollegiets avgörande; dess 
syn på yrkesskicklighet som egendom bestreds inte av någon inblandad.3



Egendom under tidigmodern tid
År 1791 avskaffades det korporativa systemet i Frankrike, och genom den nya 
konstitutionen samma år stod det också klart att medborgerliga rättigheter i fortsätt
ningen var knutna till egendomsinnehav snarare än börd eller privilegier. För stads
näringarna innebar detta att alla institutionella barriärer nedåt nu var genombrutna, 
och det enda som hädanefter avgjorde en individs status var graden av egendom. 
Inget hindrade en arbetare med kapital att etablera sig som mästare, liksom inga 
institutionella skyddsnät längre stoppade upp fallet ned till proletariatet för den nä
ringsidkare som kommit på obestånd.4

Det revolutionerande i detta gällde inte i första hand att egendom tillmättes så 
avgörande betydelse, utan snarare att det handlade om en radikal omdefinition av 
själva egendomsbegreppet. Från ett mångtydigt, där politiska, sociala och moraliska 
dimensioner samsades med den ekonomiska, till ett entydigt, modernt om man så 
vill, med fokus på endast materiella tillgångar.5 William Sewell urskiljer fyra aspek
ter av egendom under Vanden régime·.

• Absolut, privat egendom, som fast egendom och personliga tillhörigheter.
• Privat och materiell men reglerad egendom, egendom som otvivelaktigt var personlig, 

men vars nyttjande var underkastat specifika regler, till det allmännas bästa.
• Egendom i form av offentliga ämbeten, i detta fall främst med hänvisning till 

sådana som gick att köpa eller var ärftliga.

Till dessa första tre fall av ’egentlig’ egendom för så Sewell ett fjärde, analogt fall, 
nämligen privilegier. De rättigheter och befogenheter som privilegierna medgav var 
ibland inte bara förutsättningar för nyttjandet av viss materiell egendom - som i 
aspekt två - utan kunde också direkt medföra materiella värden, som skattebefrielse.6

Om man ser till stadsnäringarna, kan man se att en borgares position och verk
samhet var knuten till samtliga dessa aspekter av egendom. Förutom eventuell fast 
egendom och lösöre, innehade han i regel en verkstad eller handelsbod med tillhö
rande råmaterial, verktyg, lager etc. Dessa hade han dock inte rätt att nyttja förutsätt
ningslöst, utan deras brukande var underkastat stadens, och i regel också en 
korporations, regelverk för den näring han utövade. Egendomen ifråga var alltså för
visso hans, men brukanderätten av densamma var inte ovillkorligen hans.

En förutsättning för hans rätt att bruka denna egendom var positionen som mäs
tare och borgare. Denna status kan knytas till ämbetsaspekten. Hantverksmästaren 
eller handlaren innehade ett personligt men av det allmänna auktoriserat ämbete, 
med en specifik uppgift som syftade till det allmännas bästa.

En bakomliggande förutsättning för denna status, detta ämbete, var stads
borgarnas privilegier och i förlängningen hela privilegiesystemet.

Vad 1791 års franska konstitution gjorde, var alltså att lösgöra den första, renod
lat materiella aspekten av egendom från alla de andra. Dessa tre, å andra sidan, var - 
för att tala med Karl Polanyi - djupt inbäddade i varandra, och samtliga naturliga 
delar av det korporatistiska samhällets organisation.7



Ur framför allt aspekt tre - ämbeten - skiljer sig dock de franska förhållandena 
från de svenska, vad gäller stadsnäringarna. Till skillnad från i Frankrike var rätten 
till mäster- och borgerskap här inte så tydligt knuten till penningersättning. Förvisso 
förekom burskapspengar till staden - olika för olika näringar beroende av bärkraft - 
liksom diverse ersättningar till skrået eller societeten, men endast i relativt begrän
sad omfattning. Korporationerna var uttryckligen förbjudna att med sådana ekono
miska spärrar hindra inträdet för någon.8 Inte heller var borgarstatusen på något sätt 
ärftlig; rätten att bli mästare eller handelsman måste uppnås på egen hand.9 Men väl 
uppnådd, motsvarar ändå den personliga borgarstatusen egendom ur aspekt tre.

De fyra aspekterna av egendom kan delas upp längs två skiljelinjer: materiell
immateriell respektive personlig-kollektiv. Aspekt ett representerar den ena ytterlig
heten, rent materiell / rent personlig egendom medan aspekt fyra, privilegierna, står för 
den andra, rent immateriell / rent kollektiv egendom.10 Mellan dessa befann sig aspekt 
två och tre. Dessa utgjorde tillsammans borgarens ’beståndsdelar’, nämligen hans 
rörelse (aspekt två) och status som just borgare (aspekt tre); bägge personliga men 
underkastade villkor från kollektivet; den ena materiell, den andra immateriell; den 
ena främst knuten till borgarens roll som hushållsföreståndare och hushållets legi
tima krav på materiellt välstånd; den andra knuten till rollen som ämbetsbroder och 
korporationens lika legitima krav på ömsesidiga förpliktelser och ståndsära.

Där konflikter kring rent personlig, materiell egendom i huvudsak stod mellan 
individer, och konflikter kring privilegierna rörde sig i den politiska/juridiska sfären, 
var det just i spänningsfältet kring de två mellanaspekterna av begreppet som 
borgerskapets korporationer och individer möttes, och ibland kolliderade.

Korporation, individ och egendom 
i 1700-talets Stockholm
Frågan om vilken tolkning av egendomsbegreppet som skulle få hegemoni avgjordes 
dock inte lika radikalt i Sverige som i Frankrike. Som det inledande exemplet visade, 
var synen på egendom långt ifrån entydig, och den inbäddade definitionen - utifrån 
Sewells fyra aspekter - fick finna sig i att utmanas av mer materiella tolkningar.

Närmast följer två exempel där förhållanden kring materiell men villkorlig egen
dom står i centrum. Dessa rör i förlängningen korporationernas - i bägge dessa fall 
hantverksämbeten - anspråk på att sådana ärenden tillhörde deras jurisdiktion.

I januari 1766 avgjorde Kommerskollegium en tvist mellan Tenngjutarämbetet 
och gesällen Anders Wetterquist, vilken redan på hösten 1765 vunnit en tvist om 
burskap i just Kommerskollegium. Ämbetet har dock ämnat överklaga detta, och har 
därför besvärat sig över att Magistraten redan låtit Kommerskollegiets dom träda i 
kraft, och tillåtit Wetterquist att träda till den verkstad han ärvt av sin tillkommande 
(med nu döde) svärfar. I detta vidare utslag konstaterar dock Kommerskollegium, att 
det vore ’obilligt’ att förvägra honom att få utnyttja den egendom han blivit 
testamenterad, då det ju heller inte skulle gagna ämbetet om han tvingades nedlägga 
denna.11 Kollegiet fann alltså att Wetterquists rätt att få bruka sin materiella egen-



dom i detta fall vägde tyngre än de villkor ämbetet ansåg sig ha rätt att ställa upp för 
detta brukande.12

Ett liknande fall finner man i en tvist mellan slaktarämbetet och änkan Sara Råberg 
och drängen Johan Nyman. Änkan Råberg ville på grund av ålder och bräcklighet 
överlåta sin rörelse - eller egentligen sitt kontrakt på en slaktarbod i Södra slakthuset 
- mot betalning. Ett första bud hade gått till drängen, men numera mästaren, Carl 
Larsson, vilken uppgörelse också fått ämbetets välsignelse. Enligt Sara Råberg hade 
dock Larsson inte fullgjort sina skyldigheter och hon hade därför dragit sig ur affä
ren. Nu hade hon i stället funnit en efterträdare i drängen och slaktarsonen Johan 
Nyman, vilken ämbetet dock inte ville godkänna. De hävdade att man antagit Carl 
Larsson till mästare eftersom han blivit lovad egen bod, och att det därför var han 
som stod på tur. Änkan Råberg hade inte rätt att på egen hand utse sin efterträdare 
på detta sätt. Ämbets- och byggningskollegiet ansåg emellertid, i sitt utslag från au
gusti 1754, att kontraktet mellan Råberg och Nyman var en intern uppgörelse om 
egendom mellan två individer, och att någon bod igenom detta aldrig blivit ledig till 
ämbetets fördelande. Man föreskrev också ämbetet att anta Johan Nyman till mäs
tare så snart det var möjligt, eftersom han nu innehade egen bod och rörelse.13

Detta stack naturligtvis ämbetet i ögonen, och man besvärade sig till Magistraten 
över att hela ärendet skötts bakvänt, till förfång för ämbetets rättigheter. Hade en 
änka som ärvt sin mans rättigheter verkligen rätt att överlåta dem - och därmed 
burskapet - på vem hon behagade? Ankom inte detta på ämbetet och Magistraten? 
Besvären ledde fram till kärnfrågan, om förmånerna skulle följa på burskapet eller 
burskapet på förmånerna? Ämbetets svar var entydigt: förmånerna måste följa på 
burskapet, då annat vore att ”spänna hästen bakom kärran”.14

Nyttjandet av den materiella egendomen - rörelsen - måste alltså föregås av inne
hav av den immateriella egendomen - burskapet och mästarstatusen. Ämbets- och 
byggningskollegiet menade dock uppenbarligen, liksom Kommerskollegium i före
gående fall, att denna typ av egendomsinnehav i sig visst kunde leda till rätten att 
bruka densamma. Materiell egendom kunde visst föregå den immateriella.

Ett snarlikt fall från 1790-talet visar att de skilda tolkningarna kring egendom 
och rätten att bruka denna höll i sig under hela seklet. Denna gång rör det sig kring 
något så ovanligt som en skilsmässa. I november 1793 hade kryddkrämarehustrun 
Catharina Elisabeth Brockman sökt och fått ut skilsmässa från sin man Peter Boh
man, på grund av dennes otrohet. I och med detta trädde ett bodelningskontrakt i 
verkställighet som makarna ingått i mars 1790, och vilket stadfästs av Magistraten i 
april 1791. Enligt detta kontrakt hade makarna så att säga bytt egendom med varan
dra, då hustru Catharina fick mannens kryddbod på Ladugårdslandet, med allt vad 
därtill hörde, medan mannen fick hennes bod på Djurgården. Dock lydde Djurgår
den, som kungligt område, inte under stadens jurisdiktion, och affärsrörelse där drevs 
under särskilda privilegier och helt vid sidan av Stockholms handelssocieteter. Pro
blemet var bara att det var Catharinas Brockmans kryddbod som blev kvar på societet- 
ens område, och 1795 besvärade den sig över henne hos Handelskollegium, vilket 
konstaterade att hon drev rörelse trots att hon var frånskild, och således ”gått från



mannens stånd och villkor”. Så länge hennes förre man levde och fortsatte driva rö
relse kunde hon inte tillgodoräkna sig någon borgarerätt, och Bohman hade heller 
inte haft rätt att på detta sätt överlåta sin rörelse på hustrun. Kollegiet dömde därför 
hustru Brockman att upphöra med sin handel.15

I sina besvär till Magistraten hänvisar dock Catharina Brockman till det bodel- 
ningskontrakt som ju samma magistrat faktiskt stadfäst några år tidigare. Där fast
slogs helt klart - enligt bifogat utdrag av Magistratens dom av den elfte april 1791 - 
att det omfattade allt lösöre, ”tillika med Bohmans borgerliga rättighet att hålla öp
pen salubod”. All denna egendom hade hon sedan ”undfått rättighet att (...) för
panta, försälja eller själv nyttja och bebo (...) som henne nyttigast och bäst synas”. 
Det står alltså klart att Magistraten vid detta tillfälle inte sett någon konflikt i synen 
på den fasta egendomen, rörelsen och rätten att driva densamma. Enligt hustru Brock
mans förmenande var societeten heller knappast behörig att blanda sig i äkta makars 
’ömsesidiga ekonomiska förvaltning’.16

Av societetens vidare argumentation i ärendet framgår tydligt hur skiljelinjen 
går. De hänvisar till den fasta egendom hon fått överta, och att denna borde ge henne 
tillräckligt välstånd för att försörja sina barn. Den är hennes personliga helt och hål
let. Men i och med skilsmässan kunde hon inte längre anses för kryddkrämarhustru, 
och hade alltså förlorat alla rättigheter som sådan. Likaså hade Bohman ingen rätt att 
’transportera’ sin personliga borgerliga rättighet på någon annan. Den ’egendomen’ 
var han inte fri att disponera över som han behagade, liksom hans före detta hustru 
inte hade någon självklar rätt till den materiella egendom som var knuten till man
nens burskap.17

Hustru Brockmans besvär var inte till någon nytta. Utan att kommentera inkonse
kvensen i sina egna ståndpunkter fastställde Magistraten i augusti 1795 Handels
kollegiets domslut.18

Men ärendet gick vidare, och än en gång framträder Kommerskollegium som 
den ’moderna’ äganderättens försvarare. På hösten 1796 resolverade kollegiet, att 
Catharina Brockman hade de tidigare magistratsutslagen om boskillnaden i ryggen, 
att skilsmässan inte kunde hållas emot henne då den berodde på mannens otrohet, 
samt att kryddboden ifråga bara hade ’bytt förvaltning’ och alltså inte var någon 
fråga för Kryddkramhandelssocieteten överhuvudtaget.19 Kollegiet upphävde därför 
de tidigare utslagen, och gav hustru Brockman rätt att fortsätta driva sin handel.

Ännu vid 1700-talets slut levde alltså en ’gammal’ och en ’ny’ syn på egendom 
sida vid sida. Det står klart att egendom var ett mångtydigt begrepp som var kompli
cerat att hantera för de inblandade parterna, och de här relaterade fallen ger knappast 
något stöd för tanken på någon mer teleologisk utvecklingslinje, från en uppfattning 
till en annan. Ingen ståndpunkt stod oantastad, och en betydande instans som 
Magistraten kunde vackla mellan skilda ställningstaganden beroende på vilka intres
sen som stod på spel. Dock framstår den avgörande skiljelinjen mellan korpora
tionerna och det statliga Kommerskollegium som tydlig. Kommerskollegium erkände 
inte hantverksskråns och handelssocieteters rätt att ställa upp villkor för individers 
nyttjanderätt till sin egendom.



För korporationerna var privilegierna grunden för all egendom som ’gjorde’ en 
borgare. Det var dessa som via medlemskap i en korporation skänkte en individ rätt 
att nyttja den egendom som var knuten till roreisen. Endast då var hästen rätt spänd, 
framför kärran.

Det är antagligen signifikativt att de ovan relaterade fallen rör individer som inte 
i egentlig mening var medlemmar av någon korporation, utan endast kan ses som 
anknutna till en. De står antingen på tur att komma in, och vill av den anledningen så 
snart som möjligt göra bruk av den egendom de lyckats komma över, alternativt 
använda den som språngbräda för att lättare komma över muren. Eller också är de 
marginaliserade (änkor och frånskilda hustrur) visavi korporationen, och kämpar för 
att få fortsätta att dra nytta av en egendom som enligt korporationens sätt att se inte 
längre tillhör dem.

Den speciella, och dubiösa, status som tillkom just änkor var i stor utsträckning 
avhängig synen på egendom. Änkor var den enda sociala kategori vid sidan av vuxna, 
manliga egendomsinnehavare som hade laglig rätt att bedriva borgerlig näring. Men 
det fanns ett sätt för korporationen att kontrollera och behärska denna kvinnliga ano
mali i det borgerliga samfundet. Änkan satt där med en rörelse, kanske egen bod eller 
verkstad och varor i lager, som hon ärvt efter sin make. Likaså hade hon enligt lag 
rätt att också nyttja dessa såsom hennes man gjort. Hennes förfoganderätt över denna 
materiella egendom skilde sig alltså inte från mannens, eller korporationens övriga 
medlemmars. Däremot förvägrades hon full dispositionsrätt till korporationens vik
tigaste kollektiva, immateriella egendom - privilegierna. Änkan hade ärvt ett bur
skap men fick inte vara borgare, och hennes band till korporationen var ytterst tunna. 
Hon kunde inte gifta sig utan att förlora rörelsen, och hon fick inte anställa arbets
kraft själv utan korporationens överinseende. Helst skulle hennes rörelse ställas un
der ett slags förmyndare, i form av en så kallad verksgesäll eller en av societeten 
utsedd bodbetjänt.

Kvinnors näringsutövande var generellt omgärdat av inskränkningar, men aldrig 
- efter Grethe Jacobsen - ’auktoriserat’, och detta gällde i högsta grad änkorna. Efter 
bland andra just Jacobsen menar Maria Sjöberg att denna brist på auktorisation, och 
auktoritet, förhindrade kvinnors inträde i männens maktskapande relationer.20 De
ras tillgång till korporationens kollektiva egendom var tydligt på nåder, och det stod 
fullt klart att deras status förväntades vara av interimskaraktär, tills en fullvärdig 
medlem kunde träda in och ta över den plats änkan uppehöll.

Korporationen och egendomen
Det var ingen tillfällighet att genomslaget för den nya synen på egendom i Frankrike 
sammanföll med förbudet mot korporationer. Korporationens vara hänger intimt 
samman med erkännandet av immateriell, kollektiv egendom. Den förutsatte 
korporationen som socialt mellanled, som förvaltare av denna egendom, en roll som 
korporationerna som synes var mycket måna om att spela. Försvaret av privilegierna 
sammanföll alltså med försvaret av hela det korporativa systemet. Ett frigörande av 
den materiella egendomen från den tidigare inbäddningen innebar dels en risk för



att näringen kastades ut på den ’öppna marknaden’, dels ett farligt frigörande av 
individen, där denne skulle fjärmas från såväl moralisk som yrkesmässig fostran. Detta 
slags frihet skulle bara vända oberoende till lättsinne, ohederlighet och - framför allt - 
oordning.21

I förlängningen garanterade privilegierna alltså ett välordnat samhälle, där mate
riell egendom ännu var underordnad sociala och moraliska relationer.

Geoffrey Crossick betonar att denna korporativa egendomssyn överlevde även 
sedan de korporativa institutionerna i sig hade upplösts, och återkom i retoriken hos 
organisationer för småborgerlig mobilisering på 1800-talet, som den franska Ligue 
Syndicale. Mot tendenser även inom småborgarklassen att anamma en individualise
rad syn på egendom (ett sätt att söka närma sig bourgeoisien och samtidigt fjärma sig 
än mer från arbetarklassen) ställdes radikalare försök att samla småborgerligheten 
kring äldre ideal. I detta sammanhang hördes åter paroller kring egendom som rät
tigheter - rättigheter som måste försvaras mot intrång från såväl staten som utom
stående grupper. Var och en hade rätt till sin näring, men endast en näring. Crossick 
menar att denna radikala småborgarvision ville återuppväcka en korporativ syn på 
egendom, men lösgjord från det verkliga korporativa ramverket.22

Liknande försök att bevara eller återuppväcka en alternativ egendomsuppfattning 
återfinns inom engelsk arbetarrörelse under 1800-talet. Enligt Margaret Somers präg
lades Chartismen av en relationell syn på egendom, där den utlärde arbetarens färdig
heter utgjorde den egendom - det ’kulturella kapital’ - som skänkte honom ’med
lemskap’ och oberoende i samfundet. Även här återfinns rädslan för egendomens och 
individens lösgörande från de sociala relationerna, där en helt fri arbetsmarknad skulle 
urholka den skicklige arbetarens oberoende och sociala position.23

Som de empiriska exemplen ovan har visat, var dock ett sådant synsätt långt ifrån 
oomtvistat ens på 1700-talet, och egendomsuppfattningens komplexitet yttrar sig i 
de skilda ståndpunkter olika aktörer intar när frågan ställs på sin spets. Inte minst 
framkommer motsättningar mellan kollektivs och individers tolkning av rätten till 
egendom.

Minuthandel och korporationer.
En forskningsöversikt
Föremålen för denna avhandling är de korporationer - handelssocieteter - som kom 
att bildas inom minuthandeln i Stockholm under 1700-talet. En orsak till att Stock
holms minuthandel är ett viktigt studieobjekt är att dess organisering i korporativ 
form inte tog fart i någon betydande omfattning förrän efter 1700-talets mitt, under 
en period när korporativa organisationer betraktades med misstro av framför allt 
staten, och skråväsendet sågs som ett hinder för ekonomisk utveckling. Internatio
nell forskning vill gärna framhålla just 1700-talet som det sekel när flera av de avgö
rande attackerna mot denna ’medeltida relikt’ sattes in. I England hade de flesta av 
korporationernas exklusiva rättigheter börjat luckras upp på allvar redan i början av 
seklet, och i Frankrike tog processen på allvar fart i och med finansminister Turgots



kortlivade reformer 1776, för att sedan följas upp med det slutliga avskaffandet 1791. 
I Tyskland och Skandinavien blev skrån och andra korporationer mer långlivade, och 
skulle i regel överleva till fram emot mitten av 1800-talet. Dock hade de på många 
platser gradvis stängts in i sina gamla revir, och ny produktion och nya företagsformer 
uppmuntrades vid sidan av de korporativa intressena.24 Under samma tid represente
rade alltså de stockholmska minuthandelssocieteterna en korporativ nybildning.

Till skillnad från hantverket och skråväsendet har minuthandeln hitintills attra
herat den europeiska historiska forskningen i måttlig utsträckning.25 Den utgör såle
des den forskningsmässigt förbigångna delen av vad man skulle kunna kalla städer
nas lägre borgerskap, i motsats till den borgarklass av grosshandlare och fabrikörer 
som eftervärlden så gärna vill se som städse ’uppstigande’ eller till och med ’framåt
skridande’.

Att hantverket däremot har fått sådan uppmärksamhet kan säkerligen till en del 
förklaras med att det bättre passade in i det intresse för arbetarklassen och arbetarrö
relsen som vaknade på allvar efter andra världskriget. Fokus hamnade på produktio
nen och dess förhållanden snarare än på distributionen. Folke Lindbergs och Ernst 
Söderlunds tvåbandsverk från 1940-talet, om det svenska hantverkets historia, ingick 
sålunda i serien Den svenska arbetarklassens historia, alldeles frånsett att de huvudsakligen 
behandlar mästarorganisationerna.26

Forskning kring just detaljhandeln berör till största delen en senare period än 
den här avhandlade, och det är frågor om småskaliga näringars transformation under 
kapitalismens och klassmotsättningarnas tryck som står i centrum.27 Alternativt be
handlas detaljhandeln som en del av borgerskapet i stort, utifrån ett företagar- 
perspektiv.28 Arbeten som behandlar tidigmodern tid lägger i regel tyngdpunkten på 
rörelsernas ekonomiska sidor, eller behandlar detaljhandeln som just en detalj i ett 
större urbant socialt och ekonomiskt sammanhang.29 För Stockholms del finns bara 
ett mer omfattande arbete, i Folke Wernstedts flerbandsmonografi över stadens järn
handel, där första bandet omfattar 1600-1800-talen, medan Göteborgs handlande 
borgerskap har avhandlats av Bertil Andersson, vilken dock inte tar upp minuthandeln 
specifikt, utan ser handelsmännen inom Göteborgs handelssocietet som ett mer samlat 
kollektiv.30

Syften, frågeställningar och huvudaktörer
Huvudsyftet med denna avhandling är att undersöka minuthandelns i Stockholm 
organisering och korporativa formering - dess drivkrafter, utveckling och konsekvenser.

I centrum står minuthandelskorporationerna som kollektiva aktörer, men även 
individuella och familjebaserade strategier berörs, i relation till dessa.

Avhandlingens konkreta frågeställningar fördelar sig på korporationens relatio
ner till individer å ena sidan och det omgivande samhället - ’det allmänna’ - å den 
andra.

I fråga om relationen mellan korporation och individ kan frågeställningen delas 
upp på följande frågor:



• Hur agerade den borgerliga familjen för att säkra sitt eget och hushållets välstånd, 
samt formera sin egendom? Och hur agerade korporationen om detta råkade i kon
flikt med dess intressen ?

• Ilur agerade korporationen gentemot individer som, utifrån periferin, ansåg sig ha 
rätt att göra anspråk på delaktighet i dess rättigheter, dess kollektiva egendom ?

Dessa individer kan delas in i två grupper: hushållets manliga arbetskraft respektive 
dess kvinnor. Som medlemmar av ett borgerligt hushåll var dessa förvisso del av 
korporationens värld, men inte någon självklar del av korporationen själv.

’Det allmänna’ representeras här av två nivåer. Till att börja med staten, och dess 
viktigaste aktörer i sammanhanget, Kommerskollegium och Kungl. Maj:t. Närings
livet stod i centrum för mycket av det politiska och intellektuella livet i Sverige under 
framför allt frihetstiden, och åtskilliga aktörer på olika nivåer i samhället gjorde an
språk på att företräda det allmännas bästa. Då jag här låter ’det allmännas’ roll spelas 
av Kungl. Maj:t och dess kollegium är det för att dessa två utgjorde de högsta juri
diska instanserna i handelrättsliga frågor, och därför griper in mycket konkret i flera 
av de aktuella skeendena. De två aktörerna på den statliga nivån utgjorde dock inte 
någon monolitisk kraft, utan skiljer sig inte sällan åt i sitt agerande. Där Kommers
kollegium på det hela taget drev en konsekvent politisk och juridisk linje, kunde Kungl. 
Maj:t kosta på sig att ibland spela suverän, och genom hänsyn till speciella och indi
viduella omständigheter göra avsteg från såväl lagens bokstav som tidigare praxis.

Mellan staten och korporationerna låg sedan staden, som representant för en 
mer begränsad allmänhet. Stadens instanser i kollegier och magistrat utgjordes av en 
blandning av statligt tillsatta ämbetsmän och sådana som kommit ur borgerskapet, 
och som intressemässigt låg detta nära. Staden befinner sig alltså i en utpräglad mellan- 
position, där den ibland agerar - eller tvingas agera - som representant för överheten 
och ibland som allierad visavi borgerskapet och korporationerna. Som företrädare 
för ’det allmänna’ är staden med andra ord tvetydig.

De konkreta frågor som korporationernas relationer till ’det allmänna’ genererat 
är följande:

• Hur arbetade handelssocieteterna för att etablera och befästa sin ställning som erkända 
korporationer?

• Vilka effekter fick detta i förlängningen på societeternas relationer till rättsväsendet— 
som agent för ’det allmänna’ - å ena sidan, och till individer å den andra?

Till hjälp för förståelsen, och möjligen en förklaring, av det undersökta skeendet, har 
som analytiskt redskap förts in frågan om vad som konstituerar och karakteriserar en 
småborgare, samt vad som i förlängningen kan mobilisera småborgarna till att anta 
klassliknande drag. Genom att analysera och jämföra såväl yttre som inre förhållan
den rörande Stockholms minuthandel under 1700-talet med vad den historiska forsk
ningen haft att säga om senare tiders småborgerliga näringar och småborgerligt 
identitetsskapande, hoppas jag bättre kunna besvara den övergripande fråga som na-



turligt låter sig sammanföras med det inledande huvudsyftet:

• Vad var det som fick minuthandeln att börja organisera sig enligt principer som 
inom hantverket på många håll redan hade börjat upplösas, och som ända sedan 
början av 1700-talet setts som obsoleta av statsmakten?

Stockholms minuthandelssocieteter. En presentation
Fokus för denna avhandling ligger alltså på Stockholms minuthandel och de societeter 
som juridiskt sett uppstod på allvar efter 1734 års handelsordning, men som inte kom 
att framträda som verkliga organisationer förrän under 1700-talets andra hälft. Jag 
kommer därför här inledningsvis att kort presentera dessa yrken och redogöra för 
några av huvuddragen i deras numerära utveckling och den terminologi som omger 
dem.

Till att börja med existerade några yrken som hamnade i gränszonen mellan han
del och hantverk, och som i huvudsak utelämnats i denna studie. Bland livsmedels- 
yrkena tillhörde till exempel bryggarna först de yrken som sorterade under handeln, 
enligt 1635 års partering av stockholmshandeln (se kapitel 4), men fördes sedermera 
över till hantverken, vilka lades under Ämbets- och byggningskollegium. Ett annat 
yrke som i princip främst var ett handelsmannayrke, men som kom att sortera under 
hantverken, var fiskköparämbetet, vilket hade att garantera stadens försörjning av 
färsk fisk.31 En verksamhet som tvärtom i huvudsak var ett hantverk - hattstofferarnas 
- men som även innefattade rätten att sälja accessoarer och dylikt, hade dock förts 
över till Handelskollegiets jurisdiktion, med status som handelssocietet. En relativt 
stor grupp som jag också valt att utelämna, då den tangerar gränsen mellan detalj
handel och servicenäring, är vinskänks- och kaffeskänkssocieteterna.

Kvar finns de som jag valt att se som ’äkta’ minuthandlare. Även dessa kan dock 
delas in i två huvudgrupper. I centrum för undersökningen står de yrken som visar 
upp den största kontinuiteten och vilka existerade som separata yrken, och sedermera 
korporationer, under hela undersökningsperioden. De två stora yrkena inom 
textilvarusektorn var siden- och klädeskramhandlarna (ofta bara kramhandlarna) 
respektive lärftskramhandlarna. De förstnämnda var till en början handelsmanna
klassens verkliga patricier, vilka även engagerade sig i importen av dyrbara siden- 
och ylletyger, men kom under 1700-talets senare skede att främst bli avnämare av 
inhemsk yllemanufaktur. Lärftskrämarna sålde i första hand allmogetillverkade ylle- 
och linnetyger.

Inom matvarusektorn dominerar även där två yrken: kryddkramhandlarna, vilka 
förutom kryddor sålde te, kaffe, kakao, importerat snus, torkad frukt etc., och viktua- 
liehandlarna, vilka sålde saltad och torkad fisk, torkat kött, spannmål och gryn, salt, 
smör, ärter med mera. Beteckningen på de senare skiftade under 1700-talets gång. 
Under det tidiga seklet var den gängse termen hökare, men till dessa måste man även 
föra den lilla gruppen saltfiskhandlare. Så småningom ändrades beteckningen till 
viktualiehandlare, och dessa fördes senare samman med spannmålsminuthandlarna



till en societet med det något omständliga namnet Spannmåls i minut- och viktualie- 
handelssocieteten.

Utanför textil- och matvarusektorn återfinns framför allt två yrken, nämligen 
järnkramhandlarna och linkramhandlarna, vilka sistnämnda främst handlade med 
lin och hampa.

Det säger sig självt att gränserna mellan vissa av dessa yrken var flytande och att 
konflikter var legio. Viktualiehandlarna såg dessutom gärna tillresta bönder som il
lasinnade konkurrenter, och järnkrämarna - vilka var viktiga avnämare av smides
produkter från bruken - hamnade i ständiga konflikter med stadens smeder, vilka ju 
hade rätt att sälja sin egen tillverkning.

Utanför dessa ’kärnyrken’ fanns yrken av skiftande status, och för den delen inne
håll. Störst var den svårbedömda diversehandeln. Fram till 1760-talet förefaller flera 
separata yrken ha sammanförts under denna rubrik i taxeringslängderna, av vilka en 
del senare dyker upp under egna rubriker. Detta gäller främst läderminuthandeln 
och den synnerligen diminutiva möbelhandeln.32

Läderhandeln hade redan 1764 utverkat Magistratens och Överståthållare
ämbetets tillstånd att ses som egen societet, och lyckades till slut uppnå lokal aukto- 
risation 1774, då samma myndigheter godkände societetens förslag till reglemente.33 
Då societeten förutom några spridda - och sena i tid - konceptprotokoll inte har efter
lämnat något eget arkivmaterial, kommer den och dess reglemente dock ej att behandlas 
för sig, utan bara refereras till där så är nödvändigt.

Med denna avknoppning av visserligen små men ändå specifika yrken verkar 
diversehandeln sedan ha antagit en mer tydlig diversekaraktär. I Bemedlings- 
kommissionens taxeringslängder kallas den även bara för Den handlande societeten. 
Det största inslaget blev nu i stället den så kallade nipperhandeln, vilken i första 
hand bedrevs av kvinnor, som ett slags understöd, och därmed inte krävde burskap. 
Under 1700-talets senare decennier blev diversehandeln alltmer kvinnodominerad 
(och därmed allt mindre egentligt borgerlig). Inom gruppen fanns dock flera relativt 
välbärgade, i regel manliga, handlare vars verksamhet förefaller ha legat kramhandeln 
nära - i alla fall tillräckligt nära för att ett flertal ledamöter av Diversehandelssocieteten 
år 1778 skulle ansöka om överflyttning till Siden- och klädeskramhandelssocieteten.34

Ett ganska spritt yrke som under hela 1700-talets andra hälft brottades med sin 
status var tobakshandeln. Då den inte förrän 1790 till slut gavs rätt att ses som socie
tet hamnar den litet i undersökningen periferi, i synnerhet som dess rena detaljhandels- 
del ofta är svår att skilja från tobaksfabrikörernas egen försäljning. Dess kamp för att 
erkännas som riktig societet kommer att behandlas särskilt i kapitel 5.

Generellt kan sägas att minuthandlarna utgjorde ett ekonomiskt mellanskikt inom 
Stockholms borgerskap. Ser man till medeltaxering, nådde de allra flesta hantverkare 
inte upp ens till de lägst taxerade handelsmännen. Majoriteten av minuthandelsyrkena 
låg å andra sidan i paritet med de högst taxerade hantverken. Medeltaxeringen för 
hökarna - det mest talrika minuthandelsyrket - under frihetstiden placerade dem på 
ungefär samma nivå som guldsmeder och sockerbagare. Dock var gapet stort upp till 
de verkliga ekonomiska överskikten inom grosshandeln.3s



Minuthandelns numerära utveckling
Hur stora var då dessa yrken, och hur utvecklades de numerärt under 1700-talet? 
Som grund ligger här Bemedlingskommissionens taxeringslängder, vilka från och 
med 1722 var uppdelade yrkesvis, i de så kallade societetslängderna. Av de ovan 
nämnda yrkena har jag valt att utelämna möbelhandeln (för få) och tobakshandeln 
(risk för sammanblandning med tobaksfabrikörerna). Noterbart är att jämförelse
gruppen grosshandlare ännu inte stod under denna benämning 1722, då bara den 
mer osäkra beteckningen handelsmän förekommer, vilken kan innefatta även andra 
grupper, som till exempel diversehandlare och sannolikt en del kramhandlare.

Tabell 1.1
Handelns numerär 1722-1800. Antal rörelser taxerade till ordinarie kontribution.

Yrke 1722 1740 1760 1780 1800

Grosshandlare 171 101 106 120 116
Kramhandlare 24 69 61 54 46
Lärftskrämare 25 15 28 32 29
Vikt.handlare 167 177 133 110 95
Kryddkrämare 38 40 67 112 104
Järnkrämare 12 15 8 14 10
Linkrämare 14 17 17 22 15
Läderhandlare - - - 13 9
Diversehandlare - 35 48 20 49

Samtliga 451 469 468 497 473

Källa: BmK (SSA), Huvudböcker med verifikationer.
Anm: P.g.a. brister i Norrmalms längd för 1740 saknas förmodligen samtliga linkrämare och 
de flesta lärftskrämare i denna stadsdel, varför det verkliga antalet sannolikt är större. För 
1722 och 1740 års längder har spannmålshandlare och viktualiehandlare (hökare) slagits ihop.

De närmare implikationerna av den numerära utvecklingen inom och mellan en del 
yrken kommer att behandlas på annan plats, men ett huvudresultat blir i alla händel
ser tydligt, nämligen att minuthandeln i Stockholm numerärt sett knappt utveckla
des alls under seklet. Bortser man från 1722, då den mer exakta uppdelningen mellan 
gross- och minuthandel får ses som osäker, varierar antalet minuthandelsrörelser inte 
med mer än tjugo stycken under de resterande sextio åren. Med tanke på den ökande 
folkmängden handlar det alltså i praktiken om en minskning, relativt sett. De frågor 
detta resultat genererar, och vilka kommer att behandlas i kapitel 3, är huruvida denna 
utveckling - eller snarare brist på sådan - var ett resultat av framgångsrik exklusivi- 
tetspolitik från societeternas sida, eller en följd av Stockholms stagnationsproblem 
från mitten av seklet?



Avgränsningar
Varför har då just Stockholm blivit föremål för denna avhandling? Det finns flera 
skäl till detta. Först och främst var Stockholm under 1700-talet den enda av rikets 
städer som på allvar kunde göra anspråk på beteckningen storstad. Med sina c:a sjuttio
tusen invånare vid seklets mitt var den sju gånger större än de närmast efterföljande, 
Göteborg och Karlskrona. Av detta följer att Stockholms borgerskap sannolikt kan 
ses som ett mer idealtypiskt sådant, då gränsen mellan stads- och lantmannanäringar 
torde ha varit tydligare i Stockholm än någon annanstans. I mindre städer var grän
sen mellan borgare och jordbrukare betydligt mer flytande.36

Detta mer utvecklade urbana näringsliv innebar i sin tur att Stockholm stod i 
centrum för statsmaktens näringspolitiska intresse. Viss lagstiftning gällde Stock
holm ensam, och det var endast i Stockholm som en mer genomgripande separering 
av handeln i tydligt avgränsade societeter ägde rum. I Göteborg, till exempel, delades 
stadens handelsmän upp i endast två societeter, den allmänna Handelssocieteten, 
där de flesta gross- och minuthandlare ingick, respektive Hökaresocieteten.37 Stock
holm var således den stad där det korporativa system som här ligger under luppen 
var bäst utvecklat.

Till Stockholms särdrag hör också en tydlig vändpunkt i stadens demografiska 
och ekonomiska utveckling åren runt 1760. Den starka tillväxten efter stora nordiska 
kriget förbyttes då i en långvarig stagnation som medförde en försvagning av stadens 
ekonomiska liv relativt andra svenska städer. Denna vändpunkt sammanföll också i 
stort med minuthandelns begynnande organisering.

Den period som behandlas är ungefär 1720 till 1809; de mer exakta gränserna för 
olika källmaterial kan variera alltefter tillgång och kvalitet. Handelssocieteterna dy
ker i regel inte upp som begrepp förrän under 1730-talet, men i undersökningarna av 
de enskilda hushållen har jag sett skäl att dra ut undersökningsperioden maximalt, 
för att på så sätt komma åt de långa linjerna. Att jag ogärna går längre bak än till 1720 
hänger dels samman med vissa källmaterials brister, dels med en ovilja att blanda in 
den föregående långa krigsperioden, med dess särskilda ekonomiska problem, och 
inte minst de demografiska omvälvningarna under 1710/11 års pestepidemi. Den nä
ringspolitiska fond som societeterna framträdde emot fick dessutom sina tydligaste 
uttryck under frihetstiden.

Slutpunkten är möjligen inte lika tydligt motiverad. Ett logiskt steg hade kanske 
varit att sträcka ut undersökningen ända till, eller till och med förbi, näringsfrihetens 
införande 1864, och det korporativa systemets slutliga nedmontering. Dock har jag 
sett anledning att här koncentrera mig på 1700-talet, och de inslag av korporativ 
nybildning som handelssocieteterna då utgjorde. Då finns också fördelen av att hålla 
sig till två klart avgränsade epoker av den svenska politiska historien - frihetstiden 
och det gustavianska enväldet - då politiken är en inte oviktig ingrediens i samman
hanget.

Avhandlingen koncentrerar sig på de sociala relationerna inom och kring minut
handeln, vilket för med sig att många områden som förvisso hade varit intressanta 
har fått utgå. Till detta hör - möjligen något överraskande, då det ändå rör sig om



affärsmän - så gott som allt som direkt berör handlarnas affärsverksamhet, kreditsys
tem med mera. Andra aspekter av dessa handelsmäns och presumtiva småborgares 
liv som fått utgå är frågor om religion och kulturellt liv. Inte för att detta i och för sig 
inte hade gått att passa in i de övergripande resonemangen, tvärtom - till exempel 
betecknar Martin Lamm 1700-talets herrnhutism som särskilt passande för ”[d]en 
arbetsamma och trägna småborgarklassen”.38 Utelämnandet av sådana i och för sig 
högst givande infallsvinklar är helt och hållet beroende av att det hela hade blivit 
ohanterligt inom ramen för en och samma avhandling.

För att ställa minuthandeln och dess företrädare i viss relief mot övriga grupper i 
staden - den utgjorde trots allt den mindre delen av det lägre borgerskapet - kommer 
även hantverken och deras ämbeten (som skråna kallades i Stockholm) samt andra 
handelsmannagrupper att beröras, men endast som jämförelseobjekt. Detta gäller 
främst kapitel 9. Då antalet hantverk är så stort, kommer jämförelserna att begränsas 
till några få utvalda yrken som får representera olika huvudkategorier av hantverk. 
Dessa är livsmedelshantverk - bryggare, bagare, slaktare - vilka även får representera 
mer kapitalkrävande, merkantilt inriktade hantverk, ibland av semi-industriell ka
raktär; ädelmetallhantverk - guldsmeder, juvelerare - vilka får representera relativt 
kapitalkrävande, lyxbetonat småskaligt hantverk; samt traditionellt, i regel småskaligt 
hantverk utan större kapitalbehov - skomakare, skoflickare. Litet grovt skulle dessa 
tre kategorier också kunna ses som representanter för hantverkets ekonomiska över-, 
medel- respektive underskikt. Bygghantverken, som strukturellt skilde sig kraftigt 
från alla övriga, är med något undantag helt utelämnade.

Avhandlingens uppläggning
I det följande kapitlet, kapitel 2, kommer tre för avhandlingen viktiga områden att 
diskuteras utifrån en teoretisk nivå. Där behandlas dels frågan om vad som är en 
korporation och på vilka principer det korporativa systemet är grundat, dels den 
samhällsorganisation som utgjorde själva premissen för det korporativa systemet, 
vilken jag valt att benämna det korporatistiska samhället. Till sist diskuteras frågan om 
vad som utgör, vad som kan mobilisera, och vad som karakteriserar småborgarna och 
den presumtiva småborgarklassen.

Kapitlen 3 och 4 behandlar förutsättningarna för handeln i Sverige från mitten 
av 1600-talet, och då främst minuthandeln. Kapitel 3 utgår ifrån en diskussion om 
den svenska merkantilismen och den förda näringspolitiken. Utifrån framför allt re
lationerna mellan borgerskapets grupper diskuteras också såväl den ekonomiska som 
demografiska utvecklingen i Stockholm, med särskild tonvikt på de borgerliga nä
ringarna.

I det följande kapitel 4 kommer näringspolitikens konkreta konsekvenser - 
näringslagstiftningen - att avhandlas. Lagstiftningen kommer att behandlas utifrån 
en rätt vidsträckt definition, och fokus ligger på hur minuthandeln påverkades av 
såväl allmännare näringslagstiftning som import- och överflödsförordningar, regle
ring av kvinnligt näringsidkande och gränsdragning mellan olika yrken.



Dessa två kapitel sammantagna syftar till att beskriva hur den förda politiken, 
och den därmed sammanhängande lagstiftningen, syftade till att skapa ett ’produk
tionens primat’, där handeln, och kanske framför allt minuthandeln, skulle göras till 
redskap för de inhemska manufakturerna, och där korporationer inte längre hade 
samma självklara plats i samhällets organisation som tidigare.

I kapitlen 5 till 8 står korporationerna i centrum. I det femte behandlas handels- 
societeternas utveckling från löst formerade juridiska konstruktioner till verkliga 
korporationer. Kapitlets teoretiska utgångspunkt är att societeternas organisering 
och strävan efter erkännande och auktorisation byggde på inhängningsstrategier som 
kan diskuteras utifrån ett professionaliseringsperspektiv. Likaså behandlas hur de 
nybildade korporationerna arbetade för att hos medlemmarna implementera och upp
rätthålla principer om ömsesidighet och moralisk ekonomi. Till sist diskuteras huru
vida denna korporativa formering representerar en kontinuitet i det korporativa sys
temet, eller om vi har att göra med något nytt, en ’modernare’ organisationsform.

Om kapitel 5 främst avhandlar korporationernas relation till det allmänna, handlar 
kapitlen 6 till 8 om relationen till individen. En generell utgångspunkt är ett 
patriarkaliskt samhälles uppdelning av befolkningen i ’oberoende’ respektive ’bero
ende’ individer.

Kapitel 6 behandlar korporationens relation till den manliga arbetskraften - bod
betjäningen. Central är frågan om hur husbondevälde utövades. Societeternas age
rande gentemot sin manliga arbetskraft kommer att diskuteras i relation till vad som 
beskrivs som ett försvar av ’den lilla världen’, behärskad av överblickbarhet, ordning, 
intressegemenskap och patriarkal kontroll. I detta kapitel kommer också frågor om 
varifrån - geografiskt och socialt - betjänterna rekryterades, deras möjligheter till vi
dare avancemang etc. att behandlas.

Ämnet för kapitel 7 är hur framgångsrika societeterna var i försöken att upprätt
hålla sin etableringskontroll. Kapitlets empiri bygger till stor del på besvärsärenden 
till Stockholms magistrat, varför utrymme också kommer att ägnas frågan om juri
disk argumentation och vad denna kan säga oss om den rådande diskursen. Utifrån 
antagandet att ökat korporativt erkännande också medförde en stärkt rättslig ställ
ning för korporationerna visavi individen, undersöks hur parterna - korporationen, 
individen och domstolen - argumenterade i samband med tvister om burskaps- 
ansökningar.

Kapitel 8 behandlar vad jag kallar den korporativa genusordningen. Frågor som av
handlas rör hur societeterna hanterade utmaningen från de kvinnor - hustrur, änkor 
och döttrar - som ansåg sig ha rätt att ställa anspråk på korporationens rättigheter. 
Utifrån ståndpunkten att självständigt kvinnligt näringsidkande i grunden alltid sågs 
som undantag och som tillfällig hjälp, kommer här också societeternas understöds- 
verksamhet i allmänhet att undersökas.

Kapitel 9 utgör avhandlingens sista empiriska kapitel, och riktar ljuset på den 
’småborgerliga’ familjen, och dess strategier för att vidmakthålla sin ställning och 
egendom, vid sidan av den rena affärsverksamheten. Kapitlets teoretiska utgångs
punkt är en diskussion kring ’expansiva’ respektive ’reduktiva’ strategier för konsoli-



dering och överföring av egendom, och huvudfrågan rör huruvida handelssocieteternas 
korporativa formering även avsatte spår i strategierna på familjenivå. Undersökningar 
som presenteras rör familjernas kontaktnät, via dopfaddersystemet, barnens karriär
vägar och eventuella sociala rörlighet.

I det avslutande kapitel 10 kommer så avhandlingens resultat att diskuteras på 
samlad nivå, utifrån avhandlingens huvudfrågor, om drivkrafterna bakom, respek
tive konsekvenserna av, minuthandelns korporativa formering. Varje fråga kommer 
att behandlas på strukturell, korporativ respektive individuell nivå. Avslutningsvis 
diskuteras så den övergripande frågan: Varför kom minuthandeln i Stockholm under 
senare hälften av 1700-talet att organiseras i just korporativ form, en form som då 
redan sedan länge var allvarligt ifrågasatt, i ett samhälle där eftervärlden gärna ser 
liberalismens och individens födelse?



Kapitel 2

Korporation, korporatism 
och småborgare

I centrum för denna avhandling står korporationen, och då främst de korporationer 
inom Stockholms minuthandel som på allvar började bildas under 1700-talets senare 
hälft.

Med korporation avses en juridiskt definierad grupp, vars status bygger på privi
legier som kringgärdar och beskyddar medlemmarnas yrkesutövning. I modern tid 
skulle detta närmast motsvaras av de yrken som skyddas av speciell lagstiftning, som 
läkar- eller advokatkåren - yrken som idag snarare benämns professioner - medan 1700- 
talets främsta exempel är städernas borgerliga sammanslutningar, handelssocieteter 
och hantverksskrån. Det som framför allt utskiljer en korporation från vilken yrkes- 
baserad intressegrupp som helst är att den är auktoriserad, det vill säga juridiskt för
ankrad och avgränsad.

I denna betydelse figurerade begreppet även på 1700-talet, även om det inte är 
påfallande vanligt. Det äldsta belägget enligt Svenska akademins ordbok är från 1771, 
och då i betydelsen ’vetenskapliga’ korporationer. Men Borgerskapets äldste i Stock
holm skrev 1785 till Överståthållaren, angående problemen med fuskares intrång i 
hantverksnäringarna, att där ”ingen corporation av slöjdeidkare är, där är var fuskare 
mästare och tvärtom”.* 1 Det är således ingen anakronism att flytta över begreppet 
från dess huvudsakliga användningsområde idag - kopplat till fackföreningsrörelser 
och dylikt - till 1700-talets stadssamhälle.2

I detta kapitel kommer tre områden som är centrala för denna avhandling att 
diskuteras. Närmast följer en redogörelse för betingelserna för korporationer, och 
deras roll i samhället. Betoningen ligger på Hegels resonemang kring det borgerliga 
samhället, och korporationernas uppgift som medlare mellan egennytta och allmän
nytta.

Därpå följer en diskussion om den samhällsorganisation som utgjorde själva pre
missen för det korporativa systemet, vilken här benämns det korporatistiska samhället. 
Här kommer dels att diskuteras hur själva korporationsbegreppet måste ses utifrån 
två nivåer, dels att presenteras begreppet det korporativa idiomet. Detta kan ses som en 
diskurs, vilken utgjorde basen för korporationens hävdande av sin roll i samhället,



och för reglerandet av korporationens relationer till såväl ’det allmänna’ som till in
divider inom och utanför korporationen. Till sist diskuteras de skilda dimensionerna 
av en av det korporatistiska samhällets mest grundläggande principer, nämligen 
patriarkalismen.

Slutligen följer en diskussion kring hur idéer och värderingar som var centrala i 
det korporativa idiomet, men som kan ses som antitetiska mot en framväxande libe
ralism och individualism, kom att överföras till mindre näringsidkare under 1800- 
och det tidiga 1900-talet, vilka kom att utgöra småborgarklassen. Utifrån en analys 
av vad som konstituerar respektive mobiliserar småborgarna, samt av de centrala 
elementen i den småborgerliga identiteten, försöker jag ringa in fenomen som kan 
hjälpa oss att förstå drivkrafterna bakom minuthandelns korporativa formering i 
Stockholm under 1700-talet.

Varför behövs korporationer?
När stadsväsendet åter började blomma upp på allvar på 1000-talet, uppträdde nya 
element i det mest basala varuutbytet mellan producent och konsument, vilket tidi
gare ägt rum på marknader. Det nya var boden, eller butiken, till att börja med i 
första hand en plats där hantverkare kunde bjuda ut sin egen tillverkning. Så små
ningom insmög sig emellertid ett extra led i varuutbytet - handelsmannen, mellan
handen, distributören.3 I enlighet med vad E P Thompson kallar de fattigas mora
liska ekonomi, skulle denne komma att ses som en tvivelaktig figur. Där en vara som 
tillverkats av en hantverkare borde säljas till ett ’rättvist’ pris, ett pris som kombine
rade skälig ersättning till producenten med en rimlig kostnad för köparen, hade ju 
handelsmannen egentligen inte utfört något påtagligt arbete. Han hade bara ’trängt 
sig emellan’ producenten och köparen. Hans mål var inte att skaffa varor för sina 
behov, utan bara att formera sina pengar. Hans roll var i första hand ’penninginnehava
rens’.4 För att tala med Steven Kaplan, kan man säga att handelsmannen hade infört 
’marknadsprincipen’ där tidigare bara ’marknadsplatsen’ existerat.5

Dessa dubier kring handelsmannens syften gjorde honom till tacksam måltavla. 
Enligt Jacques Le Goff ledde ofta gamla tabun i det medeltida samhället till att vissa 
yrken fördömdes, eller i alla fall föraktades. Ett tabu mot pengar medförde att inte 
bara ockrare, penningväxlare och prostituerade sågs som fördömda, utan i förläng
ningen även köpmännen. Ockraren - tidstjuven - var givetvis den värste, medan köp
mannen fick viss absolution av kyrkan. Han kunde ändå sägas utföra ett visst arbete, 
då han skötte upphandling av varor etc., och förtjänade rimlig lön för detta.6 Men 
som ’bara’ distributör hade handelsmannen ändå definierat ut sig ur en traditionell 
moralisk ekonomi. De patricier bland handelsmännen som drev näring i tillräckligt 
stor skala, och kanske även kombinerade den med produktion, kunde med tiden uppnå 
en aktad position som investerare och finansiärer, och därmed nyttiga för samhället. 
Småhandlaren - krämaren (jämför dagens pejorativa betydelse av ordet) - fick däre
mot i det längsta finna sig i att ses som byns eller kvarterets profitör.7 Handelsmannens 
problem var att han sågs som alltför egennyttig.8



Hur skulle denna egennytta kunna vändas i allmännytta? Det är här korporationen 
kommer in. Den typiska korporationen i den medeltida världen var hantverksskrået. 
Skråväsendet började uppträda i Europa från början av 1100-talet, och utgjorde en 
viktig institution i stadssamhället, i en värld där grupptillhörighet i någon form var 
essentiell.9 Till skrånas mål hörde inte bara att begränsa konkurrensen genom att 
kontrollera tillträdet till yrket, utan lika mycket att tillförsäkra medlemmarna en dräg
lig utkomst. Målet att förhindra att någon expanderade på andras bekostnad syftade 
till att garantera samtligas oberoende. Antony Black konstaterar att medlemmarna 
”far preferred independence in a small slow-moving business to the prospect of 
working under the direction of great merchant entrepreneurs (...). They pursued 
’extreme caution’ rather than profit”.10 Korporationen stod som garant för principen 
om ’marknadsplatsen’ - kommersens moraliska dimension.11 Black menar att det 
var inom skråets kollektiva tillhörighet som individen kunde fullfölja sina egna mål. 
Det var genom grupptillhörigheten man uppnådde frihet. Dock hävdar Black att skrået 
inte utgjorde någon ’kollektiv person’ - där medlemmarnas personliga rättigheter 
och skyldigheter låg ’inbäddade’ - och aldrig var något större än summan av sina 
individuella medlemmar.12

I sin 1821 utkomna Grundlinien der Philosophie des Rechts anknöt Hegel till synen 
på näringsidkarens egennyttighet för att motivera varför korporationen var en nöd
vändig organisationsform i det borgerliga samhället. Han delar in samhället i tre 
stånd, där polerna utgörs av jordbrukarna å ena sidan och ämbetsmännen å den an
dra. Där de förra i sin självtillräcklighet kan vila trygga i sin tillvaro, fast förankrade 
i naturen och familjen, så har de senare, som själva grunden för sin existens, samhäl
lets - det allmännas - bästa för ögonen. Mitt emellan dessa står der Stand des Gewerbes, 
näringsidkarna, vilkas mål är det partikulära, egennyttan.13 Antony Black tolkar detta 
som att mellan familjens etik och det allmännas/statens etik står näringsidkarna för 
det ’civila samhällets’ etik. Genom att producera och handla bidrar de förvisso till 
samhällets välfärd, men detta är inte deras egentliga mål. Därför behövs korporationen 
som moraliskt korrektiv, för att kanalisera näringsidkarens egennytta till att komma 
det allmänna till del.14

Viktigt är dock att denna korporationens moraliska uppgift inte handlar om att 
socialisera individen till någon egentligt ’bättre’ utan om att just kanalisera egen
nyttan dit den är till gagn för samhället. Handlarens egennytta är således inte för
kastlig i sig - hans rätt att berika sig själv och sin familj erkänns - men kan vändas till 
något gott. Genom korporationens etos ges egennyttan ett allmängiltigt syfte, vilket 
skänker individen ’ståndsära’ och visar att han är del av ett ’helt’. Utan ståndsäran 
skulle han åter reduceras till det partikulära i sin verksamhet.1S

Korporationen är alltså medlare mellan individen och staten/det allmänna, då 
individen bara kan framträda som medlem av en grupp. Dock kräver korporationen 
auktorisation, för att befästa positionen mellan partikulära och universella intressen, 
”denn nur das Gemeinsame existiert in der bürgerlichen Gesellschaft, was gesetzlich 
konstituiert und anerkannt ist”.16 Denna Hegels betoning av korporationens behov 
av erkännande är betydelsefull, då detta inte bara definierar medlemmarnas status



inför omvärlden, utan också är väsentligt för styrandet av medlemmarnas egennytta. 
Ett bra exempel på detta kan man finna i ett uttalande från representanter för Stock
holms skråhantverk 1777, där de poängterar behovet av att 1720 års skråordning 
beaktas: ”1 alla samfund varest ömse skyldigheter medlemmarna inbördes emellan 
fordras, där rubbas sambandet när gränsen för ömse sidors skyldigheter icke är före
skriven. (...) varför ock industrieuse stater som velat bringa sina hantverkerislöjder 
till större fullkomlighet, föreskrivit lemmarna i hantverkerisamfunden sådana inbör
des skyldigheter, som de till hantverkeriernas desto större fullkomlighet funnit nöd
vändiga, och vilka skyldigheter i synnerhet de eljest frivilligt icke skulle vara benägna att 
visa varandra,”17 Här råder inga illusioner om var näringsidkarens intressen ligger, 
såvida de inte tyglas på institutionell väg.18

Denna korporationens roll i samhällets moraliska ordning hjälpte till att skänka 
den status som en medlemmens andra familj. Under auktorisationen, den offentliga 
maktens uppsikt, hade den att skydda medlemmarna mot oförutsedda händelser och 
tillhandahålla nödvändig utbildning. Hegel gick långt i erkännandet av korpora
tionernas befogenheter visavi individen. De skulle ha rätt att kontrollera tillträdet 
till yrket, själva sätta upp de ’objektiva’ kriterier som krävdes för detta samt avgöra 
det lämpliga antalet medlemmar i förhållande till samhällets struktur.19

En viktig aspekt av denna inre styrning var anspråken på ömsesidighet. Om be
hovet av hjälp medlemmarna emellan kläddes i termer av oavvislig plikt och institu
tionaliserades, slapp hjälpen ifrån sin ödmjukhetsstämpel, liksom rikedomen slapp 
uppväcka högmod och avund. Partikulära mål transformerades till allmänna angelä
genheter; den egennyttiga välfärden blev en rättighet.20

Som betonades inledningsvis var målet för allt detta inte att i egentlig mening 
göra näringsidkaren till en bättre, mer altruistisk människa. Möjligen såg Hegel detta 
som en hopplös uppgift. Som en konsekvens av denna begränsning poängterar han 
att korporationens universella mål är helt konkreta, och egentligen inte sträcker sig 
bortom den egna näringens intressen och horisont.21 Det värdesystem individen skulle 
fostras in i gjorde halt vid korporationens gräns. Om man knyter detta till frågan om 
den ömsesidiga hjälpen, innebär det att den fattighjälp som är en plikt inom 
korporationen transformeras till alltigenom frivillig filantropi i samma ögonblick 
den tar steget över till det omgivande samhället.

Hegels poäng torde då vara att detta inte bör ses som något problem. Det närings- 
idkande ståndets mellanposition innebär ju just att det, genom att bedriva sin verk
samhet för egen vinnings skull, ändå bidrar till samhällets välfärd. Vinningslystnaden 
kan inom det korporativa systemet socialiseras, men - nota bene - detta behöver 
bara gälla inom korporationen; denna är sig själv nog, ett slutet system. Statens och 
samhällets kontroll sträcker sig ju heller inte längre än till att slå fast vissa grundprin
ciper, medan korporationen ges vidsträckt rätt att bevaka sina egna intressen inom 
sin egen sfär.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att korporationen, enligt Hegel, hade 
som främsta uppgift att ’vara sig själv’, det vill säga agera i samhället i enlighet med 
sin natur. Korporationen hade sin egen moral, som inte direkt behövde överskrida



gränsen till det ’stora’ samhället, en moral som individen skulle fostras in i. Indivi
den gjorde sig nyttig genom att hans egenintresse kanaliserades till korporationens - 
och därmed i förlängningen även samhällets - bästa. Genom att uppfylla sina mål, 
sin moral, blev korporationen därigenom också allmännyttig. I kraft av auktorisationen 
befäste så samhället denna korporationens medlarroll mellan individen och det all
männa.

Som illustration till Hegels synsätt kan tas en besvärsskrivelse till Stockholms 
magistrat, från augusti 1760. Stadens slaktarämbete skrev då, apropå drängen Anders 
Lyckman som mot dess vilja fått Ämbets- och Byggningskollegiets klartecken att av
lägga mästarprov, att en slaktare som inte förstår yrkets huvudsakliga egenskaper 
förblir ”sig själv till fördärv, sina medlemmar uti en rättskaffens hantering till hinder 
och till det allmännas tjänst alldeles onyttig om ej skadlig medlem”.22

Citatets tre element sätter fingret på betingelserna för en borgare inom Stock
holms korporationer på 1700-talet. Det första ledet - varningen för fördärvet - syftar 
på borgarens relation till den egna familjen och hushållet, och hans plikt att verka för 
dess välstånd och reproduktion. Det andra ledet syftar på borgarens relation till sina 
medbröder inom korporationen, och de plikter av ömsesidighet och lojalitet han var 
skyldig dessa. Det tredje och sista ledet gäller borgarens relation till ’det allmänna’, 
det omgivande samhället, och den plikt han hade gentemot detta, att vara till ’nytta’.

Som det första ledet antyder hade borgaren rätt, ja till och med skyldighet, att 
bejaka sin egennytta, och sörja för sig själv och sitt hushåll, som god fader och hus
bonde. Men med måtta, så att denna hans individuella strävan inte hamnade i kon
flikt med korporationens etos, som byggde på ömsesidighet. Om en medlems fördärv 
var självförvållat och resultat av hans egen bristande kompetens, medförde detta skada 
för korporationen och innebar därmed ett brott mot ömsesidighetsprincipen. Men 
för såväl den enskilde borgaren som korporationen gällde, att deras verksamhet också 
skulle bedömas som nyttig och till gagn för hela samhället. Om så inte var fallet 
kunde korporationens hela grund - auktorisationen och privilegierna - lätt sättas 
ifråga.

Av detta följer att borgaren befann sig i ett triangulärt spänningsfält, där han 
ställdes inför tre olika, och inte alltid helt förenliga, krav: på egen utkomst, på lojali
tet mot de korporativa värdena och på att vara samhället i stort till nytta.

Man kan tydligt se hur Hegels resonemang rör sig kring detta spänningsfält. Hur 
ska borgarens rätt att berika sig själv kombineras med samhällets legitima anspråk på 
nyttighet? Hegels svar blev korporationen, som medlare, uppbyggd kring ett speci
fikt, korporativt värdesystem. Enligt min uppfattning innebär detta också att Hegel 
förvisso skänker korporationen en status som går utöver summan av dess medlem
mar. Emot Antony Blacks slutsats ovan, visar Hegel i stället på hur korporationen 
representerar ett moraliskt system i sig, vilket medlemmarna måste underordna sig. 
Och det är just auktorisationen som ger korporationen denna överordnade status, 
som befäster dess position som ’kollektiv person’, både gentemot medlemmarna och 
omvärlden.23



Det korporatistiska samhället 
och det korporativa idiomet

Corporatism is the social metaphor that most forcefully asserts
that unity of interest is compatible with hierarchy and inequality.24

Det ståndssamhälle som i embryonisk form uppträdde i slutet av 1200-talet, och fick 
fastare konturer under 1500-talet, skulle komma att överleva som politisk och juri
disk organisationsprincip för det svenska samhället ända till 1866. Dess grund var ett 
privilegiesystem, vilket fått Kerstin Strömberg-Back, och med henne Robert Sand
berg, att föredra termen privilegiesamhälle. I det feodala samhället var vissa sak
områden undandragna monarken och i stället reglerade via privilegier (’privata la
gar’), bestående av rättigheter, skyldigheter och befogenheter, inte sällan sedvane- 
rättsligt motiverade. Individen kunde bara få del av privilegierna som medlem av en 
grupp, som förankrad vid det ’trappsteg’ i den sociala ordningen till vilket privilegierna 
var knutna. I dessa var inbakade såväl politiska som ekonomiska och sociala funktio
ner. Det var denna form av tillhörighet som reglerade individens civila status, i ett 
samhälle där staten ännu var oförmögen att tillhandahålla någon offentlig-rättslig 
sektor.25 Robert Sandberg motiverar användandet av det mer mångtydiga 
privilegiesamhälle framför ståndssamhälle med att även grupper utanför stånden 
kunde inneha privilegier, liksom till exempel en borgares verksamhet var knuten till 
privilegier på flera plan än bara ståndstillhörigheten.20

Det funktionella draget i ståndsindelningen passade dock väl ihop med det ideo
logiska, av Peter Englund beskrivet som en överhetsideologi där två principer för
enades: en funktionell - vem gör vad? - och en hierarkisk - vem är hög och vem är 
låg? Samhället byggde på en strikt hierarkisk ordning, där alla var oumbärliga men 
inte jämlika; en fininställd organism vars ordning inte fick rubbas.27 Som kyrklig 
doktrin hade samhällets fyrståndsindelning sin motsvarighet i den så kallade tre- 
ståndsläran, sådan den kom till uttryck i Luthers lilla katekes och den av Hilding 
Pleijel omskrivna Hustavlan. I dess uppdelning av samhället i läroståndet (det kyrk
liga), värjoståndet (det politiska) och näre- eller hushållsståndet (det ekonomiska), 
ingick såväl organismtanken som det patriarkala föredömet - varje nivå hade sin 
hushållsföreståndare. Likaså betonades kombinationen av hierarki med ömsesidigt 
beroende.28

Med denna av Pleijel och Englund beskrivna syn på samhället som en organism 
är vi framme vid det begrepp jag har valt att använda här, vilket ligger de bägge andra 
nära, men som jag ser som mer komplett, nämligen det korporatistiska samhället.29 
Det tangerar termen privilegiesamhälle, i det att det erkänner ett mer komplext 
privilegiesystem än ståndsindelningen ensam, samtidigt som det - vilket själva ordet 
utvisar - anknyter till ståndslärans kropps- eller organismmetafor. Men framför allt 
visar begreppet på att privilegierna är knutna till vissa bestämda grupper, enheter 
eller samfund, vilka kan sammanföras under termen korporationer.30



Även om treståndsläran ursprungligen var grundad i en funktionell indelning av 
samhället, var denna koppling på 1700-talet delvis upplöst, och ståndstillhörighet 
innebar snarare en juridiskt erkänd social position. Under stånden fanns dock 
korporationerna, som privilegierade, funktionellt baserade enheter, och juridiskt sett 
’kollektiva personer’ - kroppar.31 Som sådana var deras uppgift att - helt enligt Hegels 
resonemang ovan - utgöra länkar mellan partikulära och samhällets universella in
tressen.

När man talar om det svenska samhället under 1700-talet som i grunden 
korporatistiskt, kommer det emellertid att framstå som paradoxalt att staten - som 
det kommer att visa sig - samtidigt motarbetade uppkomsten av nya korporationer, 
och även arbetade för avskaffandet av gamla. Av den anledningen är det viktigt att 
betona att vi här rör oss med ett korporationsbegrepp på två nivåer.

För att det hela ska bli begripligt måste relationen mellan en korporation och en 
organisation klargöras. En organisation kan ses som en intressegrupp, som genom 
kollektiv handling söker uppnå ett visst mål eller kontrollera vissa resurser. I den 
mån man lyckas med detta besitter man också makt.32 Dock är man ännu bara en 
intressegemenskap, i det att korporationen, som juridiskt auktoriserad, har tagit steget 
till rättsgemenskap i webersk bemärkelse (se vidare kapitel 5).

Men en korporation kan existera även före organisationsstadiet, vilken utgångs
punkt dock kräver en bredare definition av begreppet korporation. Sheilagh Ogilvie, 
som undersökt den proto-industriella utvecklingens effekter på korporativa och ’icke 
marknadsinriktade’ sociala institutioner i det tidigmoderna Tyskland, menar att proto- 
industrialiseringen aldrig - såsom ofta förfäktats av tidigare forskning - bröt ned de 
korporativa institutionerna, eller ersatte dessa med mer marknadsinriktade. I stället 
kunde korporationer med statligt stöd i stor utsträckning ta kontroll även över den 
nya ruralt baserade industrin.33 Ogilvies perspektiv kräver dock att hon anammar en 
mycket snäv definition av marknaden, parad med en mycket bred definition av kor
poration, vilket hon mer eller mindre jämställer med begreppet ’icke marknadsin- 
riktad institution’. Detta medför att även till exempel handelskompanier hamnar under 
den icke marknadsorienterade sektorn, tillsammans med feodala system och bygemen
skaper.34

Ogilvies synsätt kan diskuteras, men viktigt är att hon sätter fingret på statens 
förhållande till vissa avgränsade grupperingar i samhället, och det är här det dubbla 
korporationsbegreppet kommer in. Det korporatistiska samhället var uppbyggt kring 
korporationer i bemärkelsen juridiska, men i princip abstrakta konstruktioner; kol
lektiv med vissa avskilda uppgifter i samhället, kringgärdade av speciella privilegier 
och skyldigheter, såsom de har framställts ovan. I denna betydelse kan grupperingar 
med stor spännvidd innefattas. För en centralistiskt inriktad stat utgjorde dessa korpo
rationer inga problem. Privilegiesystemet kunde utnyttjas för att binda dem till sta
tens militära eller fiskala ambitioner.3S

Men vissa korporationer såg behov av att också bilda intressegemenskaper i mer 
konkret bemärkelse - de började organisera sig. Och om denna organisationssträvan 
gick ett steg längre, och yttrade sig i ambitionen att också uppnå status som rätts



gemenskap, kan man tala om försök att uppnå ett högre stadium av korporativ for
mering. En sådan korporation utgjorde då inte bara en gruppering med juridiskt 
avgränsade uppgifter och rättigheter, utan också en kollektiv person. Som sådan kunde 
den göra anspråk på att utgöra mellanled i relationen mellan stat och individ - i 
hegelsk bemärkelse - och på utökad kontroll över sin avgränsade domän i samhället. 
I och med denna status kunde dock en korporation utgöra ett problem och ett hinder 
för centralmaktens ambitioner.

Denna avhandling handlar till stor del just om hur Stockholms minuthandels
societeter, via fastare organisering, sökte ta steget till att bli korporationer, i bemär
kelsen fullt auktoriserade rättsgemenskaper.

Det korporativa idiomet
I försvaret av det korporativa systemet gentemot Turgots reformer 1776, hänvisade 
Paris parlament och dess sagesmän till hur riskabelt det vore att lösa upp den ’sam
hälleliga kedjan’, vars länkar förenade partikulära och universella intressen, och vilka 
ledde ända till hans majestäts händer. Korporationerna var naturliga delar av ett ’odel
bart helt’.36

Liknelsen med kedjan är sannolikt ingen tillfällighet, utan alluderar på vad Steven 
Kaplan och Cynthia Koepp hävdar är själva grunden för uppfattningen om det orga- 
nisk-hierarkiska samhället, nämligen den aristoteliska föreställning som Arthur Love- 
joy kallade The Great Chain of Being. Tillvaron, ja hela universum, utgjordes av ett 
enda sammanhängande, hierarkiskt ordnat system, en kedja. Varje länk i kedjan exis
terade i första hand för att fullgöra sin uppgift, för att ’fylla ut’ sin lilla plats i den 
kompletta kedja som representerade Guds skapelse. I denna idé låg också föreställ
ningen att varje dels uppgift och status var nedärvd och oföränderlig.37

Men kedjans enskilda länkar var alltså inte individer, eller ens hushåll, utan kol
lektiv. Och inom dessa kollektiv - korporationer - utvecklades vad William Sewell, 
och efter honom Mary Ann Clawson, kallar det korporativa idiomet. Inom detta 
diskursiva system förenades föreställningar om hierarki, partikularism, övervakning 
och ömsesidiga förpliktelser. Partikularismen var det som definierade korporationen 
och avgränsade dess privilegier, samtidigt som den därigenom placerades in i sam
hällets övergripande hierarki. Men till dessa två element kom de andra, vilka skulle 
utgöra de verkliga grundstenarna i korporationens vara: kombinationen av övervak
ning - dess överordning över individen - och ömsesidighetsprincipen, en kombina
tion som skänkte korporationen status som en andra familj för den enskilde med
lemmen.38 Där de två första elementen alltså främst berör korporationens relation 
till det omgivande samhället, handlar de två följande i första hand om korporation
ens relation till individen.

På flera nivåer i samhället, från bygemenskapen till städernas korporationer, var 
kollektiven de minsta ’sociala nämnarna’, vars funktion och status gick vida utöver 
att vara summan av de inblandade hushållen. Inte minst vilade detta på synen på 
privilegier och rättigheter som kollektiv egendom.39



Begreppet det korporativa idiomet har mött invändningar, och Sewells kritiker 
menar att han skänker begreppet alltför stor räckvidd. Till exempel framhåller Mi
chael Sonenscher att idiomets retorik knappast omfattade alla inom den korporativa 
världen, och att det främst handlar om mästarassociationernas offentliga, politiska 
och juridiska språk; den ’vokabulär’ som stod till buds i deras relationer till omvärl
den.40 Även James Farr - som i stort ansluter till Sonenschers kritik - framhåller att 
begreppets värde är begränsat till den offentliga, juridiska arenan.41 Det är alltså främst 
Sewells alltför vittgående anspråk på giltighet som mött motstånd snarare än begrep
pet som sådant. Jag vill dock mena att begreppet är användbart inte bara för studiet 
av korporationens retorik ’utåt’, utan också av dess sociala relationer ’inåt’, dess stra
tegier för inre samling och konsolidering.

Det sammanbindande kittet inom korporationen var ömsesidighetsprincipen, en 
princip vilken dock - i enlighet med det hegelska resonemanget ovan - inte gick 
utöver korporationens gemenskap. Hjälp inom kollektivet var en plikt, hjälp till ut
omstående var välgörenhet.42 Men till ömsesidighetsprincipen hörde också principen 
om ’marknadsplatsen’ - det rättvisa utbytet och fördelningen; ingen inom ’familjen’ 
hade rätt att berika sig på någon annans bekostnad.

Om detpatriarkaliska samhället och patriarkalismhegreppet
Om det korporativa idiomet som begrepp bör förbehållas den korporativa sfären 
som sådan, byggde idiomet ändå till stor del på en värdegrund - ett ideologiskt sys
tem - som låg hela det korporatistiska samhällets grundprinciper nära. Och en av de 
viktigaste av dessa var patriarkalismen. Inom detta samhälle och dess korporationer 
förenades tydligt de tre drag som Börje Harnesk anger som nödvändiga för att sociala 
relationer ska kallas patriarkaliska, nämligen ojämlikhet, ömsesidighet och helhet.43 
Korporationen var överordnad de individer som var knutna till den, utifrån snart 
sagt alla aspekter av deras liv, men detta innebär inte att alla som var underställda 
korporationen automatiskt var medlemmar av den. Som även Hegel poängterade var 
verkligt medlemskap knutet inte bara till en viss yrkesutövning, utan även till ett 
större samhälleligt sammanhang, ett moraliskt sammanhang där även ’äktenskapets 
helgd’ ingick, som komplement till ’ståndsäran’.44 Den patriarkaliska ordningen före
skrev att verklig medlem kunde bara den bli som samtidigt var hushållsföreståndare. 
Endast denne var i egentlig mening ’socialt vuxen’, ett vuxenskap som sammanhängde 
dels med giftermål, dels med egendomsinnehav. Så länge hushållet förblev en pro
duktionsenhet förenades dessa två kvalifikationer, och det var just det som samtidigt 
medgav inträde i en korporation. Till varje korporation hörde alltså en mängd indi
vider vars status och välfärd var knutna till den och dess privilegier. Men man måste 
skilja på denna anknytning - detta beroende - och sant medlemskap, vilket bara kunde 
komma de oberoende till del, nämligen vuxna, manliga egendomsinnehavare. Utan
för stod i praktiken de flesta - outbildade, tjänare och i princip alla kvinnor.4S

Begreppet patriarkalism är dock inte entydigt, och måste framför allt definieras i 
förhållande till sin nära släkting paternalism. Det senare begreppet har funnit sin väg 
in i framför allt den arbetslivshistoriska forskningen, och brukar då få representera



arbetsgivare-arbetstagare-relationer som präglas av anspråk på personlighet och 
ömsesidighet, med äldre tiders brukssamhällen som tydligaste exempel.46 Mer orda
grant står ordet för ’husfadersvälde’, eller en faders relation till, och dominans över, 
sina omyndiga barn. I den betydelsen hamnar det nära patriarkalismen, med ursprung 
i beteckningen på den absoluta husfadersauktoriteten över såväl barn som kvinnor i 
äldre herdesamhällen i medelhavsområdet. Det står alltså klart att det handlar om 
två aspekter av i grunden samma organisationsprincip för ett samhälle.

Carole Pateman menar att termen paternalism är riskabel att använda, då dess 
analogi med familjeförhållanden, och relationen vuxna-barn, tenderar att skymma 
den rena vuxenrelationen man-kvinna, och det förhållande av över- och underord
ning som råder där.47

Patriarkalismbegreppet är således tvådimensionellt. Börje Harnesks definition 
ovan gäller fortfarande som kriterier för systemet i dess mest övergripande form, i 
dess roll som samhällsideologi.48 Dock måste man sedan dela upp begreppet i den 
paternalistiska respektive patriarkala dimensionen.47 Bägge kan sedan användas för 
att analysera korporationernas relation till, och agerande gentemot, dem som var 
anknutna, det vill säga de borgerliga hushållens (manliga) arbetskraft respektive kvinn
liga medlemmar.

Paternalismdimensionen bygger på analogin med fadern och barnet, och kan 
appliceras på frågan om korporationernas relation till den arbetskraft som var bun
den till borgarhushållet. Mer konkret berörs då frågor om den sociala kontrollen 
(helhetsaspekten) samt förväntad värdegemenskap och avancemangsmöjligheter 
(ömsesidighetsaspekten), alltsammans ämnen för kapitlen 6 och 7.

Den patriarkala dimensionen bygger på relationen mellan vuxna män och kvin
nor, här framför allt korporationernas förhållande till kvinnorna i den borgerliga 
världen. Konkreta frågor rör då hur korporationerna hanterade obalansen som upp
stod om en medlem frånträdde sitt försörj aransvar för hustrun, ’betalningen’ för kvin
nans underordning i hushålletS0, liksom korporationens försök att kontrollera änkors 
och andra kvinnors aktiviteter i och kring de borgerliga näringarna, vilket allt är 
ämnet för kapitel 8.

För att betona att det handlar om två dimensioner av i grunden samma organisa
tionsprincip har jag dock valt att behålla patriarkalism som paraplybegrepp, och av
står för enkelhetens skull i fortsättningen helt från termen paternalism.

Nästa avsnitt avser att diskutera hur element från det korporatistiska samhällets 
värdesystem, och det korporativa idiomet, kom att överföras till grupper av ’borger
liga’ näringsutövare under 1800- och det tidiga 1900-talet (åter med koncentration 
på detaljhandeln); grupper som av forskningen placerats in under det problematiska 
begreppet småborgarklass.



Småborgarna och den korporativa visionen

”Våra små butiker, ser du, är dömda att försvinna!... Det är bara en fråga om några år 
(...) En ihållande kamp för ingenting.” ”Jag tycker inte om att arbeta för andra ... 
Men nu finns det inte något val längre.” ”Ja, visst är det härligt att vara oberoende! 
Både min mor och jag gilla att vara det! men nu orkar jag inte längre...”sl

Småborgarna och klassbegreppet
När Marx, som i Till kritiken av den politiska ekonomin, delade in samhället i tre domi
nerande klasser, utifrån deras relation till produktionsförhållandena, utgjorde dessa 
- den jordägande aristokratin, den kapitalägande bourgeoisien och det egendoms- 
lösa proletariatet - analytiska kategorier. Dock erkände Marx förutom dessa också 
förekomsten av ett flertal klasser som empiriska,/deskriptiva kategorier, som i Louis 
Bonapartes 18:e Brumaire, där även nämns bönder, trasproletariat, småborgerskap med 
flera sociala grupper.52 Kvar står dock den ekonomiska basen som grund för defini
tionen.

Då de dominerande, analytiska, klasserna ses som grundläggande historiska och 
sociala krafter är också klassbaserad handling i längden oundviklig. Dock krävs för 
detta att klassen inte bara existerar som entitet utifrån objektiva kriterier, utan att 
den även kan agera utifrån ett klassmedvetande; att den kan gå från att vara en ’klass 
i sig’ till att vara en ’klass för sig’.53

Max Weber delar Marx definition av klass som ekonomiskt betingad, men defi
nierar klasser utifrån deras relation till marknaden snarare än till produktions
förhållandena. Förutom klasstillhörighet baserad på relationen till ägande (ägarklasser) 
respektive möjligheterna till avyttring av varor eller tjänster på marknaden {yrkes- 
klasser), laborerar Weber med det mer samlande begreppet sociala klasser, av vilka han 
urskiljer fyra: de besuttna och bildade, de egendomslösa intellektuella och specialisterna 
(professionella, ämbetsmän etc.), småborgarklassen samt arbetarklassen.54

Ytligt sett hamnar Weber alltså inte så långt ifrån Marx, men det finns en avgö
rande skillnad. Klassen utgör för Weber endast en objektiv, statistisk kategori, uti
från människors position på marknaden. Den utgör en möjlig, men långtifrån själv
klar, bas för kollektivt handlande men kan knappast ses som en avgörande historisk 
kraft; Weber ser endast till ’klassen i sig’.55 Om medlemmarna i en klass även förenas 
i ett gemensamt medvetande, identitet eller kultur, har de enligt Weber tagit steget 
över till statusgrupp. Status kan hänföras till klassituationen men behöver inte göra 
det; även andra gemensamma kriterier, som religion, börd, nätverk etc., kan vara 
avgörande.56

Aktörerna i denna avhandling levde dock inte i ett klassamhälle, vilket i stor 
utsträckning är en teoretisk abstraktion, utan i ett ståndssamhälle, vilket var en juri
disk och politisk realitet. Mot slutet av 1800-talet uppträdde manifesta uttryck för ett 
småborgerligt klassmedvetande, i form av den så kallade Mittelstandsbewegung i Tysk
land, och den 1899 avhållna Premier congrès international de la petite bourgeoisie^7, men



1700-talets ’småborgare’ såg inga sådana försök, och inget klassmedvetande i form av 
dylik politisk samling finns att studera. Däremot existerar spår av agerande, såväl 
kollektivt som individuellt, som kan indikera en begynnande kollektiv identitet. 
Heinz-Gerhard Haupt menar att man i fallet med den notoriskt instabila småborgar
klassen snarare får se till hur ’vissa sociala strukturer’ och ’viss fysionomi’ hos de 
berörda grupperna skänkte en klasslik enhet i en annars ständigt föränderlig värld.58

Medelklass eller småborgarklass?
I sitt arbete Den namnlösa medelklassen från 1956 försöker Tom Söderberg definiera 
den uppvaknande svenska medelklassen under frihetstiden. De grupper som till slut 
finner nåd inför hans ögon är de så kallade ståndspersonerna, grosshandlare, fabrikörer, 
kramhandlare (minuthandelns översta skikt) samt magistratspersoner och andra 
ämbetsmannagrupper.59 Som synes utelämnar han därmed merparten av städernas 
näringsidkare, nämligen samtliga hantverkare och så gott som alla minuthandlare. 
De förra jämställs närmast med arbetarklass medan de senare avförs som ”hökare 
och småkrämare i blygsam social ställning”.60

I ett senare arbete för han resonemanget bortom den gustavianska tiden, men 
finner inte heller för 1800-talets första decennier anledning att revidera den tidigare 
uppfattningen. I hans försök att specificera medelklassen utelämnas generellt hant
verkare - framför allt de skråanslutna - medan han för större delen av minuthandeln 
till slut för in begreppet ’lägre mellanklass’.61 Även sett till specifika tecken på mate
riellt (och möjligen kulturellt) välstånd faller de flesta hantverkare och minuthandlare 
under det imaginära klasstrecket.62

Termen medelklass är dock problematisk, då den till skillnad från begrepp som 
bourgeoisie och proletariat inte pekar på någon klart definierad ställning visavi 
produktionsförhållandena. Medelklassen är bara ’mitt emellan’, utan att egentligen 
tillskrivas några övriga karakteristika. Ett ytterligare problem är att termen medel
klass ibland används för att beteckna just bourgeoisien, borgarklassen, ibland skiktet 
under denna. I den mån borgarklassen ses som synonym med medelklassen ställs den 
mot förmodat äldre, traditionella överskikt i samhället - aristokratin och den be
suttna jordägarklassen. Ska man hålla sig till den urbana kontexten blir dock klass
indelningen något enklare, och bourgeoisien växer fram som den odisputabla ekono
miska överklassen.

Men hur ska då skiktet under bourgeoisien betecknas och definieras? Och hur 
passar en begreppsapparat som utvecklats för industrisamhället in på förhållanden 
på 1700-talet? Under framför allt senare 1800-tal användes begreppet Mittelstand i 
Tyskland om vad vi skulle kalla småföretagare, det vill säga små kapitalägare inom 
stadsnäringarna handel och hantverk.63 I Sverige översattes termen till medelstån
det, men kom så småningom att splittras upp i det gamla medelståndet - de gamla 
stadsnäringarna - och det nya, vilket innefattade tjänstemän. Då själva ordet Stand i 
Tyskland innebar ett implicit avvisande av klasstanken, upptogs det främst av kon
servativa krafter, medan de mer vänstersinnade föredrog termen Kleinbürgertum - 
mellanskiktet i ett i grunden tvådelat klassamhälle. Denna politiska tudelning av be



greppet förekom även på franska, i begreppsparet classes moyennes respektive petite 
bourgeoisie. Petite bourgeoisie var dock bredare, medan classes moyennes låg närmare den 
smalare betydelsen av just bara småföretagare.64 I England började uttrycket the 
middling sort och liknande få spridning under 1700-talet, för att så småningom börja 
ge vika för det modernare middle class. Detta verkar dock tidigt ha antagit betydelsen 
av en urban elit, det vill säga bourgeoisie, till skillnad från den rurala - the landed 
gentry.6S

Begreppet medelklass tycks alltså i främst svenskan och engelskan ha antagit be
tydelsen borgarklass, medan det i franskan och tyskan snarare betecknar småborgar
klassen. Engelskan saknar ett egentligt eget begrepp för en ’lägre’ borgarklass, och 
lånar över franskans petite (petty) bourgeoisie, i den mån man inte - likt C R Friedrichs 
nedan - använder termen lower middle class.

Oavsett tidigare politiskt färgade distinktioner, är det främst begreppet småbor
gare (petit/petty bourgeois, Kleinbürger) för denna lägre medelklass som överlevt i mo
dern tid. Att även småborgarklassen i sig tycks ha överlevt kan, ur marxistisk synvin
kel, verka överraskande, då den enligt Marx så kallade koncentrationsteori var dömd 
att utplånas i den historiska process som slutligt skulle polarisera samhället i bourge
oisien, den ekonomiska elit som kontrollerade produktionsmedlen, och det egen- 
domslösa proletariatet. I denna renodlade motsättning fanns på sikt ingen plats för 
små näringsidkare; stora kapitalstarka företag skulle oundvikligen slå under sig de 
mindre.66

Småborgare i äldre tider
Resonemang kring småborgare förekommer även i arbeten om tidigmodern tid. Kekke 
Stadin betecknar strängt taget alla städers borgare som småborgare, såvida de inte 
tillhörde det synnerligen smala skikt - med Stockholms så kallade skeppsbroadel som 
tydligaste exempel - som spelade en roll i framväxten av ett ’kapitalistiskt’ samhälle. 
Som hon använder begreppet blir småborgare nästan ekvivalent med ’småstads- 
borgare’.67 Hon utgår således ifrån en ekonomisk definition. En radikalt annorlunda 
synvinkel finner man hos Arne Jarrick, och hans porträtt av fabrikören och ’små
borgaren’ Johan Hjerpe. Från att i bokens inledning kalla Hjerpe för just småborgare, 
utan att närmare definiera detta, tar Jarrick senare upp ett resonemang hos Lawrence 
Kohlberg, enligt vilket Hjerpe kan ses som exempel på en ’konventionell moralist’, 
vars ’normativa mentalitet’ innebar ett närmast reflexmässigt stöd till den rådande 
samhällsordningen, och oförmåga att hämta någon moralisk utgångspunkt utanför 
den egna gruppen. Med Habermas ord - som vidareutvecklat Kohlbergs tankegång - 
handlar det om att göra sin plikt, visa respekt för överheten och vidmakthålla den 
sociala ordningen för dess egen skull.68 Dock är Jarricks framställning av ’småborga
ren’ långt ifrån entydig, då jämförelseobjektet, den ofta omskrivne franske glas
mästaren Ménétra, näppeligen passar in på denna beskrivning.

Helmut Möller utgår ifrån att en småborgarklass, eller i varje fall småborgerlig
het, redan var ett faktum under 1700-talet, och exemplifierar bland annat med tyska 
stadsstadgor, där borgerskapet delas in i klasser där man tydligt skiljer på ett lägre



skikt av hantverkare och handlare, inplacerade mellan arbetare och tjänare å ena si
dan och ämbetsmän, professionella och mer välbeställda handelsmän å den andra. 
Dock är kriterierna för indelningarna inte så tydliga, utan förefaller växla mellan 
klara penningstreck och mer obestämda ståndskriterier. I en preussisk ordbok från 
1785 skiljs dock uttryckligen på Groß- respektive Kleinbürger, där de senare innefattar 
bland annat samtliga hantverkare.69 Särskilt framhåller dock Möller att en av de vik
tigaste skiljelinjerna mellan en högre och en lägre borgarklass i Tyskland gällde frå
gan om bildning. Förvisso kunde man som individ överskrida gränsen till den äkta 
borgerliga bildningen, men som klass var småborgarna förmenade detta. Lösningen 
på detta statusdilemma blev en rigid hållning gentemot samhällets ’lägre skikt’.70

Christopher Friedrichs försöker däremot - utifrån tyskt 1600-tal - klarlägga hur 
en tidigmodern småborgarklass kan ha uppstått ur ekonomiska förhållanden, och 
vilken typ av identitet detta skapade. Han utgår ifrån termen urban ’lägre medel
klass’, och menar med detta en klass som förlorat kontrollen över produktionsmedlen 
och genom detta kommit att bli ekonomiskt underordnad bourgeoisien, samtidigt som 
den tack vare sitt egendomsinnehav och särskilda sociala och politiska privilegier ännu 
skyddas från att degraderas till ett verkligt stadsproletariat.71 Såväl bourgeoisien som 
den lägre medelklassen hade sitt ursprung i städernas burskapsägande borgerskap, 
vilket skilde ut sig gentemot den övriga befolkningen genom sitt egendomsinnehav 
och sitt ekonomiska oberoende, vilket också var förutsättningen för politiskt infly
tande. Särskilt vill Friedrichs betona det ekonomiska oberoendet, vilket var av avgö
rande betydelse oavsett övriga skillnader i yrkesverksamhet, välstånd och status. Bor- 
gerskapet var ett, och sociala skillnader inom detta kollektiv var flytande och otyd
liga.72

Nya organisationsformer för produktionen - Friedrichs framhåller i första hand 
förlagssystemet - och mindre näringsidkares ökade skuldsättning var det som bröt 
upp enheten inom borgerskapet, vilket alltmer polariserades i en patricierklass och 
dem som riskerade att hamna i permanent ekonomiskt beroende, vilket blockerade 
deras möjligheter till socialt avancemang. Grundläggande intressekonflikter hade 
uppstått i borgarsamfundet. Dock kvarstod även de lägre borgarnas institutionella 
privilegier och deras status som hushållsföreståndare, vilket skapade en skarp gräns 
nedåt, mot de egendomslösa underskikten. Det var dessa tydligare gränsdragningar, 
såväl uppåt som nedåt, som skapade den förindustriella småborgarklassen. De som 
hade förlorat sitt ekonomiska oberoende och sitt politiska inflytande såg nu statusen 
som den sista gränslinjen mot proletarisering.73

Denna ganska dystra bild, där den lägre medelklassen, eller småborgarklassen, 
främst definieras utifrån verkliga eller inbillade hotbilder, klämd som den är mellan 
det ekonomiska trycket uppifrån och det sociala underifrån, går igen i forsknings
läget om den ’moderna’ småborgarklassen, med betoning på 1800- och tidigt 1900- 
tal.74 Själva begreppet småborgare har ju en nedsättande klang i modernt språkbruk, 
och framkallar bilden av trångsynthet, klaustrofobisk familjecentrering och ett ängs
ligt bevakande av egendom och respektabilitet.75



Vad konstituerar småborgarna?
Vad konstituerar då en småborgare, och vad krävs för att småborgerligheten ska anta 
klasslik karaktär, vad mobiliserar den? Den första fråga man då måste ställa sig är 
vilka som ingår i begreppet småborgare. Man måste ta ställning till om man ansluter 
till den bredare definitionen ovan eller den snävare, vilken bara refererar till närings
idkare. Vill man till småborgerligheten föra även tjänstemän och annat manschett
proletariat, expanderande grupper under industrisamhällets framväxt, eller vill man 
hålla fast vid en äldre, mer idealtypisk definition - småborgaren som småföretagare?

Jag finner här skäl att - med tanke på objekten för denna avhandling - hålla fast 
vid den snävare avgränsningen, vilken leder fram till den första viktiga definitionen 
på en småborgare : Denne förenar insats av eget kapital med eget arbete, och befinner sig 
därmed i en klassmässig mellanposition, mellan det ’verkliga’ kapitalet, bourgeoisien, och den 
’verkliga’arbetarklassen.11' I det tidigmoderna urbana samhället är de självständiga hant
verkarna och handelsmännen de enda som egentligen uppfyller detta karakteristi
kon. Till detta hör implicit också att den småborgerliga rörelsen är en småskalig verk
samhet, som engagerar inhyrd arbetskraft i endast begränsad utsträckning.

Denna mellanposition är sårbar. Småborgarklassen utgör en buffert mellan ka
pital och arbete, ett skikt som kan absorbera social rörlighet, som kan agera ’stöt- 
dämpare’ mot social oro.77 Den sociala mellanpositionen leder till en ständig slitning 
mellan ambitionen att en dag få tillträde till bourgeoisien och fruktan för att sjunka 
ned i proletariatet.78 Likaså är ekonomisk instabilitet och stor individuell social rör
lighet utmärkande för klassen. De ofta måttliga kraven på kapitalinsatser gör att 
ingångströskeln är låg, men den motsvaras å andra sidan av en lika låg för utslag- 
ning.79

Vad mobiliserar småborgarna?
Den individuella instabiliteten har visat sig besvärande för klassanalysen. Utifrån ett 
perspektiv kan stor individuell social rörlighet verka hämmande för uppkomsten av 
ett klassmedvetande; ett sådant förutsätter att ett visst mått av levnadsbetingelser 
och värderingar kan föras vidare över generationsgränserna. Ur en annan synvinkel 
kan en redan utvecklad subjektiv klasskänsla ses som hämmande på den individuella 
mobiliteten. Oavsett hur man vänder på denna frågeställning blir slutsatsen att en 
gruppering med stort individuellt till- och utflöde kan få svårt att mobilisera sig som 
klass. I fråga om ’medelklasserna’ blir naturligtvis denna problematik extra aktuell.80

Vad som emellertid - och kanske framför allt - fick småborgerligheten att mobi
liseras var känslan av kris, av att dess värden och positioner var hotade.811 frågan om 
vad som ledde fram till denna känsla och dessa hotbilder brukar nämnas två förkla
ringar. En förfäktar betydelsen av ’relativ underprivilegiering’ {relative deprivation). 
Det är inte ekonomisk nedgång i sig, utan känslan av att inte få tillfälle att utnyttja 
sin potential, som skapar den värsta frustrationen. Känslan av att ha hamnat på ef
terkälken gentemot andra, ekonomiskt mer framgångsrika grupper, skapar en bitter
het mot allt som uppfattas som ’stort’, i synnerhet stora företag. Den ’lille mannen’ 
ser sig själv som de traditionella värdenas sista bastion.82



På den andra sidan finns uppfattningen att det är verklig depression som mobili
serar småborgarna. Risken för att under de ekonomiska vedermödornas tryck redu
ceras till proletär framkallar först och främst en fruktan för samhällets underskikt, 
och de följande försöken att upprätthålla statusen gentemot dessa kan lätt driva små
borgarna i armarna på reaktionära politiska krafter.83 Som Philip Nord påpekar, ute
sluter dessa förklaringar inte nödvändigtvis varandra, utan pekar bägge fram mot 
samma grundkarakteristik, nämligen en klass som upplever sig som statusmässigt 
och ekonomiskt rubbad ur sin rätta plats i samhället.84

Charles Patrick Crouch däremot, som studerat den parisiska småborgerligheten 
under en något tidigare period än flertalet övriga skribenter, menar att frågan om 
reell ekonomisk, politisk eller annan kris inte har varit avgörande. Han menar sig 
finna snarlika symtom hos det lägre borgerskapet i Paris redan efter napoleonkrigen, 
och även under perioder av relativ stabilitet.85 Även Crouchs perspektiv accentuerar 
alltså upplevelsen av kris som lika viktig som faktiska prövningar.

Vad karakteriserar småborgarna? Den korporativa visionen
Emot dessa kriterier, på vad som är en småborgare respektive vad som kan formera 
dessa till något som liknar klass, står den självbild, den identitet som tillskrivs små
borgerligheten som kollektiv, vilken ses som en följd av kriterierna ovan. Just käns
lan av hot hjälpte till att skapa en gemensam kultur som i viss mån kunde överbrygga 
den annars omfattande heterogeniteten inom klassen. Denna kultur har anklagats 
för att sakna egentligt egenvärde och mest vara en eklektisk blandning av borgar- och 
arbetarklasskultur, men vissa menar att den förvisso visar upp tillräckligt distinkta 
drag för att motivera att kallas småborgarkultur.86 Det som framför allt bidrog till att 
integrera en småborgerlig kultur var, enligt Geoffrey Crossick och Heinz-Gerhard 
Haupt, gemensamma särdrag i rörelsen som måste försvaras: oberoendet, egendo
men, familjen och det patriarkaliskt organiserade arbetet.87

Det mest utmärkande för denna kultur är inslaget av retrospektion. I ett sam
hälle av växande klassklyftor närdes inom smånäringarna ännu drömmen om 
korporationen och dess ideal av patriarkalism och moralisk ekonomi - vad Crossick 
och Haupt kallar den korporativa visionen.™

För de flesta småborgerliga näringar var familjens deltagande ännu essentiellt. 
De lydde i regel inte under ekonomiska betingelser som kunde tillåta ’separata sfärer’, 
det vill säga en uppdelning mellan arbetsliv och privatliv, dit framför allt kvinnorna 
kunde hänvisas.89 Utmärkande för den småborgerliga kulturen är att denna familje- 
centrering idealiserades, även om den kanske inte ens var önskvärd utan snarare eko
nomiskt framtvingad. Bilden av familjen som en patriarkaliskt ordnad, harmonisk 
produktionsenhet kom att utgöra en av grundpelarna i den moraliska kritiken av det 
’nya’ samhället.

Till den patriarkaliska ordningen kom den moraliska ekonomin. Dessa två är 
nära besläktade, då den moraliska ekonomin - i E P Thompsons tolkning - bygger på 
en förmodad solidaritet mellan ’härskarna’ och ’folket’. När denna ordning av ömse
sidiga förpliktelser bröts, och härskarna i stället lierade sig med kapitalisterna, bröt



sig den ekonomiska ordningen fri från den moraliska, och fältet lämnades öppet för 
spekulanterna, mellanhänderna och monopolisterna - allt som stod i vägen för den 
lilla människans rätt att fritt få utöva sitt yrke och överleva av eget arbete, utan att 
hindras av orättmätig konkurrens, men också utan rätt att profitera på andra.90 David 
Alexander framhåller hur föreställningen om den statiska marknaden och rädslan för 
priskonkurrens, parad med motviljan mot ’profiten’, var utbredd inom den engelska 
minuthandeln ännu vid mitten av 1800-talet.91 Och Stockholms kryddkramhandels- 
societet enades 1842 om ett förbud mot prisannonsering, vilken inte bara skulle un
dergräva medlemmarnas välstånd, utan dessutom sågs som ”kränkande den allmänna 
moralen”.92 Vad småborgaren eftersträvar är en juste milieu, vilket efter David Black- 
bourns definition står för måttligt egendomsinnehav, ett ’ärofullt’ oberoende (var
ken dominant eller dominerad), utövare av en sund konkurrens (varken exploatör 
eller exploaterad) och strävan mot en rättvis fördelning av marknaden (närings- 
principen).93

Detta för oss fram till vad jag ser som själva kärnpunkten i den småborgerliga identi
teten: värnandet om oberoendet. Det ekonomiska hot som den ständiga frammarschen 
av ’kapitalet’, vare sig det handlar om det tidigmoderna förlagssystemet eller industri
kapitalismen, utövade mot de småskaliga näringarna i Europa går som en röd tråd 
genom den historiska forskningen.94 Men - för att fortsätta Thompsons resonemang 
- faktiska prövningar betyder ofta mindre än brotten mot den moraliska ordningen95, 
och vad småborgaren fruktar mer än något annat, mer än faktiska ekonomiska svå
righeter, är att förlora sitt oberoende. Det var framför allt det som skilde honom från 
det lönearbetande proletariatet, och det var bara en bibehållen moralisk ekonomi 
som kunde garantera detta oberoende.

Det är alltså uppenbart att den korporativa vision som sägs ha karakteriserat 
industrisamhällets småborgarklass sökte sig tillbaka till en värld behärskad av det 
korporativa idiomet, såsom det beskrevs ovan: en värld byggd på en patriarkal ord
ning, ömsesidiga förpliktelser och en moralisk ekonomi. I detta skilde den sig radi
kalt från förhärskande ideal inom den verkliga bourgeoisien. Martin Åberg beteck
nar som centralt ’borgerligt’ ett förhärligande av den fria marknadens princip och en 
’possessiv individualism’, alltsammans koncentrerat i begreppet entreprenörsideo
logi.96

På en mer konkret nivå avspeglar sig visionen i tre områden som enligt Crossick och 
Haupt är centrala för förståelsen av klassens identitet, nämligen småborgarens för
hållande till egendomen, familjen och det urbana rummet. Gemensamt för dessa är 
att de alla bidrog till att skapa den introspektion som klassens vedersakare föredrar 
att kalla trångsynthet. Man kan tala om en småstadsmentalitet, där personliga rela
tioner på en lokal marknad, centrerade kring familjen och den fasta egendomen, sågs 
som ett ideal i en värld alltmer präglad av anonym marknad, rörligt kapital och en 
byråkratisk stat.97

Enligt Frank Bechhofer och Brian Elliott måste egendomen ses som det vikti-



gaste. Egendomen var avgörande för småborgarens sociala relationer, både gentemot 
familjen och omvärlden, ja egendomen var en relation snarare än något påtagligt 
konkret.98 Med denna utsträckta tolkning av begreppet egendom (i enlighet med dis
kussionen i kapitel 1) kommer man nära uppfattningen att småborgarens egendom 
inte bara stod som garant för hans oberoende, utan kan ses som ekvivalent med obe
roendet. Egendomen stod för kontroll över arbetet och dess organisering, och över 
den familj som ofta utgjorde merparten av arbetsstyrkan. Egendomen konstituerade 
småborgarens patriarkala status.

Men egendomen tog sig även påtagliga uttryck, och enligt Crossick och Haupt 
ses detta i småborgarens förkärlek för fast egendom, vilken utgjorde ett mål i sig. I en 
tid när det rörliga kapitalet blev allt viktigare i investeringssammanhang kom fastig- 
hetsinnehav för småborgaren att representera säkerhet och kontrollerbar egendom, 
och sågs till och med som en viktigare investering än den egna rörelsens utvidgning.99

Till innehavet av fast egendom knöts också småborgarens dragning åt det lokala, 
det provinsiella.100 Såväl familjecentreringen som den fasta egendomen bidrog till att 
småborgaren i hög grad förblev lokalt förankrad. Oavsett den urbana omgivningens 
karaktär idealiserades en småstadskultur, där lokal politik och den lokala marknaden 
och kundkretsen blev viktigast. Endast här gynnades hederlighet, förtrolighet och 
ömsesidiga beroenden. Det vara bara här som småborgaren själv kunde försvara sin 
position som medlem av en ledande samhällsgrupp, som borgare.101 Inte minst var 
exempelvis butiksinnehavarens roll som ’den fattiges bankir’ viktig. Att vara den som 
stod för den nödvändiga krediten på dagligvaror för de mindre bemedlade kunde 
betyda mycket för den lokala statusen, för vilken roll man kan finna paralleller även 
i 1700-talets Stockholm.102

Det provinsiella draget kan jämföras med vad David Garrioch - med Paris som 
exempel - menar är ett av bourgeoisiens kännetecken, nämligen uppbrottet från just 
den lokala arenan och förmågan att binda ihop klassen via mer vidsträckta nätverk.103

I förhållandet till familjen var småborgaren kluven, en kluvenhet vars bägge grenar 
ändå pekade åt samma håll. I den mån man strävade mot ett närmande till borgar
klassen kunde familjen ses som mål, innefattande ett ökat intresse för det privata i 
förhållande till det offentliga, eller för idén om det nedärvda familjeföretaget. I den 
mån detta förblev ouppnåeligt - vilket troligen var regeln - fick familjen duga som 
medel, som föremål för ekonomiskt betingad ökad exploatering, men en exploate
ring som ändå lånade sig till en idealiserad bild av en ’traditionell’, harmonisk ar
betsgemenskap. I bägge fallen kvarstod ändå småborgaren som pater familias, med 
full auktoritet över såväl familjen som rörelsen.104

Samtliga dessa aspekter av småborgaren och hans verksamhet - den småskaliga rö
relsen, den egna och familjens bindning vid arbetet, den lokala förankringen, idealis
erandet av en förgången social ordning - utgör en kombination av introspektion och 
retrospektion som har bidragit till att diskvalificera småborgarklassen som historisk 
kraft. Utmärkande är att knappast någon av de här refererade forskarna egentligen



försöker revidera denna bild av inskränkthet och provinsialism. I stället framhålls 
hur den småborgerliga kulturen skapade en trångsynt, individualistisk tolkning av 
världen, där - efter Marx - dess värderingar och problemlösningar uppfattades som 
allmängiltiga, på grund av att ”de i sin tankevärld inte kommer utanför de skrankor 
som småborgaren i det praktiska livet aldrig kommer utanför”.1051 detta citat ligger 
Marx nära den kohlbergska definitionen av den ’konventionelle moralisten’, och till 
exempel Tom Ericsson menar att denna bild speglar en faktisk historisk verklighet.106

Man bör naturligtvis vara försiktig med att se allt vad som sagts ovan om småborgar
klassen som en absolut realitet, även om forskningen på flera plan är överraskande 
enstämmig i sina utlåtanden om vad som är typiska karakteristika för denna sam
hällsgrupp. I stor utsträckning måste det ses som ett slags idealtyp, som ett teoretiskt 
raster. Inom klassen ryms åtskilliga variationer och motsatser. Inte minst råder stora 
skillnader mellan hantverken och handeln. Men viktigt att ta upp är vad jag skulle 
vilja kalla den småborgerliga paradoxen. Småborgarnas förmenta inåtvändhet får inte 
förleda oss att tro att de saknade sinne för realiteter och blick för den egna rörelsens 
osäkerhet. Kampen för det bevarade oberoendet må ha varit idealiserad, men omsor
gen om avkommans välfärd, parad med viljan att sträva uppåt, medförde lika ofta 
avsteg från denna smala väg. Som David Blackbourn påpekar, kunde ett bejakande av 
realiteterna - som att skicka sin son till utbildning i ett tjänstemannayrke - implicit 
innebära ett ifrågasättande av värdet av ’den egna rörelsen’.107 Denna balansgång 
mellan idealism och resignation är nog väl så signifikativ för klassen som övriga ka
rakteristika.

Återupprättandet av korporationen. Ett tolkningsförsök
Värnandet om den egna egendomen och familjen är i sig knappast specifikt för den 
småborgerliga kulturen. Vad som är speciellt är i stället uttrycken för den; uttrycken 
hos en samhällsklass som ser målen men saknar medlen att närma sig den verkliga 
borgarklassen. Där man ekonomiskt inte skiljer sig så mycket från arbetarklassen 
som man skulle önska, får man i stället omge sig med en ideologi som å ena sidan 
framhåller det som skiljer en från proletariatet - den egna rörelsen och oberoendet - 
vilket i ljuset av den småskaliga rörelsens förutsättningar bidrar till ett introspektivt 
drag, å andra sidan misstänkliggör det som är ouppnåeligt hos bourgeoisien - dess 
starka ekonomiska och sociala position, grundad i en ny samhällsordning. Det senare 
bidrar till ett retrospektivt drag som blickar tillbaka mot en förgången samhällsord
ning - det korporatistiska samhället.

Det retrospektiva elementet rör i första hand småborgarens relation till det om
givande samhället, ’det allmänna’. Det är en ny social ordning som har förryckt värl
den och upphävt de ideal ett enat borgerskap har kunnat samlas kring. Den mora
liska ekonomins förfall har marginaliserat småborgarens position som viktig, eller 
’nyttig’, i samhället.

Det introspektiva elementet berör relationen till den egna rörelsen och familjen. 
Avsaknad av moralisk ekonomi och patriarkal makt innebär att de krafter som tidi



gare stått som garanter för borgarens egendom och oberoende gått mot upplösning, 
och småborgaren mot ekonomisk men framför allt statusmässig utarmning.

Vad som saknades var mellanledet, länken mellan individ och samhälle, som skulle 
kunna hjälpa till att återupprätta den förlorade ordningen: korporationen. Tydligast 
kom detta till uttryck i Tyskland, där hantverkens arbetsgivarorganisationer, de så 
kallade Innungen, med framgång lyckades återuppväcka skråväsendet under 1800-ta- 
lets andra hälft.1081 Frankrike hade liknande försök att återuppliva korporationerna 
gjorts av Paris lägre borgerskap redan 1817 och 1821. Målet var att undanröja de 
skadliga verkningarna av den fria marknaden och den illegitima konkurrensen, ge
nom att återupprätta etableringskontroll och reglerad utbildning. Dessa kampanjer 
var dock utan framgång.109

Till skillnad från hantverket, som trots allt alltid krävde någon form av skolning, 
stod detaljhandeln för en mer omedelbart tillgänglig social klättring. Den ’lilla affä
ren’ kan stå som själva sinnebilden för den småskaliga verksamhetens oberoende, ett 
oberoende som fanns inom räckhåll för flera.110 Detaljhandeln försökte därför mot 
slutet av 1800-talet knappa in på det korporativa försprång som hantverket med sina 
månghundraåriga traditioner hade, genom att medelst branschhistoriker och dylikt 
söka återskapa ett ärevördigt förflutet.111

När denna avhandling nu tar steget över till den empiriska nivån, och ett stockholmskt 
1700-tal, avser jag att visa dels hur minuthandlarna i Stockholm verkade under för
hållanden som lätt kunde leda till upplevelsen av kris, såväl för deras näringsutövande 
som för deras exklusiva status som borgare, dels hur denna utveckling framkallade 
ett agerande - främst på kollektiv men även i viss mån på individuell nivå - som med 
fog kan kallas småborgerligt.



Kapitel 3

Handelns teater
NÄRINGSPOLITIK, EKONOMI OCH BEFOLKNING

Detta kapitel kommer att behandla hur den ekonomiska, politiska och befolknings
mässiga utvecklingen i Stockholm tog sig ut under 1700-talet, samt hur dessa kom 
att påverka villkoren för främst stadens handelsidkare.

De mest konkreta följderna av den näringspolitiska kamp som fördes i Sverige - 
med Stockholm som epicentrum - under 1700-talet, nämligen näringslagstiftningen, 
kommer att diskuteras mer utförligt i nästa kapitel, medan jag här kommer att redo
göra mer summariskt för näringspolitikens själva kronologi. Grunden för denna re
dogörelse är främst Bertil Boëthius omfattande arbete Magistraten och borgerskapet i 
Stockholm 1719-1815, vilket i detalj behandlar relationen mellan stadens näringsidkare, 
borgarståndet och statsmakten, genom de skiftande ekonomiska och politiska kon
junkturerna under frihetstiden och den gustavianska tiden.

Inledningsvis kommer kapitlet att ta upp det grundläggande ekonomiska system 
inom vilket den svenska näringspolitiken under hela den här avhandlade perioden 
tog form, nämligen merkantilismen, och vilka uttryck denna tog sig på den svenska 
arenan.

I kapitlets andra avdelning kommer så Stockholms ekonomiska utveckling att 
diskuteras, parallellt med det näringspolitiska skeendet.

I den tredje avdelningen kommer sedan att behandlas stadens befolkningsutveck
ling och borgerskapets andel av denna, samt eventuella orsaker bakom det ’traditio
nella’ borgerskapets relativa tillbakagång.

Merkantilismen i Sverige
Jag kommer i det följande att försöka redogöra för vad jag ser som huvuddragen i den 
svenska merkantilismen. Jag kommer i möjligaste mån att begränsa framställningen 
till den svenska kontexten, och baserar därför min redogörelse enbart på vad svenska 
skribenter haft att anföra i ämnet. En anledning är att syftet med denna exposé är att 
försöka klargöra bakgrunden till den faktiskt förda svenska näringspolitiken och den 
därmed sammanhängande näringslagstiftningen. Den omfattande svenska ekono
miska idédebatten under 1700-talet kommer därför att beröras endast indirekt.



Begreppet merkantïlism
Hur ska då begreppet merkantilism definieras, och är det meningsfullt att se merkantil
ismen som en reell, samlad företeelse? Merkantilism är inte något samtida begrepp, 
utan brukar tillskrivas Mirabeau eller Adam Smith, vilken talade om det ’merkantila 
systemet’, vilket ensidigt gynnat handel och produktion på jordbrukets bekostnad. 
Emot dem som menar att det är meningslöst att se merkantilism som ett enhetligt 
system - att det bara handlar om ett modernt samlingsnamn på en lös ansamling 
idéer och tillfälliga lösningar på problem bundna i tid och rum - menar såväl Eli 
Heckscher som Lars Magnusson att begreppet visst är användbart som samlat analy
tiskt verktyg. Heckscher uppmanar generöst vem som vill att välja definition utifrån 
den aktuella uppgiften, medan Magnusson påpekar att det är möjligt att se så stora 
likheter i ekonomiska idéer och politik i skilda delar av Västeuropa under hela tre 
sekler, att ett samlat begrepp som merkantilism måste till. Enligt honom ställde 
”politiker i ’nya tidens’ Europa (...) frågor med en reell innebörd och (...) de gjorde 
det inom ramen för en merkantilistisk diskurs, som föreföll meningsfull på den ti
den”.1 Magnusson föredrar begreppet diskurs framför det ofta förekommande dok
trin för att distansera sig från dem som enligt hans förmenande skriver historia bak
länges, och i tidigmodern tid söker rötterna till moderna ekonomiska begrepp, utan 
att sätta sig in i tidens egen kontext.2 För Sveriges del menar han dock att merkantilis
men här utgjorde ett enhetligt tankesystem under 1700-talet, ”med tydligt koppling 
till ekonomisk och social verklighet”.3

Vilka är då de centrala inslagen i begreppet? Det första som brukar nämnas är 
handelsbalansläran. Heckscher menar att denna sågs som ett axiom, som något som 
var ”allmänt bekant och varom ingen tvivlar” (Anders Berch).41 sin ursprungligaste 
form innebar den vad som brukar kallas bullionism - att ett land måste kämpa mot 
utflöde och för inflöde av ädelmetaller - men kom snart att utvecklas till vad som 
kallats export av arbete, det vill säga att ett lands export borde bestå av så förädlade 
produkter som möjligt, medan importen huvudsakligen skulle utgöras av råmate
rial.5 Detta skapade ett utrikeshandelns primat, där inrikeshandeln endast sågs som 
en innehållslös penningrörelse som inte kunde tillföra riket någonting. Synen på det 
ekonomiska världssystemet var statisk, och det egna landet sågs som ett enhetligt 
ekonomiskt system - ett hushåll. Varje land hade sedan att konkurrera på en världs
marknad som uppfattades som ett nollsummespel, där varje förtjänst samtidigt inne
bar någon annans förlust.6

För att utveckla näringslivet i positiv riktning för handelsbalansen krävdes enligt 
de flesta av tidens skribenter en utvecklad arbetsdelning. Alla i samhället borde utöva 
sin tillskrivna specialiserade syssla, till hela rikets - hushållets - samlade nytta, i stäl
let för att sträva efter självförsörjning. Allt mångsyssleri och ’plåttrande’ var av ondo 
och skulle, enligt manufakturkommissarien Salander, bara störta näringslivet ”uti 
ett oredigt grumligt och bottenlöst djup, varuti hela samhällets välfärd fördränkes”.7

Enligt Per-Arne Karlsson, som vill nyansera bilden av den svenska merkantilis
men, grundade sig arbetsdelningsläran i en äldre ’hushållsideologi’ med aristoteliska 
förtecken. Här återkommer organismtanken och tillvarons stora kedja; naturen, eko



nomin, politiken, hela samhället - alla kunde de bli föremål för allt noggrannare 
klassificering. I ett samhälle styrt av en sådan princip kunde ingen människa förbli en 
ö. För att stabilitet i systemet - dess högsta stadium - skulle kunna upprätthållas 
måste alla samarbeta mot det gemensamma målet, vilket bäst åstadkoms genom att 
alla uppfyllde sin noggrant specificerade uppgift. En av systemets styrande principer 
var ömsesidighet, det vill säga alla människors och verksamheters beroende av var
andra. En strikt arbetsdelning - gärna så långt driven som var praktiskt möjligt - var 
därför en förutsättning för ett utvecklat samhälle.8 Ett samhälle kunde heller inte lita 
till sina ’naturliga’ förutsättningar, utan måste inrikta sig på att utveckla sina ’kon
ster’, det vill säga hantverk, industri och all slags förädling, vilket allt förutsatte långt 
gången specialisering.9

Men problemet med människorna var just att de inte ville hålla sig till sina be
stämda uppgifter. I all synnerhet rubbades harmonin genom landsbygdsbefolkning
ens ständiga intrång i de för riket så avgörande stadsnäringarna, handel och hant
verk. Det goda samhällets ordnande princip behövde uppenbarligen institutionell 
hjälp, nämligen av staten. Även statens centrala roll brukar framhållas i definitionen 
av merkantilism. Dock uppträder här motsättningar som pekar på att synen på sta
tens roll kunde variera väsentligt inom den merkantilistiska diskursen. I Sverige up
penbarar sig redan på 1720-30-talen debattörer som vänder sig emot de statliga 
regleringarna, en kritik som kulminerar med ’reformmerkantilister’ och fysiokrater 
under 1760- och 70-talen.10

Men själva ordalydelsen av ordet merkantilism till trots, var det manufaktur
väsendet som skulle komma att bli själv kärnan i den svenska ekonomiska politiken. 
Den svenska staten nöjde sig inte med handelspolitiska åtgärder, som vidmakthål
landet av bottniska handelstvånget och införandet av produktplakatet - av Gunnar 
Sundberg betecknat som verklig, maktpolitisk merkantilism - utan intervenerade 
djupt i inrikeshandeln och produktionen, en reglering som Sundberg väljer att kalla 
ramhushållning, en term som hamnar nära Per-Arne Karlssons hushållsideologi.11

Den svenska merkantilismens överflyttning av tyngdpunkten från handel till pro
duktion ägde rum på 1660-talet. Då skedde den av Heckscher beskrivna transitionen 
från stapelpolitik, med handeln och handelsmannen i centrum, till en protektionis
tisk politik, med producenten i centrum. Stapelpolitiken, eller den stadsekonomiska 
politiken, hade sina rötter i medeltiden, och innebar i sig ett utvecklingsstadium från 
ren försörjningspolitik, sådan den bedrevs av till exempel Gustav Vasa, vilken gyn
nade import och främst syftade till att tillgodose samhällets varubehov.12

Huvudprinciperna för stapelpolitiken och det stadsekonomiska systemet ska ha 
lagts fast i ett betänkande av hertig Karl från 1595: Först och främst uppdelningen 
mellan uppstäder - i princip avskurna från all långväga sjöfart - och stapelstäder - 
med monopol på seglation, men i gengäld förbjudna att handla med inlandet. På 
detta följde principen om huvudstadens överhöghet; så långt som möjligt skulle all 
utrikeshandel koncentreras till Stockholm.13



Om frihet för handeln
Utmärkande för den stapelpolitiska fasen var talet om behovet av ’frihet’ för handeln 
och handelsmannen. Endast fullständig avsaknad av hinder kunde få handeln att 
blomma ut. Med denna frihetsretorik följde också en principiell vördnad för handels
mannen och hans verksamhet - handel i sig sågs som något gott. Målet var att upp
rätta handelsstäder, dit köpmän skulle dras, och på så sätt få ekonomin att växa. Pas
siv handel kunde uppmuntras lika väl som aktiv.14

Det är dock viktigt att poängtera att ett direkt överförande av en modern defini
tion av frihetsbegreppet skulle innebära en grov anakronism. I den tidigmoderna 
världen gällde det frihet inom privilegiesamhällets fasta ramar, där den sociala ord
ningen var det primära och en fullständig frihet - för individer eller grupper - knap
past tänkbar. Frihet stod här inte i någon motsättning till ett reglerat samhälle och 
en reglerad ekonomi. I parisparlamentets vältaliga försvar för det korporativa syste
met, mot Turgots radikala reformförslag 1776, konstaterades att i en välordnad stat 
kunde ingen annan frihet finnas än den som existerade under lagens auktoritet, vil
ken utgjorde bålverket mot allt ont som individuellt oberoende medförde.ls Och ännu 
längre i sin vördnad för lag och ordning gick handelsmän från Lilles handelskam
mare under revolutionsåren, då de menade att frihet var ett ord som lätt missbruka
des till att försvara vad fantasins irrvägar och passionernas våldsamhet kunde leda 
till. Nej, äkta frihet bestod i ”fullständig underkastelse under den legitima makten”.16 
Frihet utanför det reglerade samhället skulle innebära individens utkastande i ett 
socialt tomrum, där hon utan moraliska och civiliserande band skulle tvingas hänge 
sig åt den skadligaste tävlan med andra, lika rotlösa individer.17

Denna syn på frihet generellt överfördes på talet om handelns frihet. Denna be
tydde således inte någon frihet för vilka som helst att handla och på vilket sätt som 
helst; städernas näringsliv var sedan länge koncentrerat i händerna på en begränsad 
skara hantverkare och handelsmän, och privilegier och inskränkningar var regeln. 
Däremot kunde argument kring handelns frihet bli användbara instrument i den eko
nomiska politiken. Handelsmannen måste motsvara det förtroende han fick, och inte 
låta sig styras av sin egennytta. Misstanken att så inte alltid var fallet fick därför 
motivera noggrant statligt överinseende över handelsmännens verksamhet.18 För Sve
riges del kan en brytpunkt i denna utveckling ses runt 1660, i vad György Novåky 
kallar ’benbytet’, med tydlig referens till det korporatistiska tänkandet. Borgerska- 
pet utgjorde ett av samhällskroppens ben, och den del av detta ben som staten hade 
satsat mest på att stärka fram till mitten av 1600-talet var handeln. Men handelsmän
nen hade dåligt lönat kroppens huvud för denna omsorg. Kortsiktighet och egen
nytta präglade ännu deras agerande, och de uppfyllde inte sin plikt mot riket. Lös
ningen låg i att flytta över tyngdpunkten på benets andra del, produktionen.19 Carl 
Danielsson beskriver utifrån 1667 års tulltaxerevision hur den nya inriktningen ska
pade en motsättning mellan de nya industriintressena och det handlande borgerska- 
pet, som i sin fortsatta plädering för handelns frihet avsåg frihet från de monopol 
som man ansåg att industrins privilegier utgjorde.20



Protektionismen
I och med detta är vi framme vid den svenska merkantilismens och näringspolitikens 
huvudfas - den protektionistiska fasen och manufakturpolitiken. Synen på handeln 
som ett värde i sig fick alltmer ge plats för parallelltanken om produktionen som ett 
värde i sig. Dock karakteriserades denna fas, enligt Heckscher, av ’fruktan för varan’, 
det vill säga rädslan för att bli liggande med producerade varor. Eftersom överflödet 
var av ondo, och den inhemska handeln och konsumtionen nationellt sett värdelös, 
måste synen på produktionen motsvaras av en attityd till exporten som ett värde i 
sig. Det var denna ekvation som skulle lösas med ett utbyggt system av manufakturer, 
vilka kunde kombinera målen att sysselsätta så många som möjligt, förädla viktiga 
exportvaror och stå för ersättningsproduktion av efterfrågade importvaror. Till sy
nen på produktionen som ett värde i sig bidrog den betydelse man fäste vid just 
sysselsättningen - en aspekt av arbetsdelningsläran.21

Denna slutpunkt i kampen mellan merkantilismens två aspekter - riktningen 
mot liberalism respektive reglering och statsintervention - innebar alltså en seger för 
den senare. Heckscher ser i detta segern för ett ekonomiskt system som bar med sig 
flera seklers arvegods, fast förankrat i traditionen, medan frihetstanken ännu förblev 
’framtidens musik’.22

Per Nyström vill ogärna se den merkantilistiska politik som fördes i Sverige som 
barn av något djupgående teoribygge, utan föredrar att betrakta den som ett uttryck 
för renodlat ekonomiska intressen hos dominerande sociala grupper.23 Lars Magnus
son vill emot detta framhålla den betydelsefulla ideologiska ramen för systemets upp
rätthållande. Även ekonomiska intressen krävde utomekonomisk legitimering. Han, 
liksom Lars Herlitz, betonar statens roll, inte bara som ledare av det ekonomiska 
livet, utan också som garant för de existerande institutionerna, och i förlängningen 
hela ståndssamhället. Den merkantilistiska diskursens framhållande av ordning pas
sade in i den för tiden inflytelserika naturrättsläran, som framhöll en av människor 
skapad stabil och hierarkiskt ordnad stat.24 Denna statens civiliserande roll passade 
väl ihop med merkantilismens reglerande sidor. Frihet, i betydelsen helt fri konkur
rens, sågs som ett primitivt ekonomiskt utvecklingsstadium, medan civilisation i detta 
hänseende innebar reglering, styrning och modernisering.25

Merkantilismens, statens och ståndssamhällets moraliska ordning var alltså på 
många sätt en och densamma.

Stockholms ekonomiska utveckling.
Näringsliv och näringspolitik

Stockholm under stora nordiska kriget
Läget för Stockholms ekonomi och näringsliv vid stora nordiska krigets slut är inte 
helt lätt att bedöma, då utsagorna om hur pass hårt staden drabbades av kriget är 
motsägelsefulla. Generellt tycks det svenska näringslivet ha klarat sig väl under kri
gets första decennium, och för den genomsnittlige stockholmaren verkar också åren



fram till 1709 ha varit ekonomiskt stabila, med hänsyn till reallönenivå och prisut
veckling.26 Men efter den militära vändpunkten 1709 och förlusten av Livland - Sve
riges kornbod - ledde höjd beskattning och kraftiga prisstegringar till betydande 
reallönesänkningar.27 Krigets andra decennium inleddes sedan för Stockholms del 
med den svåra pestepidemin, följd av en hårdhänt skydds- och penningpolitik, vilken 
skapade stor ekonomisk osäkerhet, framför allt efter 1716, och drev priser och infla
tion i höjden.28 Enligt Åsa Karlsson - som generellt ansluter till en mörk bild av 
krigets effekter på Sverige - skulle Karl XII själv ha visat stor förståelse för 
stadsborgarnas lidanden under skyddspolitikens handelsrestriktioner samt det om
fattande kaperiet som gjorde sjöfarten osäker.29 Framför allt importberoende verk
samheter, som delar av minuthandeln, blev lidande av sådana störningar, medan ex
porten, trots några tillfälliga bakslag, tycks ha kunnat fortgå i stort sett obehindrat.30 
Eli Heckscher menar att den återhämtningstakt som den svenska befolkningen och 
ekonomin uppvisade efter krigsslutet tyder på att landet knappast kan ha varit så 
utarmat som ibland påståtts, och även för Stockholms näringsliv förblir bilden mot
sägelsefull. Mot ökad skattebörda, flyktingströmmar, valutaoro och hårda regleringar 
står av allt att döma generellt goda konjunkturer.31

Krigsslutet, och 1720-talets ingång, markerar, liksom i fråga om befolkningstill
växten, början på en lång uppgångsperiod för den stockholmska ekonomin. Expor
ten ökade till följd av bruksrörelsens uppsving och handelsvägar som legat nere öpp
nades åter. Importen av konsumtionsvaror kom åter igång och prisnivåerna stabili
serades.32

Återhämtnings- och expansionsfasen, 1720-1760
Frihetstidens ingång markerar också en ny fas i relationen mellan olika skikt av Stock
holms borgerskap, och de olika intressen dessa representerade. Länge kunde borger- 
skapet enas i kampen mot manufakturernas befrielse från skatt och andra borgerliga 
utskylder, allt enligt 1668 års privilegier.33 Under 1720-talets gång vanns dock det 
köpmannadominerade borgarståndet över för manufakturskyddets idéer, och suc
cessivt slogs en allt tydligare kil in mellan borgerskapets huvudgrupper. Sjöfarts- och 
tullpolitiken gynnade ensidigt de större handelshusen och rederierna, och var tänkt 
att befrämja dem som handlade ’patriotiskt’, det vill säga enligt manufakturpolitikens 
anda. Hantverkarna, som i princip var anhängare av importrestriktioner, förblev inte 
överraskande motståndare till manufakturernas förmåner medan minuthandeln, och 
då framför allt kramhandeln som var den mest importberoende, missgynnades så
som mindre patriotisk.341 en svensk parafras från 1723 på en tysk skrift - Fürstliche 
Machtkunst - kunde man läsa att krämare ”som åckra med Kiöpmänners och andra 
folckz penningar, wahrorne allenast utmäta och utväga (och inga Capitaler äga) äro 
blod-Iglar, som suga bloden utur den fattiga Handtwärcksmannen och alt folck...”.35 
Minuthandlaren, som varken producerade eller investerade, utan bara utgjorde ett 
mellanled, framställdes som en opatriotisk utsugare i jämförelse med den nyttige, 
’riktige’ köpmannen och hantverkaren.

Under 1720- och 30-talens riksdagar blev den borgerliga splittringen allt tydli



gare, framför allt efter hattpartiets bildande. Enligt Bertil Boëthius formades nu en 
allians bestående av företrädarna inom rikspolitiken, det vill säga borgarståndet, och 
Stockholms grosshandlare och ’skeppsbroadel’. En handelspatricierklass förenade i 
allt högre grad sina egna intressen med rikspolitiska principer och den protektionisti
ska politiken skärptes. Stadsekonomiska principer fick nytt genomslag genom produkt
plakatet 1724, liksom manufakturerna nu sågs som stadsnäringar, vilka borde kon
centreras till städerna.36

Genom sitt principiella stöd till skyddspolitiken kunde skråhantverket till en del 
sägas ingå i den ovan nämnda alliansen. Dock var dess position ständigt vacklande, 
och upprepade attacker från Kommerskollegium kunde bemötas endast tack vare stöd 
i borgarståndet och ständigt uppehållande manövrer i riksdagen. Skråna tvingades 
ändå stå ut med en genomförd förordning om så kallade frimästare 1724, liksom 
skråets rätt att kontrollera fördelningen av gesäller mellan mästarna (den så kallade 
omskådningen) inskränktes 1726/27.

Vid slutet av 1730-talet hade, enligt Boëthius, all eventuell ståndssolidaritet upp
lösts och en bred klyfta uppstått mellan borgerskapets grupper. Kramhandlarna - 
borgerskapets ”gamla kärna” - hade skjutits i bakgrunden och misstänkliggjorts och 
inte heller hantverket hade lönats särskilt väl för sitt stöd till den förda politiken. 
Manufakturpolitiken stärktes ytterligare genom tullfrihet för inhemska manufaktur
varor, 1739 års skärpta importrestriktioner mot utländska kramvaror och de följande 
förnyade manufaktur- och hantverksprivilegierna. Genom den differentierade stora 
sjötullen missgynnades ytterligare all import av utländska konsumtionsvaror.37

Vid mitten av 1740-talet hade dock den tilltagande inflationen börjat uppmärk
sammas. Den prisstabilitet som på det hela taget rått sedan krigsslutet hade börjat 
vika och reallönerna sjunka.38 Utvecklingen tillskrevs den försämrade växelkursen på 
utlandet och lösningen sågs i ytterligare stärkt skyddspolitik och reglering. Det se
dermera så famösa växelkontoret inrättades 1747 - med syftet att reglera och stabili
sera kursen - och kramhandeln underordnades än tydligare manufakturernas intres
sen, genom 1749 års kramhandelsreglemente (mer om detta i nästa kapitel).39

Mot slutet av 1750-talet, och i samband med att Sverige drogs med i sjuårskriget, 
stod det alltmer klart att högkonjunkturen var på väg att vika, liksom att inflationen 
börjat bli akut i takt med nya sedelemissioner. Kulmen kom i och med den interna
tionella handelskrisen 1763 som, förutom att den slog hårt mot den svenska stats
kassan, drev ett flertal av Stockholms större handelshus i konkurs.40

Till detta kom en politisk kris, framkallad av ledande politikers oförmåga att 
hålla i sär politik och enskilda affärer, med det så kallade växelrytteriet som tydli
gaste symbolfråga.41

Stagnationsfasen, från 1760
Krisen skulle komma att resultera i frihetstidens enda egentliga politiska system
skifte. Den hattregim som suttit vid rodret i ett kvartssekel föll vid riksdagen 1765/66 
och ersattes av de så kallade yngre mössorna. Borgarståndet dominerades nu av före
trädare för hantverk och minuthandel. Detta skifte har av en del karakteriserats som



den svenska medelklassens första verkliga manifestation som politisk kraft. I Stock
holm utmanades nu på allvar den gamla köpmannahegemonin av borgerskapets mel
lanskikt. Med Per-Erik Brolins ord bar dessa - framför allt minuthandlare och de 
bättre situerade hantverkarna - ”medelklassens prägel, social och geografisk rörlig
het, ’småföretagaranda’ och ’småborgerlig’ livsstil”.42 Det var dessa grupper - de som 
i sin verksamhet var mest beroende av köpkraften hos den stora allmänheten - som 
förlorat mest på inflationsekonomin, medan den exportdominerade grosshandeln i 
regel hade kunnat kompensera sig, eller till och med profitera på inflationen.43

Mössregimens första åtgärd för att reda upp vad man såg som de grövsta 
oegentligheterna var att på ett hårdhänt sätt ta itu med representanter för det poli
tiska motståndet. Räfsten mot ’spekulanterna’ och ’växelryttarna’ slog - åtminstone 
kortsiktigt - mot flera av Stockholms ledande köpmän och politiker, bland dem 
handelsborgmästaren Gustav Kierman, som dog på Marstrands fästning. Enligt Per 
Nyström var denna uppgörelse en följd av det hat som ackumulerats bland hantver
kare och mindre handlare i städerna, mot ’storkapitalisterna’.44

Nästa åtgärd blev ett radikalt deflationsprogram för att återställa penningvärdet. 
Dock läckte planerna ut, och den väntade värdestegringen av dalern nådde ut till 
allmänheten, varvid marknaden tömdes på pengar. Prisfallen blev dramatiska, vilket 
framför allt drabbade järnindustrin, hjärtat i den svenska ekonomin, samtidigt som 
alla innestående skulder sköt i höjden med det stegrade penningvärdet. Restaurations
programmet lyckades för en tid lamslå det svenska näringslivet.45

De som hade hoppats på någon mer grundlig omsvängning i liberal riktning blev 
dock besvikna. Den mest frihandelsvänliga reformen var mildrandet av det bottniska 
handelstvånget. Manufakturpolitiken ändrades bara i detaljer och inom hantverks- 
politiken rådde i princip stiltje. Även för mössorna var handelsbalansen det centrala; 
även de hade ”hemortsrätt i den merkantilistiska tankevärlden”.46

Utredning om handelns problem. Societeterna och handelns frihet
Efter Gustav III:s statskupp 1772 skedde en tillfällig vindkantring i den ekonomiska 
politiken - under inflytande från omvände hattpolitikern, sedermera fysiokraten och 
kungens rådgivare C F Scheffer - och en viss lindring i förbudspolitiken inträdde 
under 1770-talet.47 Kommerskollegium fick direkt efter statsvälvningen i uppdrag att 
utreda hur det svenska näringslivet bäst borde reformeras, och begärde omgående in 
remissvar från handelns olika branscher.48 För Stockholms del finns fyra sådana svar 
bevarade i original, från Grosshandelssocieteten, Järnkramhandelssocieteten, 
Lärftskramhandelssocieteten och Vinskänkssocieteten. Då svaren ofta utgör försök 
från de berörda att sammanfatta det ekonomiska läget och sin syn på detta, finns det 
anledning att dröja litet vid dessa.

Förutom att varje societet passade på att klaga över de specifika problem de an
såg sig drabbade av, finns även gemensamma drag. Ett är försöken att hantera mot
sättningen mellan längtan efter en handelns frihet och strävan efter ordning och reg
ler. Ett nyckelord är reciprocitet. Grosshandelssocieteten ansåg att den gamla princi
piella friheten för envar att handla i gross borde motsvaras av vars och ens frihet att



även handla i minut. Men vid närmare påseende framstår denna ståndpunkt mest 
som ett retoriskt grepp. Vad man i själva verket ville ha sagt var att gränserna mellan 
handelns grenar borde dras upp än skarpare. En alltför utsträckt rätt att delta i utri
keshandeln skulle bara skicka näringar i fördärvet. Nej, minuthandlare och hantver
kare borde i stället koncentrera sig på sitt, och inta sin plats i det ”allmänna hushålls- 
systemet”. På det sättet skulle de komma att utgöra själva hjärtat, som driver blodet 
ut i kroppens alla delar (de korporatistiska metaforerna var som synes högst levande). 
På det nationella och internationella planet var det viktigt att behålla eller förstärka 
alla redan existerande institutioner, som produktplakatet och bottniska handels
tvånget. Att sprida stapelrätten på för många städer skulle bara försvaga rikets hushålls- 
styrka.49

Mer uttalat stöd för ökad frihet mellan handelns grenar möter man hos minut
handelns företrädare. Järnkramhandlarna vill gärna framhålla sig själva som föredö
men framför andra minuthandlare, då de ser sin verksamhet som exportinriktad, 
framför allt på östersjömarknaden. Men denna frihet till utrikeshandel begränsades 
av skyddspolitikens andra huvudmål - importrestriktionerna. På grund av störning
arna i kredit- och växelmarknaden krävde utrikeshandeln nu stora kontantflöden, 
vilket lätt slog ut den som inte hade möjlighet att ta emot betalning i importvaror. 
Minuthandlarnas principiella rätt att engagera sig i utrikeshandeln inskränktes alltså 
effektivt genom att de förvägrades full tillgång till kreditsystemet.50

Lärftskramhandelssocieteten propagerade än mer uttalat för att all reglering 
mellan handelns olika branscher borde upphöra. Utrymmet för egen bärgning i ett 
folkfattigt land som Sverige blev alltför trångt då handeln inte fick utvecklas i enlig
het med sin natur, utan inskränktes av stränga handelslagar. Om bara var och en fick 
driva rörelse på det sätt han bäst ’gitter, förmår och förstår’, skulle handeln växa till 
ny styrka. Grundbulten är även här rätten att driva utrikeshandel, och liksom järn
krämarna vädjar man om att få importera efterfrågade produkter. Efter denna vid
sträckta programförklaring återgår dock även lärftskrämarna till att värna om sina 
utstakade gränser, och resten av deras inlaga handlar huvudsakligen om problemen 
med andras intrång i deras näring.51

Förutom de bevarade inlagorna från dessa enskilda societeter, sammanställde även 
ett flertal av Stockholms minuthandelssocieteter en gemensam skrivelse, vilken jag 
inte lyckats återfinna i original. I Lärftskramhandelssocietetens arkiv finns emeller
tid en avskrift som av allt att döma är (åtminstone ett utkast till) denna gemen
samma förklaring. Här framgår den kluvna inställningen till näringsfrihet ännu kla
rare. Den första halvan upptas åter av ett pläderande för att utrikeshandeln ska göras 
tillgänglig för envar handlare. Ordning är nog bra, men ordningsniten får inte sträckas 
så långt att man går över gränsen för vad ”sakens natur vill tillåta”. Var man bara 
måttfull härvidlag skulle ”naturen själv (...) göra ordningen”. Minsta band eller poli
tisk inskränkning skulle undertrycka varje initiativ, och människan bli ”lika såsom 
reducerad till en maskin”. Det var inte en persons tillhörighet till en viss societet som 
gjorde honom lämpad till grosshandel, utan hans ”naturligfa] disposition och med
födda handels genie”. Lösningen låg i att lösa upp grosshandlarnas faktiska monopol



gentemot minuthandlarna på importvaror, liksom att låta dessa senare konkurrera 
fritt med varandra. Men då grosshandlarna kontrollerade växelsystemet, måste en 
sådan importrätt förenas med exporttillstånd.

Sedan följer en vältalig och sorgmodig passage om inflationsekonomins baksidor; 
om hur inflationen och det synbara överflödet på pengar föreföll ”vilja påskynda hela 
rörelsen”. Men detta var ”ett artificiellt liv”, och bakom expansionen fanns bara tomhet 
- ”dyrhet, armod och fattigdom angrep däremot desto häftigare alla dem som hade 
ingen annan grund för beräknandet av sin lön eller arvode än blotta dalertalet”. Den 
följande stagnationen i samband med deflationen kunde uthärdas bara tack vare hoppet 
om att en ny tid av stabilitet skulle inträda. Men åter väntade besvikelse, då detta mål 
övergavs så snart den förda politiken råkade i svårigheter. I ödmjukhet säger sig skri
benterna inte längre våga tro att minuthandeln skulle kunna repa sig.

Sakta har så skriften glidit över på de aktuella svårigheterna och hur dessa bör 
lösas, och samtidigt står det klart att den frihet till handel som förfäktas i högstämda 
ordalag i den första avdelningen trots allt är tänkt att vara förbehållen ett fåtal, näm
ligen dem som vunnit burskap på minuthandel i staden. Och här ses lösningen på 
handelns problem i stället i ökad reglering och höjda trösklar. Att många näringsid
kare nu har svårt att överleva beror helt och hållet på att de under de goda åren blivit 
för många, och att societeterna har varit släpphänta och trott att det fanns utrymme 
för alla. Bodbetjänterna väntade knappt sin tjänstetid ut innan de sökte burskap. 
Med nostalgi minns författarna hur det efter ”den förra vanligheten” i stället varit 
regel att de fick tjäna långt utöver den föreskrivna tiden innan någon ledig plats 
yppades. Då den långsiktiga lösningen nu bara kan vara att kundunderlaget - det vill 
säga befolkningen - måtte öka, måste den kortsiktiga lösningen bli att hålla nere 
antalet handlare. Detta kan bara uppnås genom att antalet betjänter hålls nere, och 
reduceras till en mindre, men mer välutbildad skara. Alltså rekommenderar societeterna 
förlängd utbildningstid, från tolv till femton år, samt - i praktiken - numerus clausus 
(slutna, till antalet bestämda korporationer).52

Till sist bör även en annan ’lös’ skrivelse kommenteras, nämligen Linkrämare- 
societetens ’tankar’ om hur handelns brister borde avhjälpas. Även här är huvud
punkten att gross- och utrikeshandeln måste bli fri och tillgänglig. Dock är tonfallet 
här än mer principiellt och moraliskt, och måltavlan är tydligt frihetstidens köp- 
mannaoligarki och dess ’patriotism’. Nu kunde man se hur det gick när ”tilltagsna” 
medborgare lyckades skaffa sig monopol på utrikeshandeln. Med tilltagsna menades 
”sådana, som igenom varjehanda påfund vill påtvinga allmänheten att tro, att de 
hava Rikets väl till föremål, då de som bäst kräkta under sig, sina medundersåtars 
med svett och möda hopsamlade lilla goda; och hava sådana förslagsmakare, på vår 
handels teater varit nog många, om man allenast förer sig till minnes den ena 
monopoliska inrättningen efter den andra”. Sådana ’monopoliska’ inrättningar som 
enligt skribenten inte motsvarat förväntningarna var Järnkontoret, Växelkontoret, 
Saltkontoret och Levantinska kompaniet. Lätt ominöst avslutas det berörda stycket 
med att om grosshandlarna å andra sidan skulle lyckas driva igenom den av dem 
påbjudna stärkta separeringen av handeln, skulle ”jämvikten [bli] rubbad och för-



bundet brutet”.53
Denna de handlandes syn på ’handelns frihet’ innebar enligt Bertil Boethius helt 

enkelt att man förespråkade ”vars och ens rätt att bestämma själv i sin dagliga gär
ning”.54 Det förment liberala i en sådan inställning kontrasteras dock emot den för 
tiden självklara utgångspunkten, att en garant för denna frihet var stadsborgarnas 
privilegier. Av formuleringarna i de citerade skrivelserna ovan framgår dock att man 
i regel ansåg att statsmaktens uppgift stannade vid detta grundläggande. Ytterligare 
reglering av verksamheten sågs som av ondo.

Minuthandelssocieteternas ståndpunkt kan sammanfattas sålunda: Staten skulle 
tillhandahålla och garantera det som av hävd var borgerskapets grundläggande privi
legium, nämligen ensamrätt till handel och hantverk. Inunder detta paraply - detta 
skydd utåt - skulle borgarna dock i det längsta lämnas ifred. Mellan handelns grenar 
kunde konkurrens få råda, medan varje korporation skulle lämnas att handha sina 
egna angelägenheter, inklusive etableringskontrollen.

’Den nyttiga tävlan Kommerskollegiets svar 1778
Den tolkning handelns företrädare gjorde av begreppet frihet stod dock i bjärt kon
trast till Kommerskollegiets. Redan 1774 hade kollegiet fått in de olika näringarnas 
redogörelser, men sammanställningen stod inte klar förrän på hösten 1778, då kollegiet 
avgav sitt betänkande till Kungl. Maj:t.

Kollegiet inleder med att tillskriva ’mångväldets’ oredor de problem riket nu står 
inför, och vill därför först ställa upp några allmänna hushållningslagar. Denna inled
ning blir en frihetens och konkurrensens höga visa. I den första punkten hyllas den 
enskilde näringsidkaren, som bör få full frihet att utnyttja de kropps- och sinnes- 
gåvor Gud och Naturen givit honom. Endast så kan den ’nyttiga tävlan’ uppstå som 
åstadkommer bästa vara till bästa pris. Näringslivets ’starkaste gift’ var monopol och 
exklusiva privilegier, vilka endast fick medges som belöningar för särskilt samhälls- 
nyttiga uppfinningar eller dylikt. All lagstiftning borde utformas så att den gynnade 
idoghet och tävlan. Men en inlindad varning utdelades till näringsidkarna: Deras 
egennytta måste tyglas genom en näringslagstiftning som länkade det privata intres
set till det allmänna. Näringsidkaren skulle fås att inse att hans egen förmån gynna
des av laglydnad. Men alltför betungande och hindrande lagstiftning kunde få motsatt 
effekt och driva honom till lagbrott, och endast tjäna som ’verktyg för egennyttan’.55

I kollegiets följande konkreta förslag står det dock klart att den hyllade friheten 
ingalunda innebar någon frihet från statlig inblandning. Boëthius karakteriserar an
dan som ’reformmerkantilistisk’, medan Sven Gerentz i stället betonar hur traditions
bundet och fast förankrat i det merkantilistiska tänkandet det slutliga betänkandet 
var.56 Klart är att vad kollegiet i första hand rekommenderade var mer av samma 
medicin, det vill säga näringslivet borde regleras än hårdare. Stapelprivilegierna och 
produktplakatet skulle kvarstå, och gränsen mellan lantmanna- och stadsnäringar 
stakas ut ännu tydligare.

När det gällde inrikeshandeln, måste denna separeras ytterligare, så att varje hand
lare bättre kunde utnyttja sin begränsade tilldelta sektor och göra varje societets lott



tillräcklig. Allt ’plåttrande’ skulle följaktligen undvikas.57 Men för att värna indivi
dens rätt vänder sig kollegiet mot den ’monopoliska principen’ att handlarnas antal i 
städerna borde vara inskränkt, vilken hittills hade hindrat handelns utveckling och 
förkvävt all tävlan. Lösningen låg i att var och en som uppfyllde handelsreglementets 
föreskrifter skulle få full frihet att etablera sig var som helst i riket, utan hänsyn till 
andra omständigheter. Kollegiet erkänner att en sådan reform visst kunde få till re
sultat att ”den mindre förståndiga och vårdslösa ju torde komma till korta och att 
någon handlande som inom sin monopoliska cirkel nu leva utan möda och besvär, 
får se sina villkor kringskurna av andra klokare och arbetsammare ledamöter”, men 
att detta ju i så fall bara var till gagn för samhället. Men strävan efter ordning sviker 
inte kollegiet. Handeln - även om den i princip borde utövas under full frihet - for
drade ändå ”en viss stadga i tankarna, försiktighet i anstalterna, sparsamhet i hus
hållningen, flitighet vid uppassningen och ärbarhet i levnaden vilket allt sällan åtföl
jer ungdomen”. Av den anledningen vill man inte göra avkall på föreskrifterna för 
läro- och tjänsteår. Kollegiets formulering pekar här också tydligt på handelns roll i 
en moralisk ordning.

Paragrafen avslutas med ett utspel riktat mot minuthandeln: Om möjligheter att 
korta av utbildningstiden skulle yppa sig, borde detta bara få gälla minuthandeln 
men inte grosshandeln, vilken fordrar större insikter och erfarenhet. Misstag inom 
grosshandeln ”drabbar riket, men i minuthandeln endast säljaren eller köparen”. Då 
grosshandlarna av den anledningen kan förväntas vara mer förfarna, ska de dessutom 
ha rätt att fritt ta ’steget ned’ till minuthandeln, medan motsvarande frihet uppåt 
förmenas minuthandlarna, såvida de inte undergår särskild examen.58

Vad gällde skråhantverket rekommenderade kollegiet likaså att alla hinder för fri 
etablering för den som motsvarade skråordningens regler måste undanröjas. Dock 
ser kollegiet egentligen även 1720 års skråordning som byggd på ”tvång och monopoli
ska grunder”, och anhåller därför om att få utarbeta en helt ny, mer lämpad ”till våra 
tider”, som skulle kunna ”skydda, uppmuntra och förkovra, men ej instänga och för
kväva” hantverket.59

Ordning och frihet. Monopol och polypol
Jämför man Kommerskollegiets slutsatser med inlagorna från handelns företrädare 
ovan, kan man säga att vad de har gemensamt är strävan efter den goda ordningen, 
liksom insikten att denna ordning är social likaväl som ekonomisk. Men det är up
penbart att deras ståndpunkter i övrigt går vitt isär, och jag vill påstå att denna dis
krepans rör sig just kring tolkningen av ’handelns frihet’. Signifikativ är definitionen 
av begreppet monopol. I tidens ekonomiska debatt förekom ofta dikotomin mono- 
pol-polypol. Monopolet avvisades i princip av alla inblandade som skadligt och häm
mande för näringslivet. Dock uppfattades dess motsats polypolet, det vill säga den 
fria konkurrensen, som minst lika skadligt, då det skulle leda till mångas utslagning, 
och i förlängningen till just monopol för de starkaste.601 en skrivelse betitlad Hant- 
verkeriernas oförgripliga tankar om skråordningen, från 1777, skriver företrädare för Stock
holms skråhantverk, att de polypoliska åsikterna nu för tiden blivit ”liksom en visa”,



för vilken allmän opinion man finner bäst att böja sig. Men höga vederbörande borde 
betänka, att ”inga medel leda mera snörrätt till skadliga monopolier, än just 
polypolier”, där de starkaste ”spela ensamma mästare och kunna slutligen föreskriva 
både allmänheten och sina ämbetsbröder vad villkor de i sina slöjderörelser behaga”. 
Problemet hade också, inte överraskande, moraliska implikationer: om var och en 
genom fri etableringsrätt skulle bli sin egen herre, skulle samhällets ordning och jäm
vikt rubbas.61

För minuthandlarna innebär monopol kontorens och kompaniernas oktrojer och 
kontroll över handelns lukrativaste delar. För Kommerskollegium handlar ordet om 
korporationernas exklusivitetssträvanden och försök att begränsa konkurrensen och 
kontrollera individers rörelsefrihet. Medan handelns företrädare tolkar handelns fri
het som korporationernas frihet - frihet till full kontroll över den egna näringssektorn 
(gärna så vid som möjligt) utan statlig inblandning - går Kommerskollegium den 
motsatta vägen, och ser till individens frihet, inom ramen för ett noggrant reglerat, av 
staten övervakat näringsliv. Staten och Kommerskollegium byggde i sin syn ännu på 
behovet av korporationer i ordets abstrakta betydelse, men såg inget behov av korpo
rationer som konkreta intresse- och rättsgemenskaper.

Martin Melkersson har - utifrån en analys av argumentationen under 1765/66 
års riksdag - visat på en viss förskjutning i begreppet ’frihet för handeln’ under 1700- 
talets senare del. Här märks förvisso en betydelseglidning mot en frihet som skulle 
innebära mindre statlig inblandning, och större svängrum för de ekonomiska aktö
rerna. Men i grunden var tänkandet ännu korporatistiskt; ännu var frihet snarare 
rätten att slippa bli utkonkurrerad än rätten att fritt konkurrera ut andra.62

Minuthandelns korporationer låg i sin argumentation inte överraskande nära 
dessa principer i synen på handeln, medan Kommerskollegium, som den svenska 
manufakturpolitikens högsta instans, såg korporationernas intressen som underord
nade produktionen och exporten. Kollegiets ståndpunkt innebar dessutom en radi
kal modifiering av en av korporatismens grundprinciper, nämligen individens un
derordnande under kollektivet, i detta fall korporationernas rätt att utöva kontroll 
över sina medlemmar. Det enda överordnade kollektiv Kommerskollegium erkände i 
detta sammanhang var ’det allmänna’, det vill säga staten.

De sega strukturernas seger
Det visade sig dock att Kommerskollegium även denna gång talade för döva öron. 
Enväldet till trots kvarstod borgarståndet som en effektiv vaktpost mot långtgående 
reformering mot korporationernas vilja. Ståndets kritik kulminerade vid 1786 års 
riksdag, där långtgående krav på ytterligare skydd mot allt intrång och en skärpning 
av reglerna för burskap fördes fram. När stödet från de ofrälse stånden sedan blev 
oumbärligt för kungen, inför nästa statsvälvning 1789, offrades också alla ’liberala’ 
principer, och stora eftergifter gjordes åt borgarståndet.63

I det stora hela utmärks den gustavianska epoken av de sega strukturernas kraft, 
och av en oförmåga att lösa upp dessa. Skyddspolitikens grunder - importförbud och 
höga tullar - skulle ligga fast långt in på 1800-talet, liksom produktplakatet och



bottniska handelstvånget. Huvudaktörernas ståndpunkter stod orubbligt fast, och 
enligt Bertil Boethius hade ”det borgerliga korporationssamhällets upplösning (...) 
uppskjutits”.64

Man bör dock - efter Boethius - vara försiktig med att se motståndarna mot vad 
vi ser som liberaliserings- eller moderniseringstendenser (hur begränsade de än kan 
tyckas) som bakåtsträvare. De problem de mötte, eller ansåg sig möta, hade sin grund 
i själva privilegiesystemets fundament. Den gustavianska tidens inledande reformi
ver satte endast en av myntets bägge sidor ifråga, nämligen formerna för borgarnas 
näringsprivilegier. Däremot berördes aldrig den andra sidan, de borgerliga skyldig
heterna. Attackerna mot korporationernas ’monopoliska’ inrättningar motsvarades 
aldrig av någon diskussion om hur städernas skattebörda skulle spridas på större be
folkningsgrupper.65 I en tid när den stockholmska stagnationens effekter med stor 
sannolikhet var en påtaglig realitet för många näringsidkare, sågs säkert privilegierna 
och korporationernas självständighet av många som det sista bålverket mot fattigdo
men.

Stagnationens effekter. Nivellering eller polarisering?
Vad innebar då mer exakt den så kallade stagnationen för Stockholm, en fas i stadens 
historia som skulle vara ända till mitten av 1800-talet? Vissa aspekter av den kan 
bedömas ’absolut’, som den svaga befolkningsökningen (en kombination av låga fö
delsetal och för europeiska förhållanden extremt höga dödstal) liksom en tilltagande 
pauperisering (sjunkande reallöner).66

Vad gäller handel och näringsliv är det främst relativt det övriga riket som stag
nationen syns. Under frihetstiden sjönk stadens andel av inrikeshandeln från över 
fyrtiofem procent till under trettiofem procent - vad Heckscher kallar det övriga 
landets emancipation från Stockholm - liksom stadens andel av den svenska handels
flottan minskade kraftigt mellan 1720 och 1800.67

Inom produktionssektorn slutade hantverket i princip att utvecklas numerärt, 
och framför allt drabbades bygghantverken av den svaga tillväxten (under en period 
när exempelvis Göteborgs hantverkarkår ökade med trettio procent).68 Hur 
manufakturerna påverkades är omtvistat. Att antalet arbetare inom industrin sjönk 
kraftigt är klart, medan däremot tillverkningsvärdena tycks ha stått sig.69

Johan Söderberg vill - efter en modell av Slicher van Bath, där ekonomisk expan
sion eskalerar de sociala skillnaderna i samhället medan stagnation följaktligen med
för en motsvarande utjämning - se Stockholms stagnation som en ’äkta’ sådan, där 
man borde kunna se en ”sammandragning av den sociala skalan”.70 Söderberg menar 
sig också finna en sådan, i form av en utjämning i fastighetsinnehav, beräknat på 
fastighetsvärden, mellan adel och ståndspersoner å ena sidan, och de näringsidkande 
mellanskikten å den andra. Det stadigt försämrade penningvärdet bidrog också till 
ekonomisk utjämning mellan de grupper som var helt beroende av penninginkomster, 
framför allt arbetare samt tjänstemän och funktionärer.71

Söderberg antyder också att denna utjämning mellan grupper kan ha beledsagats 
av en ökad polarisering inom grupper av stadens näringsidkare. Generellt ser han



näringslivet som krympande, men med möjligheter för vissa mer kapitalstarka id- 
kare att expandera.72

För att undersöka huruvida någon faktisk ekonomisk polarisering inom de bor
gerliga näringarna ägde rum kan man gå till den ordinarie kontributionen, det vill 
säga kommunalskatten. Även om dess nominella uppgifter kan vara svårbedömda, 
torde den rätt väl spegla den relativa skattekraften näringsidkarna emellan.73 Grun
den för de följande tabellerna är, för handelns del, Bemedlingskommissionens verifi
kationer och, för hantverkets, Ernst Söderlunds sammanställning av hantverkarnas 
kontributioner under frihetstiden.74

Tabell 3.1
Taxering hantverkare 1725-1775. Indexberäknat medelvärde.

Kategori 1725 1750 1775

Livsmedelshantverk 151 158 184
Guldhantverk 124 124 171
Bygghantverk 92 124 79
Trad, vardagshantverk 62 63 38
Enkelt ’lohnwerk’ 40 31 47
Index (samtliga hantv) 100 = 8,0 dsmt = 10,9 dsmt = 11,2 dsmt

Källa: Söderlund, E (1943), tabell 25, s 334f.

Tabell 3.2
Taxering handlare 1722-1800. Indexberäknat medelvärde.

Yrke 1722 1740 1760 1780 1800

Grosshandlare 173 230 249 212 224
Kramhandlare 249 127 90 100 100
Lärftskrämare 57 73 44 62 76
Vikt.handlare 24 40 46 62 71
Kryddkrämare 59 100 51 50 43
Linkrämare 43 47 71 38 57
Järnkrämare 62 33 63 38 76
Div.handlare - 30 37 62 33
Index (handl) 100 = 37 dsmt = 30 dsmt = 41 dsmt = 8 rd = 21 rd

Källa: BmK (SSA), Huvudbok med verifikationer.
Anm: 1722 är första året för verifikationernas s.k. societetsindelning. Innan dess skedde ingen 
indelning av längderna efter yrke. Detta första år förekommer inte rubriken ’grosshandlare’, 
utan den mer allmänna ’handelsman’. ’Viktualiehandlare’ innefattar även rubrikerna ’hökare’ 
och ’spannmålshandlare’.



Vad först hantverkarna beträffar, verkar det, av tabellen ovan, som om utvecklingen 
under frihetstiden resulterade i en ökad polarisering mellan de verkligt kapitalkrä- 
vande livsmedelshantverken å ena sidan, och de småskaligare, traditionella hantverken 
å den andra. Bygghantverkens uppgång under de första decennierna, liksom den föl
jande nedgången, kan antagligen direkt knytas till befolkningsutvecklingen, där bygg- 
konjunkturen vek med stagnerande befolkningstal. Men skillnaden i skattekraft mel
lan de kapitalstarkare hantverken och de övriga tycks verkligen ha accentuerats efter 
1750. De småskaligare, traditionella yrkena hade 1775 närmast smält samman till ett 
mer homogent underskikt, där den ekonomiska skillnaden mellan exempelvis en sko
makare och hans fattigare ’kollega’ skoflickaren inte längre var särskilt tydlig.

Det förefaller alltså som om den utjämning mellan stadens olika grupper som 
Johan Söderberg pekar på kunde motsvaras av en motsatt tendens inom varje grupp.

När det gäller handeln blir inte resultatet så tydligt, delvis beroende på att fler 
undersökningsår nyanserar bilden. Emellertid framträder ett par tendenser, som dock 
inte så direkt kan knytas till stagnationsfasen, eller någon förmodad brytpunkt runt 
1760. Om vi ser till minuthandelns huvudsektorer - textilier respektive matvaror - 
kan man se en relativ nedgång för de yrken som var mest importberoende. En parvis 
jämförelse mellan yrkena inom textil- respektive livsmedelsbranschen visar hur skatte
kraften jämnas ut under seklets gång, mellan kramhandlare och lärftskrämare res
pektive kryddkrämare och viktualiehandlare. De yrken inom dessa sektorer som var 
fastare baserade i hemmamarknaden - lärftskrämarna och viktualiehandlarna - visar 
på betydligt större stabilitet, eller till och med uppgång. Grosshandeln, som dels do
minerade exporten, dels inte var bunden till något visst varuslag, höll ställningarna 
väl gentemot det övriga handlande borgerskapet, även genom de senare decennier
nas problem. Den protektionistiska politikens effekter syns tydligt i den förändrade 
ekonomiska relationen mellan den exportinriktade grosshandeln, den ’nya’ tidens 
patricier, och den ’gamla’, de importinriktade siden- och klädeskramhandlarna.

Om man godkänner premissen att taxeringslängderna speglar verklig relativ skat
tekraft, förefaller det onekligen som om skråhantverket såg en ökad polarisering, 
framför allt under 1700-talets senare del. Detta hänger nog snarare samman med en 
allmän kris för småskalig produktion än med specifika problem för skråväsendet som 
sådant. Om man ser till övriga småproducenter i staden - alla dem som befann sig 
utanför skråväsendet, och i taxeringslängden står under rubriken manufaktorister 
eller fabrikörer - så tillhörde även de ofta ett taxeringsmässigt bottenskikt. År 1800 
taxerade denna omfattande grupp - över trehundra idkare - så litet som fyra riksda
ler i genomsnitt, och över hälften av dem nådde inte högre än enriksdalersstrecket, 
det vill säga i stort sett så lågt man kunde ligga.75

Någon motsvarande allmän nedgång, relativt andra grupper, kan inte skönjas för 
den småskaliga handeln; ingen tydlig ekonomisk polarisering med andra ord. Däre
mot indikerar resultaten att den förda ekonomiska politiken fick effekter för de 
handelsgrenar som mest direkt påverkades av den.

För Stockholms näringsliv är det alltså svårt att peka ut några entydiga interna 
konsekvenser av stagnationsperioden efter 1760, i form av ökad ekonomisk polarise-



ring eller utjämning mellan olika grupper av näringsidkare. De grupper och yrken 
som redan tidigare dominerade näringslivet förefaller heller inte, på basis av detta 
material, ha tappat någon mark visavi övriga. Lika litet som näringspolitiken i grun
den förändrades, kunde stagnationens eventuella effekter förändra några grundläg
gande ekonomiska relationer inom det korporativt organiserade näringslivet.

Befolkning och borgerskap
Vid 1700-talets ingång, vid stora nordiska krigets utbrott, förefaller den stormakts
tida befolkningstillväxten i Stockholm ha passerat sin kulmen. En befolkningstopp 
under 1690-talet förbyttes i en tydlig tillbakagång under krigets första decennium.76 
En demografisk katastrof skulle sedan drabba staden i och med den pestepidemi som 
rasade från sensommaren 1710 till våren därpå. Lars Preinitz har beräknat att minst 
22 000 personer, eller c:a 40 procent av stadens invånare, dog i pesten.77 Befolknings
talen skulle dock snabbt återhämta sig, och vid krigsslutet hade folkmängden åter 
ökat till ungefär 45 000.78 Under de följande decennierna växte den sedan stadigt, och 
invånarantalet nådde under 1750-talet 70 000.79 Mot slutet av 1750-talet började så 
befolkningsutvecklingen tappa fart och den stagnationsperiod inträdde som skulle 
vara långt in på 1800-talet. Under seklets sista fyrtio år ökade Stockholms befolkning 
med endast c:a 5 000 personer.80

Även sett till befolkningsutvecklingen kan alltså 1700-talet efter stora nordiska 
kriget, för Stockholms del, delas in i två tydliga halvor: en långsiktig och betydande 
folkökning mellan 1720 och c:a 1760, från 45 000 till 70 000 invånare, eller 56 pro
cent, följt av en lika lång period av stagnation (vilken sedan skulle fortsätta i ytterli
gare runt ett halvsekel).

Borgerskapets andel av befolkningen
Hur stor del av Stockholms befolkning utgjordes då av det burskapsägande borger- 
skapet? Jag kommer i det följande att koncentrera mig på vad man litet kategoriskt 
kan kalla det ’traditionella’ borgerskapet, det vill säga dem som var aktiva inom han
del och hantverk. Dessa kan ses som de borgerliga kärntrupperna, då grupper utan
för dessa två huvudsektorer inte lika konsekvent figurerar bland de burskapsägande. 
Till exempel beslöt Stockholms magistrat 1746 att endast åldermän och bisittare inom 
krögaresocieteten var skyldiga att inneha burskap, och inte förrän 1762/64 tvingades 
manufakturisterna in under burskapstvånget.81

Men borgerskapet bestod inte bara av borgarna själva. Runt dem fanns deras 
hushåll, bestående av såväl hustrur, barn och andra familjemedlemmar som eventuell 
arbetskraft. Ska man utifrån den samlade folkmängden avgöra hur stor del av befolk
ningen som i vidare bemärkelse tillhörde det burskapsägande borgerskapet, står man 
inför problemet att räkna ut hur stora borgarnas hushåll var.82 Sven Lilja utgår ifrån 
vad han menar är en traditionell beräkning av medelhushållsstorlek (MHS) på fem 
personer per hushåll, som tumregel för städer i äldre tid, bland annat beräknat uti
från den så kallade Börstorpssamlingen. Själv vill han dock sätta utgångsläget något



lägre, och stannar på knappt fyra. Då diskuterar han inte huruvida näringsidkare kan 
tänkas ha haft större hushåll än genomsnittligt, men i Ernst Söderlunds beräkningar 
av hantverkarklassens storlek kan man se att hantverkarhushållen i Stockholm, såväl 
1740/41 som 1770, i genomsnitt bestod av 6,7 personer.83 För att sedan gå över till 
handelsidkarna får man vända sig till Yngve Fritzell, som återger material från Tabell
verket. Statistiken ifråga verkar mycket sorgfälligt uppsatt, och tar i skilda kolumner 
upp handelsidkande (män och kvinnor för sig), bodsvenner, barn under femton år 
etc. Av denna statistik framgår att handelshushållen genomsnittligt var mindre än 
hantverkshushållen, framför allt om man jämför med Söderlunds resultat. Åren 1751- 
57 ger en hushållsstorlek för handelsidkarna på 4,8, vilken till 1769 har sjunkit till 
låga 3,3, mest beroende på en drastisk nedgång i antalet barn (från 1,2 per hushåll till 
0,4). På grund av den notoriska osäkerheten kring just bokföringen av barn under 
femton år (skattegränsen) är en underredovisning av dessa inte osannolik.84 Men det 
är givetvis heller inte uteslutet att det rör sig om en faktisk nedgång i barnantalet. En 
viss motsvarande nedgång kan skönjas hos hantverkarna - från 1,6 till 1,4 barn per 
hushåll mellan 1740/41 och 1770 - men inte i samma utsträckning.85

För vidare diskussion måste någon form av beräkningsbar koefficient väljas, och 
jag kommer att utgå från 1750-talets uppgift och arbeta med siffran 4,8 för handelshus
hållen, samt 6,7 för hantverkshushållen.

Tabell 3.3
Handlare och hantverkare taxerade till ordinarie kontribution 1720-1770.

År Samtliga
taxerade

Handlare Andel av 
samtliga i%

Hantverkare Andel av 
samtliga i %

1720 1 653 448 27 922 56
1730 2 076 563 27 1 137 55
1740 1 900 532 28 1 113 59
1750 2 477 478 19 1 063 43
1760 2 962 579 20 1 210 41
1770 3 464 609 18 1 237 36

Källa: Boethius, B (1943), s 32.



Tabell 3.4
Handels- och hantverkshushålls storlek och befolkningsandel 1720-1770.

År Folkmängd Handels-
hush.

% av 
befolkn.

Hantverks-
hush.

% av 
befolkn.

1720 45 000 2 150 4,7 6 177 13,7
1730 49 000 2 702 5,5 7 618 15,5
1740 57 000 2 554 4,5 7 457 13,1
1750 62 000 2 294 3,7 7 122 11,5
1760 72 000 2 779 3,9 8 107 11,2
1770 69 000 2 923 4,2 8 288 12,0

Källa: Boëthius, B (1943), s 32; Fritzell, Y (1983); Lilja, S (1995), tab.4, s 325, tab.5, s 328 
(uppgifterna jämkade och avrundade); Söderlund, E (1943), tab.8, s 311.
Anm: MHS-k för handelshushåll = 4,8, för hantverkshushåll = 6,7.

Om man först ser till handlarnas och hantverkarnas andel av samtliga taxerade nä
ringsidkare i staden, syns en tydlig nedgång mellan 1740 och 1750, från en samman
lagd andel på 87 procent till 62 procent. Detta tyder på att den ökning av antalet 
taxerade näringsidkare som tog fart från 1740-talet inte i första hand kom dessa de 
borgerliga huvudsektorerna till del. Ökningen sker i första hand bland krögare, fabriks- 
idkare och andra utanför de näringar som krävde burskap. Noterbart är till exempel 
att antalet taxerade handelsmän sjönk med 15 procent mellan 1730 och 1750, medan 
stadens befolkning under samma tid ökade med uppskattningsvis 20 procent. Ställer 
man sedan resultatet i relation till stadens samlade folkmängd, återkommer samma 
nedgång, om än med en något tidigare startpunkt.

Dock bygger ju dessa siffror på rätt grova uppskattningar, och dessutom endast 
på taxerade, det vill säga aktiva rörelser. Till dessa kommer dem som av någon anled
ning var befriade från att betala skatt. Den sammanlagda procentuella andelen som 
tillhörde det burskapsägande borgerskapet låg alltså högre än i siffrorna ovan. Det 
viktigaste är dock att man kan se hur borgarna - med hushåll - inom de traditionella 
borgerliga sektorerna, handel och hantverk, successivt minskade sin andel av stadens 
befolkning. Vid frihetstidens slut utgjorde de taxerade endast 15-16 procent, mot 
över 20 procent 1730. Skulle man till detta laborera med det sjunkande barnantalet inom 
handelshushållen, med därpå minskande hushållsstorlek, som Tabellverkets siffror 
indikerar, skulle tendensen bli ännu tydligare.86 Som Bertil Boëthius uttryckt det blev 
det alltmer ”uppenbart att den från medeltiden nedärvda uppfattningen att borgarna 
voro den egentliga stadsbefolkningen blivit ren fiktion”.87

Som komplement kan man se till hur rekryteringen till det burskapsägande bor
gerskapet utvecklades efter stora nordiska kriget. Nedan följer en tabell, där antalet 
registrerade nya burskap, enligt Handelskollegiets så kallade borgarböcker, ställs mot 
uppskattad folkmängd under vissa perioder.



Tabell 3.5
Nya burskap 1721-1800, iförhållande till folkmängd.

År Uppsk. folkmängd Nya burskap, 
årsmedeltal

Årligt tillskott till stadens befolkning 
(promille)

1721-25 48 650 109,0 2,2
1726-30 47 400 100,4 2,1
1731-35 50 300 99,6 2,0
1736-43 57 000 152,5 2,7
1744-48 58 300 96,0 1,6
1749-53 62 600 100,2 1,6
1756-60 70 600 121,4 1,7
1760-1800 75 000 124,1 1,7

Källa: HK (SSA), borgarböcker, 1) 1689-1750, 2) 1750-1829; Lilja, S (1995), tab.4, s 325 (i 
förekommande fall har folkmängden beräknats som medelvärdet av de två givna värdena för 
varje period).

Även om denna uträkning, liksom de tidigare, bygger på rätt grova uppskattningar av 
folkmängden, indikerar den ändå en tydlig brytpunkt någon gång under 1740-talet, 
då de burskapsägande började bidra till stadens befolkning i betydligt mindre om
fattning än tidigare.

Som huvudstad är Stockholm antagligen ett extremt exempel på hur låg 
borgerskapets befolkningsandel var. I mindre städer var andelen borgare i regel klart 
högre. För Göteborg anger Thomas Magnusson (efter Fritzell) handlarnas och hant
verkarnas andel 1750 till strax under 27 procent, medan Gunnar Carlsson för den 
betydligt mindre staden Enköping för 1770 anger c:a två tredjedelar av de mantals
skrivna huvudmännen som borgare, med c:a 80 procent av hela befolkningen som 
anslutna till det burskapsägande borgerskapet.88 Förutom den givna förklaringen att 
Stockholm som huvudstad hade en klart större befolkning knuten till kronan och 
staten, och inte minst ett betydande militärt inslag, kan man också - efter Gunnar 
Carlsson - se till möjligheten att storstadens mer utpräglat urbana borgerskap mera 
idogt bevakade sina gränser, och motarbetade all utvidgning. I mindre städer däre
mot, med mera uppluckrade gränser mellan stads- och lantnäringar, var borgerska
pet möjligen inte fullt så protektionistiskt inriktat.89

Om man vidgar jämförelsen till att innefatta stadens ’medelklass’ i bredare me
ning, kan man se att även denna minskade sin andel av Stockholms befolkning under 
1700-talets senare del. Börje Bergfeldt urskiljer en medelklass innehållande militära 
och civila tjänstemän i mellanställning, hantverksmästare, köpmän och andra bor
gare. Av hans resultat framgår att stadens befolkningstillväxt efter 1700-talets mitt i 
stort sett helt låg på de sociala underskikten. Efter Eva Eggeby konstaterar Bergfeldt 
att denna trend också tycks ha hållit i sig fram till mitten av 1800-talet, då bara unge
fär var åttonde stockholmare kunde sägas tillhöra mellanskiktet - tjänstemän, hant
verkare och andra småföretagare.90



Nedgångens orsaker
Detta för oss över på frågan om hur nedgången för stadens näringsidkare bäst bör 
förklaras. Varför ökade handlarna och hantverkarna med bara en dryg tredjedel un
der frihetstiden, medan stadens sammanlagda befolkning ökade med inemot sextio 
procent under samma tid? Två tänkbara huvudförklaringar kan skönjas. De utesluter 
på intet sätt varandra utan hänger snarare samman, och jag tänker här inte sätta 
någon framför den andra.

Den period som behandlats ovan, och kanske framför allt fram till 1760, innebar 
den stora uppbyggnadsperioden för alternativa former för produktion och handel i 
Stockholm, utanför de gamla etablerade korporationerna. Manufakturpolitiken som 
fick sitt genombrott under 1730- och 40-talen gynnade i synnerhet nyetablering i 
Stockholm, och i princip all ny teknik och nya produktionsformer hamnade utanför 
skråhantverket och drevs i stället ’under hallen’, det vill säga inom manufaktur
privilegiernas ram och under hallrätten.5'1 Likaså fick fabriksidkare rätt att sälja sin 
egen tillverkning i minut, varför även den etablerade minuthandeln hamnade utan
för denna expansion. Enligt Klas Nyberg medförde manufakturpolitiken och dess 
effekter att en social motsättning mellan produktion och handel utvecklades i Stock
holm under 1700-talet, vilken sedermera skulle komma att verka hämmande på sta
dens ekonomiska utveckling.92 Vare sig man ser till näringsidkarna eller den arbe
tande befolkningen, verkar det tydligt att den tillväxt staden såg under denna tid till 
stor del gick det burskapsägande borgerskapet och deras sfär förbi. Till detta kom 
sedan också framryckningen av en ofrälse ämbetsmannaklass under samma period, 
vilken borde blivit särskilt synlig i Stockholm - rikets administrativa centrum.93

Denna utveckling, i kombination med en näringspolitik och näringslagstiftning 
som alltmer syftade till att ’ringa in’ de traditionella stadsnäringarna inom handel 
och hantverk, bidrog till att konservera formerna för dessa. Detta leder till den andra 
huvudförklaringen till borgerskapets relativa numerära stagnation: att denna delvis 
var ett resultat av medveten strategi. Med de ramlagstiftningar för hantverket och han
deln som utfärdades 1720 och 1734 (mer om detta i nästa kapitel) fick stadens korpo
rationer verktyg för att förhindra en okontrollerad utvidgning av den borgerliga sfären. 
För varje bransch, eller korporation, sågs givetvis koncentration av marknaden på så få 
händer som möjligt som önskvärd, och det är alls inte orimligt att - med Bertil Boethius 
- se nedgången i antalet handlare decennierna efter 1730 som en direkt följd av det 
1734 utfärdade handelsreglementet.94

För borgerskapet som samlat kollektiv kunde dock en sådan strategi bli problema
tisk. Med ökningen av stadens befolkning ökade också behovet av tillskott till den ’bor
gerliga tungan’, det vill säga den kommunala beskattning som till övervägande del vilade 
på just de burskapsägande. Samtidigt som varje enskild näring gärna såg begränsning i 
etableringsrätten, såg det samlade borgerskapet gärna att skattskyldigheten utsträcktes 
till så många som möjligt.95 I städernas allmänna besvär vid 1719 års riksdag klagades 
uttryckligen på att välbärgade borgare lämnade städer där kontributionen kändes betung
ande, för att slå sig ned någon annanstans där bördan var lättare, och dämed efterlämnade 
en stad uppfylld av fattigt folk, oförmögna att fullgöra några borgerliga skyldigheter.96



Sammanfattande diskussion
Den ekonomiska och näringspolitiska utvecklingen efter stora nordiska kriget hjälpte 
enligt min mening till att definiera ut minuthandeln som mindre nyttig för rikets väl 
och ve. Den merkantilistiska diskurs som legat till grund för den svenska ekonomiska 
politiken sedan mitten av 1600-talet anslöt visserligen till ståndssamhällets huvud
principer, och därmed i förlängningen till det korporatistiska samhällets grunder, 
men definierade samtidigt om förhållandet mellan kollektiv och individ. Statens 
interventionistiska roll som garant för såväl den ekonomiska som den moraliska ord
ningen kolliderade med en alternativ uppfattning, där korporationernas uppgift, inte 
bara som yrkessammanslutningar utan även som övervakare och fostrare av indivi
der, var mera självklar. Denna motsättning lyser klart igenom i förhållandet mellan 
handelssocieteterna och det statliga Kommerskollegium. Den ’handelns frihet’ som 
minuthandeln längtade tillbaka till och talade för var möjligen en förgången frihet, 
möjligen en frihet som aldrig existerat, där deras rättighet, ja skyldighet, att uppfylla 
den kontrollerande roll de tillskrev sig själva var oomstridd.

Men Kommerskollegiets inställning markerar lika tydligt att transitionen i 
näringspolitiken ägt rum, att det nu var produktionens och inte handelns primat 
som gällde, och i synnerhet inte minuthandelns. Denna var inte av särskild vikt för 
riket och det allmänna - det enda kollektivet med någon verkligt överordnad status. 
De korporativa organisationsformerna var överspelade och snarare ett hinder för 
näringslivets modernisering, och inom varje av staten noggrant reglerad sektor skulle 
helst polypolet, den hälsosamma tävlan, härska.

I Stockholm tilltog under samma period splittringen inom borgerskapet. De de
lar av stadens näringsliv som expanderade under 1700-talets första hälft låg i allt 
högre grad i händerna på manufakturpolitikens främsta förespråkare, medan tradi
tionella, korporativt organiserade näringar inom handel och hantverk kom att kon
serveras alltmer i gamla former. Även befolkningsutvecklingen gick dem till stor del 
förbi, och deras tidigare självklara roll som borgerskapets kärna urholkades. Genom 
en kombination av oförmånlig näringslagstiftning, egna protektionistiska tendenser 
och utestängning från kreditsystemet undandrogs de från möjligheten att utveckla 
sin fulla ekonomiska potential. Här finns tydligt förutsättningarna för en utvecklad 
känsla av ’relativ underprivilegiering’. Som en parallell kan nämnas utvecklingen i 
Paris under restaurationen, där det lägre borgerskapet - förutom att de till stor del 
var utestängda från det politiska livet - förmenades ekonomiskt inflytande i de av 
grosshandel och statsstödd manufaktur dominerade ekonomisk-politiska organen och 
statskontrollerade affärsorganisationerna, som Handelskammaren - förhållanden vilka 
bidrog till försök till småborgerlig samling åren runt 1820.97

För Stockholms del övergick så denna fas i en lång period av verkliga, inte bara 
relativa, ekonomiska svårigheter. Den politik som utmärkt den tidigare perioden re
formerades aldrig i grunden, medan tillfälliga åtgärder - som 1760-talets deflations
politik - mest förefaller ha gjort ont värre. Handelsbranscher som tidigare varit im
portberoende led uppenbarligen mest, och såg sin skattekraft undergrävas under 
trycket från den ihärdiga skyddspolitiken.



Detta kapitel har dock till stor del berört näringspolitiken pä ett ganska abstrakt 
plan, såtillvida att den retorik rörande stadsnäringarna som emanerade från främst 
Kommerskollegium inte alltid resulterade i några faktiska åtgärder. Framför allt ef
ter ’medelklassrevolutionen’ på 1760-talet fick företrädare för en försiktigare, mer 
hushållsideologisk inriktning större inflytande, vilket fick balansen inom borgarstån
det att väga över till intressen som låg det lägre borgerskapet närmare. I och med 
detta kunde man utöva en effektiv motkraft mot reformer som alltför mycket utma
nade de korporatistiska principerna.

Men motsättningen mellan ståndet och Kommerskollegium byggde inte på nå
gon skillnad mellan ’merkantilister’ och ’icke-merkantilister’, utan snarare på en kon
flikt inom systemet. Gunnar Sundberg talar om merkantilismens två ansikten: I fråga 
om seglationsrätten och rikets ställning i den internationella konkurrensen rådde i 
stort sett konsensus - inte ens reformatorer som Scheffer och Nordencrantz hade 
några avgörande invändningar här. Inom politikens andra del, av Sundberg kallad 
ramhushållningen, som berörde de inhemska näringarnas regleringar, rådde däre
mot som vi sett en avgörande motsättning.98 Mot Kommerskollegium - statens före
trädare och den radikala manufakturpolitikens främsta tillskyndare under hela se
klet, som ständigt propagerade för de korporativa formernas upplösning och all 
näringsverksamhets inordnande under ett övergripande regelverk - stod ett borger
skap med hushållsideologiska förtecken, fast förankrat i ett korporativt tänkande.

I nästa kapitel kommer jag att ta steget ned till mer konkreta sammanhang, och se 
hur näringspolitiken omsattes i praktiken, i form av näringslagstiftningen.



Kapitel 4

Näringslagstiftningen

År 1739, i samband med utfärdandet av de nya manufaktur- och hantverksprivilegierna, 
gjorde Kungl. Maj:t en ’föreställning’ till rikets samlade borgerskap, där det utsades, 
att ”en del av de tillhörande anstalter till fabrikers och hantverkeriers starkare drift, 
rörer de framhandlandes hantering, samt förändrar deras handelsart och maximer, 
som i början torde falla dem ovanligt, men är till manufakturernas uppkomst ound
gängligt”.* 1

I och med detta var det också klart utsagt vilken som hädanefter skulle bli han
delns främsta uppgift i samhället, nämligen att vara avnämare av landets egna manu
fakturprodukter.

Där det förra kapitlet behandlade näringspolitiken som just politik, och även 
ideologi, kommer detta kapitel att behandla de konkreta utfallen av sagda politik, det 
vill säga den lagstiftning som låg till grund för de borgerliga korporationernas verk
samhet. Jag kommer främst att beröra de lagar och bestämmelser som reglerade för
utsättningarna för näringsidkande och förhållandet näringsgrenar emellan.

Tonvikten kommer att ligga på handelns reglering, men även den lagstiftning 
som gällde hantverket kommer in i bilden. Dock har turerna kring hantverkslagstift- 
ningen behandlats utförligt på annan håll.2

Under den period som behandlas här begåvades Sverige med den enda nya över
gripande lagsamlingen sedan medeltiden, i och med 1734 års lag. I denna ingick en 
handelsbalk, vilken i första hand reglerade köpenskapens tekniska sidor - om hur 
marknader skulle hållas, om mått och vikt, om lån och penningväsende, borgen och 
konkurs etc. - men också något om skillnaden mellan gross- och ’krämarehandel’ 
samt reglerna för vinnande av burskap (burskapet innebar rätten att utöva borgerlig 
näring samt få del av de politiska och medborgerliga rättigheter som var knutna till 
denna).3

Men det var inte bara denna samling - den enda med den uttryckliga benäm
ningen lag - som utgjorde grunden för näringslivets reglering, utan även den mängd 
reglementen, förordningar, resolutioner och brev som emanerade från Kommerskol
legium och Kungl. Maj:t. Som Michael Roberts påpekar, var spridningen under fri
hetstiden stor i fråga om initiativtagare till vad som slutligen kunde få status av lag. 
En sådan kunde härröra från förslag inom något av stånden, från ett riksdagsutskott, 
från något av de kungliga kollegierna eller från inlämnade petitioner och besvär som



passerat Urskillningsdeputationens nålsöga.41 detta sammanhang fanns dock ett par 
verkliga milstolpar, kring vilka de flesta av de mindre tungviktiga aktstyckena kret
sade, nämligen 1720 års allmänna skråordning och 1734 års allmänna handelsordning.5

Inledningsvis kommer att redogöras för tillkomsten av de mest övergripande 
reglementeringarna. Sedan följer en genomgång av överflöds- och importförord
ningarnas effekter på handeln, hur lagstiftning för och gränsdragning mellan olika 
yrken tog form samt, till sist, hur viss undantagslagstiftning utvecklades, för att tillgo
dose gruppers utanför borgerskapet behov av näringsfång, och då framför allt kvinnors.

Den allmänna lagstiftningen
Lusten att på allvar bringa reda i ett näringsliv som ansågs outvecklat och oordnat 
hade sin grund i stormaktsregimens merkantilistiska strävanden under 1600-talets 
första hälft. Först vände man sina blickar mot produktionen, och det första allvarliga 
försöket att reglera och likrikta förhållandena inom stadshantverket kom i och med 
1621 års generalämbetsskrå för de uppländska städerna, samt vidare reformering under 
1622, för vars tillkomst såväl Folke Lindberg som Dag Lindström noggrant har redo
gjort.6 Huvudsyftet var att genom ökad likformighet, och undanröjande av vad utre
darna och lagstiftaren såg som hindrande missbruk inom skråväsendets traditioner, 
på sikt kunna inlemma samtliga landets hantverkare inom samma organisatoriska 
ram.7 Dag Lindström poängterar, att denna statliga kontroll av hantverket inte bara 
var en fråga om att skaffa sig ett avgörande inflytande över en produktionsform som 
ansågs vara av största vikt för rikets hushållning, utan även syftade till en ökad social 
disciplinering, där stad och stat fick insyn i korporationernas ditintills relativt slutna 
värld.8

Skråordningarna 1669 och 1720
Förutom ett aldrig realiserat projekt till ny skråordning från 1640-talet, tycks statens 
intresse för skråhantverket ha svalnat betydligt runt mitten av seklet, en vindkantring 
som både Ernst Söderlund och Dag Lindström tillskriver den nya intresseför
skjutningen mot bruksväsendet och manufakturerna.9 Men efter långvariga påtryck
ningar från borgerskapet om en ny allmän skråordning, utfärdades slutligen en sådan 
1669, den första att uttryckligen gälla hela riket (inklusive Finland). Den avvek dock 
från borgerskapets önskemål - som sannolikt egentligen bara syftat till att säkra redan 
uppnådda privilegier gentemot lanthantverkare och oauktoriserade utövare - då den 
slog hårt mot alla anspråk från korporationernas sida att själva utöva etableringskon- 
troll, det vill säga deras exklusivitet. Från och med nu skulle alla som visade tillräck
lig skicklighet i yrket ha rätt att etablera sig.10 Motståndet från såväl skråna själva 
som från städernas magistrater omintetgjorde nu i själva verket en stor del av före
skrifterna - ännu var traditionerna alltför starka - men reformen innebar ändå, en
ligt Dag Lindström, att en avgörande förändring hade inträtt i förhållandet mellan 
hantverkets korporationer och staten: Den för det feodala samhället typiska ’ojämlika 
ömsesidigheten’ hade fått ge vika för en mer uttalat ojämlik relation, där skråhantverket



förväntades vara ett lydigt redskap i statens tjänst.11
Den allmänna skråordning som utfärdades i juni 1720 skulle egentligen ha varit 

resultatet av en övergripande reformering - för att inte säga upplösning - av en orga
nisationsform som vid det laget hade upphört att intressera statsmakten. Såväl 1714 
som 1718 hade Kommerskollegium framlagt förslag som i princip gick ut på att skrå
tvånget borde upphävas. Men än en gång visade sig motståndet från städernas borger
skap för starkt, och i Riksdagens kommersdeputation urvattnades förslaget så till 
den grad, att den slutliga produkten bara i detaljer skilde sig från sin föregångare från 
1669.12 Denna allmänna skråordning skulle sedan - trots att den ständigt var föremål 
för angrepp och ingrepp - utgöra grunden för all hantverkslagstiftning fram till 
skråtvångets avskaffande 1846.

1600-talets handelslagstiftning
För minuthandelns del hade egentlig reglerande lagstiftning saknats fram till Gustav 
Vasas tid, då vissa försök gjordes att organisera stadshandeln i olika grenar.11 De 
handelsordningar som utfärdades 1614 och 1617 syftade huvudsakligen till att reg
lera hur handel av olika slag skulle fördelas inom, och styras till, olika delar av riket, 
och utgjorde därigenom främst led i den stadsekonomiska politiken. Dessutom syf
tade de till att stärka det svenska borgerskapets position gentemot utländska köp
män.14

Inte förrän i och med den så kallade handelsparteringen för Stockholm, av år 
1635, vände överheten på allvar sina blickar mot minuthandeln. Denna ansågs un
derutvecklad och de svenska köpmännen okunniga, främst i jämförelse med andra, 
välmående nationers. Ännu 1674 kommenterade den hitreste florentinske diplomaten 
Magalotti, att svenska köpmän förstod föga om handel, och att ”utländska köpmän 
drar fördel av deras dumhet”.15 Läget ansågs kräva dels en utbyggd arbetsdelning, 
dels en allmänt höjd utbildningsnivå, varförutan svenska köpmän skulle vara lätta 
byten för skickligare utländska konkurrenter. Likaså hade man problem med utländ
ska handelsbetjänter, som efter sin lärotid åkte tillbaka till hemlandet, och där om
satte de kunskaper de bibringats i Sverige, till sina gamla husbönders skada. Parter
ingen för Stockholm följdes 1639 av ett liknande försök för Göteborgs del.16

Oreda och okunnighet var alltså vad som skulle upphjälpas. Efter skråmodell 
inrättades en bestämd utbildningsgång för de unga män som åstundade att bli han
delsmän. Först krävdes sex år som ’gatuboddräng’ hos en ’ärlig köpman’ och därefter 
två år som ’vederlagssven’ hos samme husbonde. Parallellen med skråhantverkets 
lärlings- och gesällår är tydlig. Sedan kunde den unge mannen söka tillstånd att få 
idka handel hos stadens magistrat, men bara inom det yrke han lärt, och yttrande 
skulle dessutom inhämtas från berörd societet.17 Köpmännen inom en bransch för
väntades sluta sig samman i societeter eller gillen, varav sexton räknades upp i själva 
förordningen, nämligen sidenkrämare, klädeskrämare, lärftskrämare, hattstofferare, 
handlare med ’fransyska’ varor, kryddkrämare, hökare (sillkrämare), fiskhandlare (och 
fiskare), vinhandlare, bryggare, ölutskänkare, tavernare, apotekare, glaskrämare och 
järnkrämare.18 Som sista yrke nämns ett som omgärdades av andra regler än de andra,



nämligen månglarna (eller kanske främst månglerskorna), regler som pekade mot 
den lägre status denna undantagsnäring hade. Där krävdes ingen utbildning, medan 
å andra sidan deras möjligheter till upphandling av varor var kraftigt beskurna.19

Väl att märka gällde denna regleringsnit endast minuthandeln, medan gross
handeln fortfarande var öppen för alla och med alla slags varor.20

Där statens försök att reglera och likforma hantverket visserligen möttes av op
position vad gällde enskilda frågor, tycks det berörda borgerskapet ändå ha insett de 
fördelar som ett sådant system förde med sig i fråga om bevakandet av uppnådda 
privilegier. Men denna insikt verkade ännu inte ha nått en detaljhandel som av allt 
att döma ännu i stort var av diversekaraktär. Sentida skribenter är samstämmiga i sin 
bedömning, att 1635 års partering på det hela taget misslyckades. Motvilligt bildades 
så småningom uppåt ett tiotal societeter, men inre och yttre stridigheter, intrång och 
omfattande smuggling förhindrade effektivt all egentlig kontinuitet och upprätthål
lande av regelverket. Bertil Boethius bedömning är att hela societetsväsendet i Stock
holm (i den mån det nu någonsin utvecklades) vid början av 1700-talet befann sig i 
upplösning.21

1700-talets handelslagstiftning
Åter - eller snarare fortfarande - härskade en för myndigheterna, och för många 
handelsmän, besvärande oreda inom minuthandeln. Sedan till exempel Järnkrämare- 
societeten, vilken kan spåras bakåt till 1651, under trycket från vikande bygg- 
konjunktur lagt ned verksamheten mot slutet av seklet, kunde såväl järnproducenter 
som andra minuthandlare ostört sälja järnvaror i staden.22 Mest besvärande för myn
digheterna var givetvis när handeln med livsmedel och andra dagligvaror inte fungerade 
tillfredsställande. Ett flertal förordningar som reglerade hur spannmål fick säljas i 
Stockholm hade utfärdats under 1600-talet, och 1719 uppkom klagomål på hur mång- 
lare och andra genom ’förköp’, och ofta under slagsmål, lade beslag på allt från landet 
inkommande spannmål till staden.21 Till 1723 års riksdag författade Borgerskapets 
äldste i Stockholm ett memorial till stadens riksdagsfullmäktige, där man föreslog 
inrättandet av en handelskommission, för att bringa ordning i stadens handel och 
förekomma missbruk. Till kommissionens uppgifter skulle höra att reglera såväl tull
frågor som olika gruppers respektive privilegier, till att hålla efter ostyriga bodbetjänter 
och se till att blivande borgare inom handeln var skickliga och förmögna nog.24

Men det skulle dröja till 1734 innan något mer avgörande skedde på lagstiftnings- 
fronten. Förutom den redan nämnda nya allmänna lagen utfärdades detta år det för
sta rikstäckande reglementet för hur handel skulle bedrivas, och vem som fick be
driva den. Men vid samma tidpunkt utfärdades också en riksdagsresolution som inne
bar en stor seger för skråhantverket. Som svar på städernas allmänna besvär utfär
dade Kungl. Maj :t i december en förklaring som i princip återinförde numerus clausus 
inom hantverket. Skråna gavs åter rätten - vilken upphävts i och med 1669 års skrå
ordning - att kontrollera etableringen och tillträdet till mästarvärdigheten. Dock skulle 
detta nu ske i samråd med städernas magistrater, vilka skulle se till att inga fler gavs 
burskap än vad vart och ett yrke, och den lokala marknaden, ansågs tåla.25 Denna



eftergift åt de oligopoliska krafterna inom näringspolitiken gick givetvis inte de hand
lande förbi, och deras senare försök att utsträcka denna resolution till att gälla även 
handeln kröntes så småningom med viss framgång.

1734 års handelsordning
Men åter till den allmänna handelsordningen. Denna bestod av sexton artiklar, varav 
de flesta noggrant reglerade den presumtive handlarens väg från lärgosse till borgare. 
Den från 1635 stipulerade läro- och tjänstetiden på åtta år hade nu utsträckts till hela 
tolv, fördelade på ett provår, sju följande läroår, och till sist fyra år som ’köpsven’, 
företrädesvis hos samma husbonde som tidigare.26 Vidare redogjordes för vad hus
bonden under läroåren förväntades undervisa sin adept i. Här betonades att köp
mannens främsta plikt var att befordra avsättningen av inrikes produkter, framför 
”främmande gods och kram, vilken senare handel mestadels på en för Riket skadlig 
kredit beror, och Utlänningen den fördel tillskyndar, som inom Riket stanna borde”. 
Förutom att inpränta denna plikt, och kärleken till Fäderneslandet, skulle handlaren 
även undervisa lärlingen i varornas natur, mynt-, vikt- och måttenheter, växel- och 
kreditsystemet, bokföring, korrespondens och den utländska handelns beskaffenhet.27 
Av den andra paragrafen framgår att den pojke som antogs i lära (efter provåret, och 
vid lägst femton års ålder) redan förväntades kunna räkna och skriva nöjaktigt. Det 
är alltså tydligt att lagstiftaren lade stor vikt vid att den framtida kåren av handels
män - både inom gross- och detaljhandel - skulle vara en välutbildad skara.28

När köpsvennen sedan hade fullbordat sina fyra tjänsteår skulle han anmäla sig 
till Handelskollegium (i Stockholm) eller till stadens magistrat (i mindre städer). 
Denna skulle utse minst två ’goda män’ som hade att förhöra den sökande för att 
utröna hans kunskaper. Om han bedömdes ’svarsgill’ skulle ärendet gå vidare till 
”det handlande borgerskapet i staden”, för den händelse dessa hade några invänd
ningar emot honom. Om så inte var fallet skulle han omgående svära borgareden 
inför magistraten.29 Eventuella tvistemål i ärendet skulle föreläggas magistraten och 
sedan, som högre instans, Kommerskollegium.30

Tionde och tolfte artiklarna stadgar att ingen som inte motsvarar dessa 
utbildningskrav har rätt att driva handel, vilken bestämmelse gällde även utländska 
handlare. Det ålåg alltså dessa att visa upp intyg på att de motsvarade det svenska 
handelsreglementets krav, ett nog så verksamt instrument för konkurrensbegräns
ning.31

Såsom all lagstiftning innehöll handelsordningen ett flertal formuleringar som 
var tillräckligt otydliga eller motsägelsefulla för att framkalla omfattande diskussio
ner framöver. Dessa skulle främst komma att röra sig kring två frågor. Förordningen 
gjorde inte uttryckligen någon skillnad på gross- respektive minuthandel, utan var på 
det hela taget generell i ordvalet. Men i paragraferna två och fem föreskrevs att såväl 
läro- som tjänsteår skulle kunna kortas ned för den som tjänade på ’contoir’, om han 
visade extra färdigheter i bokhålleri eller språk, eller hade vistats i tjänst utomlands.32 
Nyckelordet här var ’contoir’. Om man såg till lagens bokstav gällde inte denna regel 
den som ’bara’ stått i bodhandel, vilket många mindre välvilligt inställda uttolkare



menade innebar att paragraferna ifråga överhuvudtaget inte gällde minuthandeln, 
som bara i mycket begränsad utsträckning krävde sådant av sin arbetskraft. Denna 
typ av argument mötte ofta burskapssökande som hade lyckats avlocka sina husbönder 
dylika eftergifter.

En ytterligare motsägelse återfinns mellan paragraferna åtta och tolv. Den tolfte 
stadgar att ”[i]ngen skall hädanefter tillåtas att annan handel driva än den han gitter 
bevisa sig behörigen lärt, och däruppå tjänat hava”. Men i den åttonde paragrafen 
insmög sig den betydligt luddigare formuleringen, att den som nu stod i begrepp att 
yrka på burskap skulle ”kungöra och förklara, vad slags handel han erkannerligen 
lärt och idka tänker".33 Detta ’tänker’ ingav mången burskapssökande förhoppningen 
att det stod honom fritt att välja bransch, en synpunkt som inte överraskande skulle 
komma att stöta på patrull från den organiserade handeln.

Vid en jämförelse med 1635 års handelspartering slås man av att 1734 års förord
ning saknade sin föregångares indelningsnit. Här talas knappt alls om handels
societeter eller om någon branschmässig organisering, och när Handelskollegiet ska 
utse goda män till examinatorer nämns inget om att dessa måste representera ett 
visst yrke. Detta kan ses som en följd av insikten att handeln i de flesta städer var så 
outvecklad, eller av så blygsam omfattning, att man knappast kunde räkna med flera, 
specialiserade handelsgillen. Men det kan också peka mot att den stat som under det 
tidiga 1600-talet såg det som självklart att bygga på en redan existerande korporativ 
organisationsform, när hantverk och handel skulle regleras, nu inte längre såg någon 
anledning att uppmuntra någon egentlig nybildning härvidlag.34 Folke Wernstedt 
tolkar 1734 års förordning som att avsaknaden av krav på inordning i bestämda 
societeter innebar ett undergrävande av den enskilda societetens maktställning, och 
erbjöd individer möjligheten att driva handel utanför societeterna.35 Problemet är 
bara att det - med de av Wernstedt omskrivna järnhandlarna som enda verkligt be
lagda undantag - vid denna tidpunkt knappast fanns några societeter i egentlig me
ning. Inte förrän på hösten 1736 tillsattes examinatorer - så kallade deputerade - för 
sex specificerade handelssocieteter, men även då är det för tidigt att tala om någon 
verklig organisering.36

1749 års kramhandelsreglemente
Inte förrän femton år senare skulle en påbjuden partering - enligt 1635 års anda - 
dyka upp i en mer brett anlagd lagstiftning, och denna gång signifikativt nog endast 
gällande Stockholm. Den aktuella förordningen - 1749 års kramhandelsreglemente37 
- var inte främst ett led i strävandena att ’förkovra’ minuthandeln, utan led i en 
manufakturpolitik som snarast såg delar av minuthandeln som ett problem som måste 
åtgärdas. Redan i och med 1739 års manufakturprivilegier hade utdelats kännbara 
slag mot det lägre borgerskapets intressen. Manufakturerna undandrogs då slutgil
tigt från skråtvånget, samtidigt som de fick förnyad rätt att sälja sina egna varor i 
minut från bodar i staden. Dessutom stadgades att ingen fick sälja utländska kramva
ror som inte själv samtidigt drev, eller på något sätt var intressent i, inhemsk manu
faktur.38 Tydligen ansåg inte lagstiftaren att kram- och minuthandeln hade motsva-



rat de förhoppningar som ställdes på den i 1734 års formuleringar, och då man under 
1740-talet såg behov av att stärka manufakturskyddet ytterligare, övergick man från 
allmänna önskemål till hårdare, mer detaljerade föreskrifter. Resultatet blev alltså 
1749 års reglemente, vilket innebar en noggrann reglering av all handel med ’kram- 
eller alnegods’ - det vill säga textilvaror - i Stockholm.

Reglementet utlovade såväl piska som morot för de berörda handelsmännen, och 
rörde sig kring ett par huvudområden: Hur skulle textilhandeln delas upp, vem skulle 
få bedriva den, och under vilka villkor? De två yrken, eller societeter, som ägnat sig 
åt denna handel - siden- och klädeskrämarna (eller bara ’kramhandlarna’) respektive 
lärftskrämarna - hade ju visserligen nämnts som separata societeter såväl 1635 som 
1736, men gränserna mellan deras områden hade alltjämt varit flytande. Nu var det 
dags att råda bot på den saken, och det nya reglementet stipulerade att kramhandla
rna fick ensamrätt på all siden- och yllemanufaktur, medan lärftskrämarna fick en
samrätt på alla allmogetillverkade linne- och yllevaror. Linnemanufakturen delade 
man på.39

Detaljhandeln med textilier tillerkändes nu också en viss etableringskontroll, 
samma förmån som skråhantverket fått 1734. Förutom den allmänna bestämmelsen, 
att ingen fick ägna sig åt denna handel som inte lärt, tjänt och vunnit burskap på 
densamma, stadgades även att det ålåg Magistraten att fastställa det lämpliga antalet 
handlare inom varje gren, och att utse och anta dem som befanns lämpliga. När nå
gon rörelse blev ledig skulle den mest förtjänte av de sökande köpsvennerna erbjudas 
det lediga burskapet.40

Även om reglementet gällde såväl kramhandlarna som lärftskrämarna, är det tyd
ligt att det huvudsakliga målet för lagstiftaren var att komma åt den import som 
framför allt de förra tidigare stått för. Det var deras handel som skulle styras över 
från utländska, för riket skadliga, varor till de inhemska manufakturprodukterna.41 
Och om etableringskontrollen i och för sig utgjorde en välkommen morot, väntade 
även en piska som visar att det varken var handlarna eller allmänheten som var la
gens främsta förmånstagare, utan manufakturerna. Varje kramhandlare som till slut 
fick Magistratens välsignelse skulle åläggas att köpa in ett årligt kvantum inhemska 
manufakturvaror, och han skulle sedan vid varje års slut kunna visa upp Hallrättens 
intyg på att han fullgjort detta, annars riskerade han att mista sitt tillstånd.42 Detalj
handeln skulle här bli en lydig avnämare, helt underställd den statliga industri
politiken.43 Och att dessa bestämmelser inte bara var papperstigrar visas av att frågan 
var högst levande och inflammerad ännu närmare tjugo år senare. I Kungl. Maj:ts 
resolution på städernas besvär 1766 tillstods att bestämmelserna om intygen från 
Hallrätten inte fått avsedd effekt, utan att pålagan visat sig vara ”besvärlig, onödig 
och kostsam” för kramhandlarna, vilka hädanefter skulle slippa detta.44 Stärkta av 
detta hade Siden- och klädeskramhandelssocieteten 1768 anhållit hos Stockholms 
handelskollegium om att få slippa ifrån 1749 års regler, men fått avslag. I ärendets 
vidare behandling i Kommerskollegium avgjorde detta, att den kungliga resolutio
nen visserligen fritog handlarna från själva redovisningsplikten, men ingalunda från 
den grundläggande plikten att årligen köpa in bestämda kvantiteter tyger.45



1749 års reglemente blev det sista försöket att genom något slags mer vittomfat
tande lagstiftning reglera gränserna mellan olika handelsgrenar. Och av Kungl. Maj :ts 
resolution på städernas besvär 1752 framgår också att intentionen heller aldrig hade 
varit mer långtgående än att separera just kram- eller textilhandeln från övrig minut
handel.46 Rätten för magistraterna att hålla nere antalet näringsutövare i städerna 
fick dock åter stöd i en riksdagsresolution från 1757, där det rätt allmänt talas om 
behovet av att se till att inte ”för många och för städerna onyttiga handlande och 
andra borgare (...) måtte antagna varda”. I samma paragraf tillhålls också Kommers
kollegium att inte sätta sig över 1734 års handelsordning eller lokala handels- 
reglementen vid överklaganden i burskapsärenden.47 Den sistnämnda bestämmelsen 
pekar mot den ständiga konflikt som rådde mellan borgarståndets oligopoliska och 
Kommerskollegiets polypoliska inställning i dessa frågor.

Gustav III:s näringspolitik. Reform och reaktion
Gustav III:s statskupp 1772 förändrade i ett slag förutsättningarna för näringspoliti
ken och eventuell lagstiftning. Kommerskollegium, som ofta stött på övermäktigt 
motstånd från borgarståndet under frihetstiden, såg nu möjligheten att åter göra sig 
gällande, och den första åtgärden kom att gälla hantverket.48 Inte ens Kommerskolle
gium hade dock egentligen några verkligt radikala förslag att komma med, utan lade 
i stället som grund för sin rekommendation skråordningen från 1720. Det var denna 
som bäst skulle garantera hantverkets framtida välstånd, om den bara följdes till punkt 
och pricka. Felet var att senare tiders författningar hade urholkat dess sanna mening, 
och det skadligaste avsteget var 23§ i 1734 års resolution, som berövade gesällerna 
deras rätt till mästerskap.49 Den så kallade skråreform som utfärdades av Gustav III 
och Kommerskollegium på vintern 1773 innebar alltså i huvudsak en återgång till en 
halvsekelgammal lagstiftning, med upphävandet av numerus clausus som viktigaste 
inslag.50 Vad gäller minuthandeln märks framför allt två åtgärder: I ett kungligt brev 
i april 1771 ifrågasatte rådet om 1734 års handelsordning verkligen var tillämplig i 
mindre städer, med ’oklassificerad’, det vill säga oseparerad, handel, en inställning 
som Kommerskollegium genast gjorde till sin.51 Och i två omgångar, 1775 och 1780, 
släpptes spannmålshandeln i riket fri (mer om det nedan). Men efter detta avstan
nade också all egentlig lagstiftningsiver i liberal riktning under Gustav III:s tid, och 
när stödet från borgarståndet åter blev väsentligt, vid nästa statsvälvning 1789, vi
sade sig kungen också beredd att frångå de flesta sådana idéer. I den för de borgerliga 
korporationerna viktigaste paragrafen, i den kungliga försäkran som utfärdades i fe
bruari 1789, återkom 1734 och 1757 års formuleringar, att inga fler skulle antas till 
borgare än vad folkmängd, näringsutvägar etc. på orten tillät. Åter gavs skråämbeten 
och handelssocieteter - i samråd med magistrater och borgerskapets äldste - infly
tande över denna centrala fråga.52

Som Martin Melkersson också konstaterat, medförde Gustav III : s regim - libe
rala tendenser till trots - aldrig några försök till mer djupgående förändringar av de 
rådande strukturerna. Precis som i samband med omvälvningen 1765/66 handlade 
det om att genomföra vissa förändringar inom systemet, men aldrig om något egent



ligt ifrågasättande av detsamma.53
Efter 1789 skedde med andra ord inget mer avgörande i lagstiftningsväg, och 

fram till att den näringspolitiska debatten åter tog fart på allvar efter 1809 - utförligt 
omskriven av Henry Lindström54 - handlar det mest om ett slags ställningskrig, med 
borgarståndet och Kommerskollegium som envetna huvudkombattanter. Lindströms 
bedömning är att Kommerskollegium i allmänhet ignorerade den återinförda 
etableringskontrollen, och hävdade kompetensen som enda avgörande kriterium för 
burskap. Kollegiet ansåg sig dock 1796 kunna visa att det främst var skråhantverken 
som med 1789 års försäkran i ryggen försökte stänga av tillträdet till burskap, medan 
minuthandeln visade en betydligt generösare inställning till dem som motsvarade 
kompetenskraven.55

Sammanfattning
Vad gällde den mer generella lagstiftningen rörande handel och hantverk, hade alltså 
i grunden inte mycket skett sedan 1749. Snarare var till exempel 1720 års skråordning 
fastare cementerad i början av 1800-talet än decennierna efter dess tillkomst. Och 
ingen ifrågasatte längre på allvar att minuthandeln lydde under 1734 och 1749 års 
regelverk.

Liksom i fråga om näringspolitiken kan man även i lagstiftningen se det ’ben- 
byte’ som nämndes i förra kapitlet. Inhemsk produktion och förädling var de centrala 
inslagen i det svenska merkantilistiska credot, och i denna politik hade handeln en 
viktig roll bara så länge den underordnade sig detta övergripande mål.56

Denna kursändring förklarar också varför viljan att få handeln att organisera sig 
efter vedertagna, korporativa former, enligt 1635 års partering, förbyttes i relativt 
ointresse för sådant i 1700-talets förordningar. För författarna av 1734 och 1749 års 
reglementen var det den inhemska produktionen som stod i centrum, en produktion 
för vilken handeln bara skulle vara ett redskap. För Stockholms del väckte denna 
politik genklang i och med att de politiskt och ekonomiskt mest inflytelserika de
larna av det handlande borgerskapet anammade manufakturpolitiken, och alltmer 
kom att sammanblanda sina ekonomiska intressen med dess företrädares. Det var 
denna allians som sedan kunde genomdriva en lagstiftning - 1749 års reglemente - 
som ensidigt gynnade dess intressen, samtidigt som den uppfattades som slående 
direkt mot stora delar av minuthandeln.

Denna inriktning skulle sedan i stort kvarstå under resten av seklet, även om 
smärre förskjutningar periodvis kunde skönjas. Av denna anledning fanns heller inte 
några skäl att på allvar reformera inriktningen på handels- eller hantverks- 
lagstiftningen, och även om olika aktörer såg skäl att ändra i detaljer, sattes 1720 års 
skråordning och 1734 års handelsordning aldrig ifråga i grunden, ens i början av 1800- 
talet.

Skråhantverket hade framgångsrikt motstått angreppen på dess fundament i bör
jan av 1700-talet, och dess organisatoriska form var etablerad sedan sekler. Minut
handeln hade ingen motsvarande korporativ tradition, och när staten varit uppmunt
rande visade sig handlarna oförmögna att samla sig. Men trots att överhetens in-



tresse sedan svalnade skulle 1734 års handelsordning ändå komma att visa sig utgöra 
en viktig grund för den framtida organiseringen. Här fanns ju verktygen för att ur
skilja vem som var en förtjänt handlare, och en indirekt uppmaning till de olika yr
kena att se till att bevaka sina gränser. Inte heller frän det lägre borgerskapets sida 
fanns alltså några incitament att ifrågasätta dessa det tidiga 1700-talets allmänna för
ordningar.

Under 1700-talets andra halvsekel rör sig sedan den lagstiftning som trots allt 
kommer till stånd, och otaliga enskilda ärenden och diskussioner, huvudsakligen om 
två saker: kompetenskraven och etableringskontrollen, två områden som oundvikli
gen gick in i varandra. Kommerskollegium hävdade envist perioden igenom att 
kompetenskraven var den enda giltiga grunden för rätten till burskap och närings- 
idkande, medan skilda politiska och ekonomiska intressen stötte och blötte frågan 
om öppen etableringsrätt eller slutna korporationer. Till stor del avgjordes dock dessa 
frågor inte genom allmän lagstiftning, utan genom de olika yrkesassociationernas 
partikulära strävanden, vilka tog sig uttryck genom utfärdade resolutioner, utslag i besvärs- 
ärenden, kungliga brev etc., något som kort kommer att behandlas senare i kapitlet.

Överflöds- och importförordningarna
En särskild underavdelning av vad jag kallat den allmänna lagstiftningen är de för
ordningar emot import och/eller lyxkonsumtion som utfärdades i hög takt under 
1700-talet. Det huvudsakliga syftet var att befrämja handelsbalansen genom att stävja 
bruket av varor som inte tillverkades inom landets gränser. Vissa rörde endast förbud 
mot import av vissa produkter - vars tillverkning inom landet man ville stödja - 
medan andra även innebar långtgående ingrepp i människors dagliga livsföring. Som 
Bo Peterson påpekat, parades förordningarnas ekonomiska motiv med moraliska och 
teologiska. Överflödskonsumtion skadade inte bara landets kredit, utan var också 
”tekn af et lättsint och högfärdigt gemöte, hwilket allenast lemnar et misshag och 
widrigt omdöme hos den Erbara werlden”.57 Inte mindre än femtioåtta förordningar 
som rörde importrestriktioner eller bruket av enskilda varor såg dagens ljus under 
1700-talet, varav 1766 års - ett led i mösspartiets restaurationspolitik - var den sträng
aste och mest omfattande.58

Det säger sig självt att denna typ av förordningar kunde slå hårt mot minuthandels- 
yrken som till stor del var beroende av importerade varor, varav ett par exempel är 
värda att nämna. Import- och överflödsförordningarna från 1730- och 40-talen hade 
i regel koncentrerat sig på dyrbarare varor, som siden och andra finare tyger samt 
varor av ädelmetall.59 Av minuthandelsgrenarna drabbade detta säkerligen mest den 
tidigare så importberoende siden- och klädeskramhandeln, manufakturföreträdarnas 
särskilda måltavla. Men i november 1756 utkom en ny, utvidgad förordning, motive
rad av att Kungl. Maj :t hade tvingats åse hur yppighet och överflöd åter tilltagit, ”då 
likväl sådant är för hälsan skadligt och stridande mot naturen, som med litet åtnöjas, 
samt bringar folk uti yttersta fattigdom och elände”.60 Till överflödsvaror räknades 
denna gång även vardagliga produkter som käppar, borstar och korkskruvar och, inte



minst, många livsmedel. Framför allt kan man anta att en näring som kryddkrämarnas 
drabbades hårt, då förordningen förbjöd import av snart sagt alla de importerade 
varor de baserade sin verksamhet på: kaffe- och kakaobönor, torkad frukt, kryddor, 
sirap, pudersocker, senap, te och snus med mera. I de protokoll som Kryddkramhandels- 
societeten förde under Borgerskapets äldstes egid kan man för 1757 finna hur 
societeten dels ämnade författa en supplik till Kungl. Maj:t om respit för att sälja ut 
innevarande lager av nu förbjudna varor, dels avslog burskapsansökningar med ’han
delns inskränkthet’, på grund av 1756 års förordning, som uttryckligt skäl.61 Flera av 
de berörda varorna släpptes dock åter fria då lättnader inträdde i och med en förord
ning på hösten 1761.62

Men där 1756 års förordning endast inneburit förbud mot införsel, vände sig den 
från 1766 mot själva bruket av vissa varor. Ur dess ingress framgår än tydligare hur de 
merkantilistiska och nyttomoraliska argumenten gick hand i hand. Rikets ständer 
hade funnit att inskränkt förtäring av utländska överflödsvaror skulle råda bot på 
den ”yppighet” som varit en följd av ”en alltför lätt penningåtkomst och fördärvade 
seder”, vilka i förlängningen lett till ”Rikets utblottande och veklighets införande 
hos Nationen”.63

Åter föll framför allt sammets- och sidentyger samt ädelmetaller och importe
rade träslag under yxan, men även kaffe, kakao samt viner och likörer. Även förbjöds 
allt tobaksbruk för personer under tjugoett år, och all övrig tobakskonsumtion bela
des med konsumtionsskatt.

Såsom var fallet med 1756 års förordning, inträdde en omfattande lindring bara 
några år senare. Behovet av jämkning av förordningen kom sig av att man insett att 
många varor ändå flödade in i landet genom smuggling, och att modet tydligen inte 
lät sig styras av lagar. Det poängterades också att den nya förordningen - i mars 1770 
- ’dödade’ samtliga tidigare utfärdade förordningar.64 Strängt taget handlar det mest 
om lättnader i tidigare paragrafer snarare än om upphävande, men noterbart är att 
kaffet och kakaon inte längre var förbjudna, samt att alla inskränkningar i kvinnors 
klädedräkt var upphävda, dock inte i männens.

I augusti 1792 utfärdades en kunglig ”varning” emot överflödet, där formule
ringarna från 1766 återkom. Åter hotade veklighet och förakt för rena seder om 
yppigheten fick fortgå. Undertecknaren - Gustav IV Adolf - ansåg dock att lagstift
ning inte var den rätta vägen för att råda bot på detta, utan ville i stället genom sitt 
eget goda föredöme uppmuntra till bättre seder.65 Denna vädjan klingade uppenbar
ligen ohörd, för på nyåret 1794 utfärdades åter en förordning, vars likhet med den 
från 1766 pekar på den brist på nya idéer som präglade hela tidens näringslagstiftning. 
Än en gång inskränktes kraftigt rätten att importera siden och sammet, liksom kon
sumtion av kaffe och utländsk sprit, öl och vin.66

Den envetenhet som präglade politiken och lagstiftningen för att styra över kon
sumtionen mot inhemska varor, eller annars i stället förbjuda den, visar både på samma 
lagstiftnings relativa maktlöshet och lagstiftarnas brist på alternativa lösningar. De 
merkantilistiska grundsatserna var stadigt murade, och liksom i fråga om den övriga 
näringslagstiftningen var det mer av samma medicin som blev den eviga lösningen.



Klart är ändå att denna typ av lagstiftning åtminstone på kortare sikt kunde innebära 
avsevärda problem för delar av minuthandeln. Hantverket å andra sidan berördes 
knappast av denna politik, och skråna var inte överraskande tidigt anhängare av den
samma.67

Till sist en förordning som skiljer sig en del från de tidigare, men som tydligt 
visar vilka följderna kunde bli för vissa näringar. Inför en stundande inlösen av Riks- 
ens ständers kreditsedlar, såg staten år 1800 behov av att underlätta tillgången på 
silver. En förordning utfärdades som förbjöd all användning av större silverkärl. Själv
klart ryckte en dylik bestämmelse i ett slag undan en stor del av marknaden för guld- 
och silversmederna. För att hjälpa dessa utfärdades därför i augusti 1801 en Kungl. 
Maj:ts kungörelse, där guldsmeder fick rätt att idka allt slags hantverk de kunde visa 
att de behärskade eller också - vilket även gällde deras hustrur - bedriva ’smärre 
handelsrörelser’, såsom handel med så kallat nipper eller ’smärre kram’, en bransch 
som låg mångleriet nära, och därför ständigt var en nagel i ögat på de auktoriserade 
textilsocieteterna.68

Detta sistnämnda visar på ett av de vanligaste syftena med de förordningar som 
berörde enskilda yrken och korporationer, nämligen gränsdragningen mot andra yr
ken.

Specifik lagstiftning för olika yrken
Som redan påpekats ovan, medförde det ibland allmänt hållna ordvalet i de allmän
nare lagtexterna ofta tolkningstvister. Detta i kombination med olika yrkens skilda 
förutsättningar och behov nödvändiggjorde ofta mer specifik lagstiftning. För många 
yrken blev också sådan - i form av kungliga brev eller resolutioner - en form av auktori- 
sation, ett bevis på deras särskilda status. Därmed kommer man lätt in på näraliggande 
frågeställningar som kommer att beröras utförligare i nästa kapitel, nämligen 
handelssocieteternas ansträngningar för att uppnå ’professionell’ status.

Till skillnad från de ovan genomgångna allmännare förordningarna, reglerades 
de enskilda yrkenas verksamhetsområden i regel av bestämmelser som utfärdats som 
respons på specifika besvär eller petitioner. Här var det ofta individer eller korpo
rationer som var initiativtagare, inte någon lagstiftande instans. Det handlar alltså 
om hur praxis kom att utvecklas snarare än lagstiftarens ursprungliga avsikter, lik
som senare utslag kunde utgöra korrektiv till lagstiftning som visat sig ofullständig.

Den uppdelning av minuthandeln som i stort hade förbigåtts i 1734 års handels
ordning, och heller aldrig konsekvent genomförts i 1749 års kramhandelsreglemente, 
kom så småningom i stället att steg för steg genomföras via den mer specifika lag
stiftning som var resultatet av otaliga gränsdragningstvister mellan skilda yrken, el
ler mellan producenter och handlare. Självfallet är det inte alltid helt klart när till 
exempel ett rättsutslag kan sägas ha uppnått status av lag, varför jag har satt gränsen 
vid ärenden som medtagits i samtida författningssamlingar, som det så kallade Års- 
trycket och R G Modées utgivning. Till detta kommer också en del kungliga brev och 
resolutioner som inte kunnat återfinnas i dessa samlingar, utan där jag fått gå direkt 
till källan.69



När det gällde den mest reglerade branschen - textilhandeln - ansågs knappast 
någon mer lagstiftning krävas efter 1749, medan däremot en annan sektor, som av 
förklarliga skäl alltid stod i centrum för stats- och stadsmakters intresse, ofta blev 
föremål för vidare reglering, nämligen livsmedelshanteringen. Framför allt spannmåls- 
handeln hamnade i fokus, då staten i dyrtider ofta försökte underlätta försörjningen 
genom att lätta på, alternativt strama åt, regelverket för denna.70 Kort efter 
statsvälvningen 1772 kunde den då fysiokratiskt influerade Gustav III, efter initiativ 
från kommerserådet Johan Liljencrantz, genomdriva en mer allmän liberalisering av 
just spannmålshandeln. I det betänkande om lanthushållningen som de kommitte- 
rade i ärendet avgav 1774 kan spåras en misstänksamhet mot handelsmannens roll i 
samhället som minner en om E P Thompson beskrivning av massans moraliska eko
nomi. Handelsmannen i staden kunde varken tillgodose producenters eller 
konsumenters intressen, utan var bara en onödig mellanhand, en profitör som inte 
drog sig för att manipulera marknaden, till skada för alla andra. Lösningen låg i att 
bryta upp städernas monopol, och så långt möjligt släppa denna handel fri.71 Så skedde 
också, genom en kunglig förordning i mars 1775, vilken utsträcktes ytterligare i no
vember 1780.72

Trots de väntade protesterna från borgarståndet, tvingades Kungl. Maj:t endast 
till partiell reträtt. Efter besvär från Stockholms viktualiehandelssocietet, bekräfta
des genom en Kommerskollegii kungörelse i maj 1790, att friheten att handla med 
spannmål inte gällde just minuthandel i städerna. I princip gick inskränkningen ut 
på att ingen fick sälja spannmål i mindre mått än en tunna, utom den som vunnit 
burskap i staden på sagda minuthandel.73 En nog så viktig seger för societeten i Stock
holm, vars status annars var i allvarlig fara.

Om denna fråga kunde spåras tillbaka till en motsättning mellan producenterna 
av jordbruksprodukter, det vill säga bönderna, och stadsborgarna, såg också 1700- 
talet en växande konflikt mellan producenterna inom den begynnande industrin och 
städernas handlare. Som tidigare nämnts hade industrier och manufakturer rätt att 
sälja sin egen tillverkning i minut i egna bodar i städerna. Förutom själva kärnan i 
manufakturpolitiken - textilindustrin - gällde detta också järnbruken, vilket innebar 
att dessa kom i konflikt med Stockholms järnkrämare och deras societet. Inte minst 
såg man problem med att bruksbodarnas betjänter sedan sökte burskap för egen räk
ning, och inkräktade på rättigheterna för dem som utbildat sig i yrket i Stockholm.74 
Då försöken att få till stånd en tolkning av brukens privilegier som skulle hindra 
dessa att sälja i minut misslyckades, valde societeten en annan strategi som till slut 
bar frukt.75 Med hänvisning till reglerna i 1734 års handelsordning menade man, att 
vart och ett bruks relativt ensidiga tillverkning förhindrade att dess bodbetjäning var 
tillräckligt bevandrad i allt som hörde till en välsorterad järnkrambod, varför bru
kens betjänter helt enkelt inte var välutbildade nog för att vinna burskap. Frågan 
behandlades till slut i Riksdagen, där societeten lyckades få såväl borgar- som präste- 
och bondestånden med sig. I Kungl. Maj :ts resolution på städernas besvär 1762 stad
gades därför, att ingen kunde få burskap på järnkramhandel som inte fullgjort vad 
handelsordningen krävde. Intressant är att resolutionen även hänvisar till 1749 års



kramhandelsreglemente, vilket ju ursprungligen bara gällde textilhandeln.76 Beslutet 
av år 1762 utsträcktes sedan, i och med 1766 års riksdagsresolution, till att gälla just 
kramhandeln. I fortsättningen var meriter som bodbetjänt eller bokhållare i en fabriks
bod inte tillräckliga för att vinna burskap inom denna handel.77

Till sist ska här tas upp hur gränserna mellan olika minuthandelsyrken drogs upp 
via en mängd utslag rörande enskilda varor. Som exempel har här valts kryddkram- 
handeln, vilken genom sin mångfald gränsade till ett flertal andra branscher. I två 
kungörelser från 1756 förbjöds kryddkrämarna att befatta sig med försäljning av gif
ter, medikamenter och andra droger, om det fanns apotekare i staden.78 Som mot
prestation utfärdades sedan 1760 ett hovrättsutslag som förbjöd apotekare att sälja 
varor som tillhörde kryddkrämarna.79 En långvarig tvist pågick också mellan 
kryddkrämarna och tobakshandlarna, vilka kämpade hårt för att få anses som socie
tet (se kapitel 5). Överståthållareämbetet utfärdade 1779 en kungörelse där vissa yr
ken uttryckligen förbjöds att handla med tobak. Undantag var dock kryddkrämarna, 
som haft rätt att av hävd sälja ’kardustobak’ och spanskt snus.80 Då frågan åter var 
uppe till behandling 1792 hävdade tobakshandlarna än en gång sin exklusivitet, och 
krävde att annars i gengäld få sälja kryddkram. I den slutliga Kungl. Maj:ts resolu
tion i ärendet beslöts att tiden var inne att reglera de bägge societeternas relation en 
gång för alla. Kryddkrämarna fick fortsatt rätt att sälja snus och den så kallade kardus
tobaken. Tobakshandeln fick sälja även detta, men fick sedan ensamrätt på spunnen 
tobak samt ’krull’- och ’brev’-tobak. Till detta lades så tobaksfabrikörernas rätt att 
oinskränkt sälja sin egen tillverkning.81

Av dessa exempel framgår att olika yrkens och societeters respektive rättigheter 
och verksamhetsområden ständigt var föremål för politiska diskussioner, rättstvister 
och förnyad och förändrad lagstiftning. Klart är att om lagstiftaren verkligen hade 
menat att 1734 och 1749 års lagstiftningar skulle lett fram till en utvecklad separering 
mellan olika branscher, var resultatet till stor del ett misslyckande. År 1769 skrev 
överståthållaren Lantingshausen till Kungl. Maj:t angående tillståndet för minut
handeln i huvudstaden, att denna antagligen skulle kunna medge fler bodar än nu, 
om bara handlarna respekterade reglementet bättre. Kryddkrämarna ignorerade för
budet mot att sälja ’alnegods’ - det vill säga textilvaror - och hattstofferarna sålde så 
gott som allt utom det de fått burskap på.82 Vad som i stället skedde var att 1749 års 
kramhandelsreglemente - som ju ursprungligen endast handlade om textilvaror - för 
Stockholms del upphöjdes till ett mer allmänt komplement till 1734 års handels
ordning. Många av de gränsdragningsproblem som blev en konsekvens av detta fick 
sedan lösas på ad hoc-basis. Det reglemente som Lantingshausen hänvisade till i all
männa ordalag existerade egentligen inte generellt för minuthandeln.



Undantagslagstiftning och kvinnors möjligheter
Generellt gällde regeln att burskapet var den grundläggande förutsättningen för att 
någon skulle få ägna sig åt handel eller hantverk. I handelsbalken stod: ”Ej må någon 
annan än borgare idka hantverk, hålla öppen bod, eller sälja sina varor i minut”.83 
Om man sedan går till kapitlet Huru burskap vinnas må, inleds detta med orden ”Vill 
någon burskap vinna, evad han är inländsk eller utländsk man...”.84 Handelsbalken 
innehåller inte något uttryckligt förbud för kvinnor att bli borgare, utan förutsätter i 
stället som en självklarhet att den blivande borgaren är en man. Avgörande här är 
inte att kvinnor skulle ansetts oförmögna till de berörda yrkena, eller på något sätt 
skulle ha vanhedrat dem (vilket ofta anförts i samband med hantverket), utan kvin
nans omyndighet. En omyndig person kunde inte svära borgared, och kunde därmed 
inte komma i åtnjutande av fullständiga borgerliga rättigheter.85 1720 års skråordning 
gick dock överraskande långt i en formulering där kvinnors rätt att idka hantverk 
fastslogs. Där stadgades att kvinnor hade rätt att bedriva hantverk om de lärt det 
ordentligt, och bedrev det under en mästares försvar eller efter tillstånd av magistraten. 
Sedan de betalt en ’lämplig kontingent’ skulle de ”ibland Borgerskapet anses”.86 Man 
ska dock inte förledas att tro att formuleringen skulle vara liktydig med att de kunde 
vinna burskap.87 Likaledes erkändes i skråordningen änkors rätt att fortsätta makens 
rörelse, så länge hon inte gifte om sig.88 Denna regel synes också ha överförts till 
handeln, även om varken handelsbalken eller någon av handelsförordningarna nämnde 
något om saken. Däremot infördes klausulen i de reglementen som till slut kom till 
stånd för enskilda handelssocieteter.89

Men vid sidan av änkorna kunde också andra grupper av kvinnor ibland komma 
i åtnjutande av rätten att driva näringar som kan betraktas som borgerliga. I de sam
manhangen klumpades de ofta samman med orkeslösa män, ’avsigkomna’ borgare 
och krigsskadade soldater, det vill säga människor som ansågs vara i behov av sär
skilda utvägar till försörjning. Utmärkande för de yrken som stod öppna för kvinnor 
är att de stod självhushålls- och hemarbetet nära. Förutom det vanligaste yrket för 
ogifta kvinnor, piga, återfanns kvinnor huvudsakligen inom textil- eller matvaru- 
sektorn, som månglerskor, krögerskor, sömmerskor och spinnerskor.90 Krognäringen 
expanderade som potentiellt kvinnlig näring i Stockholm efter 1746, då Magistraten 
beslöt att endast åldermän och bisittare i krögaresocieteten hädanefter behövde inneha 
burskap.91

De två kvinnliga yrkesmöjligheter som stod den organiserade minuthandeln när
mast var mångleriet och den så kallade nipperhandeln.92 Gemensamt för dessa var att 
de inte avkrävdes någon utbildningsgång, och att de erbjöd möjlighet att sälja varor 
som befann sig i utkanten av organiserade societeters sortiment. Detta innebar också 
att de samtidigt sågs som oönskade konkurrenter av dessa societeter, och klagomålen 
på de ’intrång’ de påstods göra var legio. Månglerskorna, utförligt behandlade i Chris
tine Bladhs avhandling, vars verksamhet nämnts redan i 1635 års handelspartering, 
fick sin näring mer genomgripande reglerad genom ett kungligt brev 1760, som sig
nifikativt nog även behandlade olaga handel.93 Av flera enskilda författningar fram
går, att månglerskorna sågs som ett problem, vars verksamhet det främst gällde att



begränsa. Även om det reglerade mångleriet gällde matvaror, återfinns benämningen 
även i förordningar som gäller andra varuslag.94 1 1757 års förordning om ”förekom
mande av folks olagliga skyddande i städerna och på landet” talas om onyttigt kvinn
folk som fördriver sina dagar på krogen eller med mångleri. Månglerskorna förbjöds 
där att anställa hjälp, för att inte förfördela stadens borgare.95 Och i en kungörelse 
senare samma år stadgades att ingen arbetsför person - man som kvinna - fick ta 
tjänst inom vare sig mångleri eller krögeri.96

Den undantagsnäring som främst stod till buds inom textilvarusektorn var nipper- 
handeln, eller handeln med ’smärre kram’. Till skillnad från mångleriet var denna 
upptagen i minuthandelns allmännare lagstiftning, via en paragraf i 1749 års 
kramhandelsreglemente. Där stadgades, att Magistraten hade rätt att ge annars 
utkomstlösa kvinnor av god frejd rättighet att sälja ett antal noggrant specificerade 
varor, som garn, snören, band, knappar, accessoarer etc.97 Detta sortiment placerade 
nipperhandeln i skärningspunkten mellan kramhandlare, lärftskrämare och hatt- 
stofferare, och så småningom utvecklades en praxis i Stockholm där Handelskollegiet 
regelmässigt nyttjade Siden- och klädeskramhandelssocieteten som remissinstans vid 
ansökningar om nipperhandel. Till uppgiften för stadens myndigheter hörde också 
att se till att nipperhandlarna inte blev så många att de började utgöra ett hot mot 
societeternas rörelser.

Ytterligare ett yrke som länge uttryckligen var förbehållet gamla eller behövande 
kvinnor och män var tobakshandeln, vilken i likhet med krognäringen inte ansågs 
samhällsnyttig nog att ses som fullvärdig borgerlig näring.98

Utmärkande för all den lagstiftning som berörde kvinnors - och andra ’bero
ende’ i stadssamfundet - möjlighet att idka borgerlig näring är att den i första hand 
var inskränkande eller rent av förbjudande. Som Grethe Jacobsen har noterat för 
Danmark, uppträder kvinnor överhuvudtaget i handelslagstiftningen först när deras 
näringsidkande blir föremål för begränsningar och förbud, aldrig auktorisation."

Sammanfattande diskussion
Den övergripande näringslagstiftningen efter stora nordiska krigets slut präglades 
nästan helt av den merkantilistiska politiken, med positiv handelsbalans och import
substitution som viktigaste mål. Det traditionella skråhantverket berördes i relativt 
begränsad omfattning av detta. 1720 års skråordning var i allt väsentligt en kvarleva 
från 1600-talet, och skulle heller inte komma att förändras på några avgörande punk
ter. Diskussionen kom i stället att gälla hur väl den efterlevdes, men något egentligt 
intresse bestods inte längre hantverket. Det var industri och manufaktur som stod i 
centrum för makthavarnas intresse, och även om en intressekonflikt givetvis existe
rade mellan de olika produktionsformerna, ställde det skråorganiserade hantverket i 
huvudsak upp på skyddspolitiken, i utbyte mot borgarståndets stöd gentemot 
statsmaktens försök till reformering. Minuthandeln, å andra sidan, skulle även den 
inordnas under produktionens primat. Någon korporativ organisering av densamma 
- vilket uppmuntrats under 1600-talet - intresserade inte längre staten, annat än i 
den utsträckning detta kunde hjälpa till att effektivisera handeln i den inhemska pro



duktionens tjänst. Såväl 1734 års handelsordning som 1749 års reglemente för Stock
holm var i anden utpräglat merkantilistiska aktstycken.

Med undantag för ett tillfälligt fysiokratiskt genomslag under Gustav III : s re
gim, ägde inga mer genomgripande förändringar rum under 1700-talet. Eventuella 
försök till reform handlade mest om att återställa, och röja undan vad man uppfat
tade som missbruk och avsteg från en lagstiftning som ännu sågs som i grunden rik
tig. De upprepade överflödsförordningarna - och kanske framför allt den envisa 
ensidigheten i dessa - pekar på hur grundmurad tron på importsubstitution som den 
verksammaste medicinen var, liksom på en lika fast tro på ett hårdreglerat näringsliv, 
en tro där nyttomoralen var ett nog så viktigt inslag som omsorgen om handelsba
lansen.

Handelslagstiftningen snarare lade grunden till än uppmuntrade en mer detalje
rad indelning av minuthandeln. Den vidare regleringen under 1700-talet ägde sedan 
rum antingen på handelsgrenarnas egna initiativ - inte sällan framprovocerad av vad 
som sågs som näringsintrång - eller genom utslag i de tvister som framkallats av 
motsättningar mellan producent- och köpmannaintressen.

I näringslagstiftningens marginal fanns de undantagsregler som tjänade till att 
erbjuda vissa försörjningsmöjligheter åt individer som annars riskerade att råka i ar
mod. Självfallet översvämmades en stad som Stockholm av sådana människor, varför 
reglerna för vem som kunde komma i åtnjutande av en dylik förmån var synnerligen 
inskränkta. Främst skulle man gynna dem som antingen tillhört borgerskapet, som 
gamla borgare på obestånd eller dessas hustrur eller döttrar, men också andra som 
tjänat samhället på något sätt, som krigsskadade soldater. De handelssysslor som främst 
stod till buds gällde mångleri (matvaror) och handeln med smärre kram (textilva
ror), yrken som låg hemarbete nära och till övervägande del besattes av kvinnor. Av 
den lagstiftning som reglerade dessa verksamheter framgår dock tydligt att de sågs 
som av nöden framtvingade avsteg från stadssamfundets huvudprincip - att stads
näringar endast fick bedrivas av borgare, vilka genom kvinnors generella omyndig
het definitionsmässigt var män. Som en följd av detta bestod all lagstiftning kring 
kvinnors näringsidkande i första hand av inskränkningar; det gällde att begränsa den 
skada dessa undantag åsamkade det burskapsägande borgerskapet. I

I och med detta lämnar vi den mer övergripande nivån och går på allvar in i minut
handelns värld, på det empiriska planet. Mot bakgrund av de politiska och juridiska 
förhållanden som nu har beskrivits, kommer jag i nästa kapitel att behandla hur Stock
holms minuthandelssocieteter, via fastare organisering på handelsförordningarnas 
grund, tog, eller försökte ta, steget till att bli erkända korporationer.



Kapitel 5

Kampen för erkännande 
och oberoende
SOCIETETERNA OCH DET ALLMÄNNA

Som beskrevs i kapitlen 3 och 4, innebar frihetstidens manufakturpolitik och handels
lagstiftningarna 1734 och 1749 att grunden lades för ett mer utvecklat korporativt 
system inom minuthandeln i Stockholm. Men ännu fram emot 1700-talets mitt var 
handelssocieteterna korporationer endast i den första, abstrakta bemärkelsen, som 
diskuterades i kapitel 2. Det fanns i och med 1734 års förordning ett regelverk som 
reglerade tillträdet till de olika yrkena, och från 1736 hade ett antal specifika yrken 
trätt fram som egna societeter med egna så kallade deputerade, som hade att bevaka 
medlemmarnas intressen. Men med ett undantag - järnkramhandlarna - saknades ännu 
någon regelrätt organisering. Minuthandeln var alltså ordnad i korporationer, i det att de 
olika yrkena var juridiskt erkända och något sånär avgränsade, men ännu inte av organisa
tioner, och än mindre av korporationer i bemärkelsen verkliga rättsgemenskaper.1

De första att sedermera på allvar inrätta ett representativt organ för bevakandet 
av yrkets intressen var dock inte minuthandlarna utan grosshandlarna, där tolv stycken 
så kallade äldste figurerar å branschens vägnar i samband med skattereformen 1748. 
Från 1751 inleddes också inom denna societet diskussionen om ett slags kassa för 
gemensamma utgifter.2

Från mitten av 1750-talet börjar dock organiseringen inom minuthandeln ta fas
tare form, och detta kapitel kommer i första hand att fokusera på hur och varför 
denna organisering kom till stånd. I kapitlets första avdelning kommer själva proces
sen att beskrivas, och kampen för auktorisation, för erkännande, att diskuteras uti
från frågan om professionalisering och inhängningsstrategier.

I den andra avdelningen kommer att diskuteras hur societeterna arbetade för att 
skapa god ordning och jämlikhet medlemmarna emellan, för att därigenom stävja 
den interna konkurrensen och samtidigt motsvara samhällets anspråk på ’nytta’.

I den tredje avdelningen diskuteras det motstånd flera societeter mötte i sin kamp 
för erkännande, från framför allt Kommerskollegium.

Sammanfattningsvis kommer sedan frågan om tänkbara drivkrafter bakom organi
seringen att diskuteras.



Från ’bara’ societet till korporation.
Om organisation, auktorisation och social inhängning
Professionalisering och social inhängning
Syftet med detta avsnitt är att placera in minuthandelns korporativa formering i ett 
teoretiskt perspektiv, som kan underlätta förståelsen av societeternas agerande, samt 
slå fast betydelsen av auktorisationen - det offentliga och juridiska erkännandet - 
som grundförutsättning för korporationens existens.

Minuthandeln och dess societeter kan knappast betecknas som professioner. Det 
faktum att man var, eller strävade mot att bli, en korporation meriterar inte ensamt 
till att i moderna ögon bli betraktad som profession. Den omfattande sociologiska 
och historiska forskningen kring professioner och professionalisering knyter i stort 
sett enstämmigt begreppet till yrken och organisationer som är bärare av erkänd, 
abstrakt kunskap med därav följande hög status och, i regel, materiella belöningar.

De mer exakta elementen som ingår i de omfattande definitionerna av vad som 
är en profession varierar, men centrala får sägas vara hävdat kunskapsmonopol samt 
en auktoritet och status grundad i samhällelig sanktion av den exklusivitet som detta 
kunskapsmonopol för med sig. Följden blir att yrkesutövningen i hög grad blir auto
nom och inte sällan monopoliserad.3 För att kvalificera sig som äkta professionell bör 
man dessutom upprätthålla ett visst avstånd till alltför manuellt arbete, liksom det 
kunskapsmonopol man gör anspråk på måste kunna uttryckas och förmedlas i ab
strakt/teoretisk form. Denna distinktion gör även professionalisering lämpligare för 
den ’bildade medelklassen’ än för den ekonomiskt definierade bourgeoisien.4 Det 
expertisutövande som är en förutsättning för professionalisering låter sig inte göras 
om den kunskap expertisen baseras på är alltför lättåtkomlig, alltför lätt att bedöma 
och kontrollera.5

Svante Beckman poängterar dock något viktigt i sammanhanget. Man får i be
dömningen av en professions vara eller inte vara inte utgå ifrån att den hävdade ex
pertisen har faktisk grund. Det viktiga är huruvida de berörda grupperna lyckas med 
anspråken på att besitta denna expertis.6 I detta hamnar han nära Randall Collins, 
vilken är den som starkast betonar det symboliska värdet hos en professions status. 
Han utgår i detta direkt från Max Webers begrepp statusgrupp. Till skillnad från en 
klass, som definieras utifrån sin ställning i produktionen och på marknaden, definie
ras ju statusgruppen utifrån en känsla av delad identitet, ändamål och status.7 En 
profession enligt Collins definition blir då en grupp där en utvecklad känsla av yrkes
mässig status och heder paras med en framgångsrik strategi för ‘inhängning’ av mark
naden {market closure). En av Collins poänger är dock att den utbildning som ligger 
till grund för dessa anspråk på exklusivitet till stor del är en symbolisk handling, en 
ritual, som syftar till att stärka statusgruppens identitet lika mycket som att leda till 
verklig kompetens.8

Om man å ena sidan har att göra med grupper som knappast motsvarar kriterierna 
för en profession, dels verkar ett sekel före industrisamhällets uppkomst, tvingas man 
gå till professionaliseringsforskningens främsta källa, Max Weber. Weber själv dis-



kuterade aldrig professioner, utan stannade vid ett mer övergripande resonemang 
kring statusgrupper och deras strategier för kontroll av marknaden för efterfrågade 
resurser. Den kanske vanligaste vägen är uteslutning av andra grupper utifrån för 
ändamålet valda kriterier: ras, kön, språk, börd etc. Enligt Weber är kriterierna ofta 
godtyckliga, medan målet - monopolisering av resurserna - ständigt är detsamma. 
Detta innebär att grupper av människor som mycket väl kan utöva konkurrens sinse
mellan bildar sammanslutningar, intressegrupper, som syftar till att instifta ’ordningar’ 
som begränsar konkurrensen på institutionell nivå. När detta mål är uppnått har 
intressegemenskapen blivit en ’rättsgemenskap’. Denna typ av rättsgemenskap är 
sedan grunden för såväl jordägande som inrättandet av skråmonopol och dylikt.9

Det främsta hotet mot denna monopolistiska gemenskap är om tillgångarna 
tvingas ut på marknaden, släpps fria för andra grupper och konverteras till helt fri 
egendom.10 En förutsättning för att en statusgrupp även ska kunna uppträda som 
rättsgemenskap, med möjlighet att monopolisera resurser, är alltså ett visst mått av 
inbäddning. Möjligheten till effektiv marknadsinhängning är avhängig sanktione
rade kriterier för gruppens status.

Enligt Weber utmärker sig dock särskilt de grupper som kan hänvisa inte bara 
till tillskriven status, utan även tili förvärvad. Grupper som bygger sin intressegemen
skap på förvärvade kriterier - främst utbildning eller uppfostran av specifikt slag - 
tar då formen av ’skrån’, med yrkesmonopolisering som främsta mål: ”En grupp av 
fullberättigade gör ett ’yrke’ av monopoliseringen av dispositionen över ifrågava
rande ideella, sociala och ekonomiska tillgångar, plikter och positioner.”11

Vid det här laget börjar parallellerna med korporationernas raison d’être framstå 
allt tydligare, liksom dessas behov av att bibehålla ett inbäddat egendomsbegrepp, 
såsom det diskuterades i inledningskapitlet. Borgaren och handelsmannen tillhörde 
dels statusgruppen borgare i bemärkelsen exklusiv handelsman, med positionen grun
dad på sin förvärvade kompetens, dels statusgruppen borgare i bemärkelsen medlem 
av borgarståndet, med positionen grundad på tillskriven status som fullvärdig med
borgare och hushållsföreståndare. Dessa positioner gick givetvis in i varandra, och 
den förra var idealiskt sett en förutsättning för den senare (man kunde i princip inte 
födas till borgare). Collins poängterar också att yrkesmässig ’inhängning’ är nära 
relaterad till en statusgruppsorganisering av samhället i stort (ståndssamhället). I ett 
sådant samhälle kan en intressegrupp framgångsrikt monopolisera såväl affärs- som 
arbetsmarknaden.12

Ett annat sätt att i viss mån gå runt problemet med tidsbundenheten är att helt 
lämna frågan om huruvida ens objekt utgjorde professioner, och i stället fråga sig om 
de använde sig av professionaliserings strategier, om de visade upp ett professionellt 
’beteende’. Denna väg har anträtts av flera forskare inom framför allt det genus- 
teoretiska området, vars studieobjekt - sjuksköterskor, lärare, mejerskor, barnmors
kor - var kvinnodominerade yrken som ofta mötte motstånd från konkurrerande, 
manliga yrken som utnyttjade professionalisering som ’manlighetsprojekt’.13

Då närmar man sig en viktig del av den weberska traditionen som anammats av 
professionaliseringsforskningen, nämligen termen ’social inhängning’ {socialclosure).



Begreppet myntades av Frank Parkin och utvecklades sedan vidare av Raymond 
Murphy.14 Att begreppet är relativt tacksamt att använda även för äldre tider visas av 
att det är centralt i till exempel Stephen Rigbys beskrivning av det medeltida engel
ska samhället.15

Utifrån Webers slutsats, att målet för inhängningen alltid är detsamma men att 
metoderna kan skifta, kan man, som Rigby påpekar, kritisera hela inhängnings- 
begreppet för att vara teoretiskt svagt, det vill säga sakna egentligt förklaringsvärde. 
Slutsatsen är ju redan dragen och vi har bara att justera våra fakta så att de i efterhand 
passar in.16 Dock har begreppet visat sig användbart för att definiera och diskutera 
just professionaliseringsstrategier.

Frank Parkin skiljer på inhängningsstrategier som syftar till utestängning - vil
ket han hävdar är den dominerande formen i stratifierade samhällen - och till usur
pation. Den sistnämnda kan ses som vissa gruppers respons, eller motstånd, mot de 
former av utestängning de utsatts för. Jag kommer här dock att koncentrera mig på 
utestängningsstrategierna.

Egendom kan i sin inbäddade form vara ett effektivt instrument för upprätthål
landet av gränserna, men kan i sin friaste form också, som tidigare konstaterats, ut
göra ett allvarligt hot mot utestängningsmekanismerna. Parkin konstaterar dock att 
just egendom och kompetenskrav (credentialism) utgör de starkaste byggstenarna i 
inhägnaden. Rätt upprätthållna - helst genom lagligt grundat monopol - utgör 
kompetenskraven också ett skydd mot den öppna marknaden, då den uppnådda och 
erkända kompetensen garanterar yrkesmannens status på livstid. Lärlingssystem och 
försök att uppnå numerus clausus ser Parkin som manuella yrkens sätt att sträva mot 
dylik professionell status.17

Inhängningsstrategier inom Stockholms minuthandel.
Ett försök till operationalisering
På rent konkret nivå lämnas man dock som forskare ganska fri att operationalisera 
vad som utgör strategier för utestängning och inhängning. Som betonades redan i 
inledningen till detta avsnitt tenderar dock utbildning att hamna i fokus, snarare än 
till exempel egendom. Denna utbildning bör dock innehålla två centrala element: 
den bör vara enhetligt utformad (helst av teoretiskt slag) och kontrollen av sagda utbild
ning bör ankomma på den egna yrkeskåren.18 Till detta kan sedan läggas betydelsen av 
att dessa anspråk erkänns och helst auktoriseras genom lagstiftning eller dylikt.

I inledningen nämndes att 1700-talets stockholmska minuthandlare knappast 
kunde ses som professioner i modern bemärkelse. Min avsikt är inte att försöka be
lägga att så ändå var fallet, liksom det inte heller är något mål i sig att visa att Stock
holms handelssocieteter anammade professionaliseringsstrategier i sitt sökande efter 
erkännande som ’äkta’ korporationer. I stället är min avsikt att använda mig av de 
element som jag, vid en jämförelse med professionaliseringsforskningen, finner frukt
bara för att förstå societeternas agerande, såväl i relation till ’det allmänna’ som till 
individer.



Om tidigare forskning inom detta fält ogärna söker sig tillbaka till 1700-talet, 
finns ändå paralleller till detaljhandeln som sådan. Michael Winstanley beskriver 
hur den engelska minuthandeln runt sekelskiftet 1900 sökte kontrollera etableringen 
inom sina branscher genom dels lärlingssystem, dels utgivning av ’vetenskapliga’ skrif
ter om handel.19 Och Matthew Hilton beskriver hur tobakshandlarna i England, ge
nom associationsbildande och försök till hårdare lincensieringsregler, ville framhålla 
såväl specialkunskap som samhällsansvar, i relationen till en kundkrets som allt of
tare bara ville ha ett paket cigaretter.20

För att betona att jag ser professionaliseringsfrågan som ett verktyg och inte ett 
mål, kommer jag i det följande att vara sparsam med begrepp som professionaliserings
strategi och dylikt, för att så långt som möjligt hålla mig till vidare - weberska - 
termer som ’utestängningsstrategi’ och ’inhängning’.

Aspekter av societeternas agerande som kan ses som intressanta i fråga om så
dana strategier är följande:

Societeterna sökte auktorisation från den närmaste överordnade gemenskapen - 
Staden - eller den högsta - Staten. Detta innebär att man sökte erkännande som 
rättsgemenskap, efter Weber. Denna korporationens behov av juridiskt erkännande 
är alltså direkt jämförbar med professionens.

Man fick draghjälp av staten, via den allmänna lagstiftningen, i hävdandet av 
speciell kompetens som en förutsättning för yrkesutövandet. I principiella diskussio
ner om handelns problem framhölls gärna två lösningar: förlängd utbildningstid (kom
petens) och införande av numerus clausus (egendom) (jämför Parkin om ’manuella’ yr
kens strategier ovan).21

Den exklusiva kunskap handlarna gjorde anspråk på att besitta var förvisso inte 
av så abstrakt eller teoretisk art med moderna ögon sett, men de kvalifikationer i 
bokföring, korrespondens etc., samt specifika kunskaper om såväl den nationella som 
internationella marknaden som en välutbildad handlare förväntades, eller påstod sig, 
besitta, var nog väl så abstrakta sett i detta sammanhang.

I likhet med professionerna förfäktade handelssocieteterna betydelsen av förvär
vad kunskap, medan man uttryckligen avfärdade kriterier som börd. Burskap föddes 
man inte till, det kvalificerade man sig för. Med burskapet följde dock även en vidare, 
tillskriven status.

De resurser korporationen således strävade efter att monopolisera - korporation
ens kollektiva egendom - förutsattes vara av tydligt inbäddat slag, vars utnyttjande 
ofta var förbundet med villkor. Ett utlämnande av dessa resurser på en öppen mark
nad hade allvarligt hotat korporationens grundvalar och medlemmarnas särskilda 
status. Ett bevarat yrkesmonopol däremot, ledde till kontroll av såväl affärs- som 
arbetsmarknaden.

Societeternas huvudsakliga strategi vilade på utestängning, främst gentemot sam
hällets egendomslösa skikt, men ofta också gentemot grupper som stod korporationen 
nära, som den egna arbetskraften.



Vad innebar auktorisation ?
I kapitel 2 diskuterades varför auktorisation var viktig för en korporation, och slut
satsen blev att auktorisationen inte bara var viktig, utan nödvändig för att en korpo
ration skulle uppnå status av kollektiv person, med den eftersträvade rollen som 
medlare mellan individ och samhälle.

Det tydligaste beviset på auktorisation var ett av Kungl. Maj:t eller Kommers
kollegium stadfäst reglemente. Dock förväntades detta inte röra yrkets eller societet- 
ens plats på marknaden, det vill säga vilka varuslag de var anvisade, och inte heller 
deras position visavi andra societeter. Reglementet rörde societetens organisation 
och inre arbete, bestämmelser för arbetskraften, änkor, kassans förvaltning etc. Ett 
viktigt inslag var också betonandet av enighet och god ordning. Det är alltså klart att 
auktorisationen, förutom att den var ett erkännande av yrkets speciella status och 
behov av ordnad förvaltning, dels var ett instrument för socialisering av medlem
marna, dels en garant för att societetens verksamhet skulle vara det allmänna till 
nytta.

Under denna auktorisation under kronans beskydd - vilket alla inte uppnådde - 
fanns dock även en mer lokal form, där reglementet kunde godkännas av Magistraten 
och Överståthållaren, och/eller stadens erkännande tog form av en närvarande råd
man, så kallad rådsbisittare, vid societetens sammankomster. Detta gällde läder
handeln, som på 1760-talet avskilts från diversehandeln, och som 1774 lyckades få ett 
eget reglemente - inkluderande just en klausul om rådsbisittare - erkänt av magistrat 
och överståthållare.

Vägen mot auktorisation gick dock inte alltid spikrakt, via allt fastare organisa
tion, med det auktoriserade reglementet som höjd- och slutpunkten. Ofta handlar 
det om ett slags växelspel, där olika steg av organisering löper parallellt med försöken 
att uppnå auktorisationen.

Societeterna i sin linda
Innan handelssocieteterna började sammanträda i egen regi, och de deputerade stod 
för det enda gemensamma arbetet, främst i burskapsärenden, skedde sammanträden 
i regel i närvaro av borgerskapets sekreterare. Denna tjänst, inrättad under Bemedlings- 
kommissionen 1722, utnyttjades av främst det handlande borgerskapet, vid de tillfäl
len då deras gemensamma ärenden gentemot framför allt Magistraten krävde 
protokollförda sammanträden under ordnade former. Även det samlade Borgerskapets 
äldste använde sig av sekreterarens tjänster. I samband med den förste sekreterarens 
död 1739 sågs ett behov av att styra arbetet bättre, och en instruktion (ej bevarad) 
författades och godkändes.22

De protokoll som finns bevarade från minuthandelns deputerades sammankomster 
återfinns därför i Borgerskapets äldstes arkiv, och börjar 1739, men i någorlunda 
sammanhängande form först 1744. Det finns alltså knappast något bevarat i protokoll
form från handelssocieteternas första decennium. Trots den pågående organiseringen 
fortsatte många societeter att avhandla en del ärenden i närvaro av sekreteraren. Även 
i fortsättningen föredrogs här burskapsärenden, och ibland förrättades examinationen



av burskapssökande handelsbetjänter i detta sammanhang. Efter 1791 upphör handels- 
societeternas sammanträden i detta forum, och från mitten av 1790-talet övergick de 
sista societeterna helt till enskilda sammankomster.

Under de första tio åren upptar minuthandelssocieteterna endast en liten del av 
protokollens utrymme. Grosshandeln och rederinäringen dominerar helt. Av minut
handelssocieteterna dominerar i sin tur de större societeterna inom textil- och mat- 
varusektorn; Kramhandelssocietetern, Hökaresocieteten, Kryddkramhandelssocieteten 
och Lärftskramhandelssocieteten är de som genomgående befolkar protokollen, 
medan linkrämare, diversehandlare och tobakshandlare figurerar mer sparsamt. Noter- 
bart är också att den enda societet som redan sedan länge var organiserad - 
Järnkramhandelssocieteten - är nästan helt frånvarande. Med få undantag rör ären
dena i dessa protokoll, och då framför allt under de första decennierna, burskaps- 
ärenden, vilka ju också var de deputerades huvuduppgift att bevaka. Dock förekom
mer också, och i stigande grad, ärenden av mer intern karaktär, som frågor om med
elsförvaltning, understöd etc.

Nedan följer en redogörelse för tillkomsten av de societeter som så småningom 
sökte ta steget till att bli korporationer.

Järnkramhandelssocieteten
Järnkramhandelssocieteten är i stort sett den enda societet som kan beläggas ha varit 
fungerande redan från mitten av 1600-talet. Under 1700-talets första decennium hade 
dock verksamheten legat nere, och skulle återuppstå först 1710, efter initiativ från 
två yngre handlare, Sven Westerman och Anders Dotheen.23 Efter att ha lyckats samla 
stadens järnhandlare kring frågan, krävdes viss övertalning, och inte minst en hel del 
förtäring, innan man fick Handelskollegiets välsignelse att återuppta societeten.

Den elfte maj 1710 samlades således societeten till sin nystart, och kunde vid 
tillfället räkna in fjorton ledamöter, varav en änka. Närvarande var - som tecken på 
stadens erkännande, men också kontroll - såväl handelsborgmästaren Axel Aulævill 
som rådman Johan Salan.

Societeten sammträdde i regel bara en gång om året, och organisatoriska refor
mer tog lång tid att genomföra. Upprättandet av en fungerande kassa skedde genom 
ett slags ad hoc-lösningar, där man först beslöt om ’föreningspenningar’ för handlare 
som man tvingade in i societeten24, sedan kom överens om lämpliga avgifter för in- 
och utskrivning av lärlingar och boddrängar25, och ytterligare ett år senare bestämde 
lämpliga böter för störande av societetens inre ordning.26 År 1714 förekommer för 
första gången upplysning om mer regelbundna bidrag till kassan, i form av så kallade 
kvartalspengar; dock uteblivna sådana, så förmodligen hade de införts redan tidi
gare.27

När det gäller en annan av en korporations huvuduppgifter, understöds- 
verksamhet, är det inte helt lätt att få grepp om Järnkrämaresocietetens verksam
het.28 I protokollen är uppgifter om dylikt mycket sparsamma, och först 1787 dyker 
frågan om periodiskt understöd till borgerskapets änkehus upp. Detta avvisades först, 
med hänsyn till att societeten ogärna ville ”på ett sådant sätt betunga sina efterkom



mande”, men en insamling kom i stället till stånd, med löfte om mer, liksom senare 
till det nya ’gubbhuset’.29 Första gången ett periodiskt understöd till någon behö
vande medlem diskuteras är dock inte förrän 1796.30 Av bevarade suppliker om un
derstöd, och den bevarade kassaboken, gällande från 1759, kan dock vissa beviljade 
understöd spåras tillbaka till 1768.31 Av de bevarade källmaterialen att döma dröjde 
det med andra ord mycket länge innan societeten började bygga upp någon fungerande 
understödsverksamhet, men källmaterialets knapphet i denna fråga gör den svår att 
besvara mer exakt.

Över så till frågan om ’verklig’ auktorisation, som den skulle materialiseras i 
form av ett av staten auktoriserat reglemente.32 Redan från 1725 finns i societetens 
handlingar ett så kallat reglemente för societetens bodbetjänter, vilket dock sanno
likt var ett rent internt aktstycke; inget tecken finns på att det skulle varit auktorise
rat från något håll. I stort bygger det på reglerna från 1635 års handelspartering men 
stipulerar en längre sammanlagd läro- och tjänstetid på tio år. Dessutom betonas att 
’gillet’ i första hand bör anta infödda, svenska pojkar i lära, då man i huvudsak hand
lar med inhemska produkter.33

År 1717 hade järnbruken fått Kungl. Maj:ts tillstånd att öppna egna bodar i stä
derna, vilket järnkrämarna naturligtvis uppfattade som ett allvarligt intrång i sina 
privilegier. Försök att få upp frågan till riksdagsbehandling misslyckades dock, såväl 
1726/27 som 1731.34 Det är förmodligen i detta ljus man ska se societetens beslut att 
söka verklig auktorisation, genom ett år 1730 projekterat reglemente. Några punkter 
i det föreslagna reglementet är värda att kommenteras. Vad gäller societetens inre 
arbete, slår paragraferna egentligen bara fast redan existerande praxis, liksom reg
lerna för lärlingar och betjänter ansluter till 1725 års reglemente. Speciellt är däre
mot att inte mindre än sex av de femton paragraferna ägnas åt societetens exklusiva 
rätt att handla med järnkram, med specificerade böter för oauktoriserad handel. Ett 
par paragrafer reglerar medlemmarnas rätt visavi varandra: Ingen får inneha mer än 
en salubod förutom i det egna huset, och ingen får ha mer än en lärling åt gången. 
Till sist regleras änkors rätt att driva handel så länge de förblir ogifta.

Det föreslagna reglementets avslutning pekar på att Järnkramhandelssocieteten 
hade skråhantverken som förebild. Där stadgas att societeten i allt övrigt hade ”att 
ställa sig hans Kongi. Maj:ts nådigaste allmänna skrå och ordning av d. 17 juni 1720 
till rättelse”.35 Tanken på att en handelssocietet kunde vara något annat än ett skrå - 
den ditintills vedertagna formen av korporation - hade alltså inte slagit järnkrämarna.

Societeten avsände sitt förslag till Handelskollegium, som även det ansåg att det 
skulle hjälpa upp branschens svåra situation om societeten fick ett eget, av Kungl. 
Maj:t stadfäst, reglemente. Man fick i detta stöd av Magistraten, som i november 
1730 avsände ett utlåtande till Kommerskollegium, där man menade att om järn
krämarna skulle kunna fullgöra sina kontributioner och andra förpliktelser som bor
gare, måste deras handel skyddas och de ”med sådana förmåner, som andra societeter 
och ämbeten förses”.36

Kommerskollegium ägnade över två år åt behandling av ärendet, och i februari 
1733 inkom svar till Magistraten. Kollegiet erkände förvisso societetens behov av ett



reglemente, dels till skydd mot intrång i näringen, dels till ”en god ordnings bibehål
lande dem emellan”. Men, som förslaget nu förelåg kunde det inte godkännas, då det 
var ”inrättat såsom ett skrå” och lämpat efter skråordningen. Järnkrämarna, å andra 
sidan, kunde inte ”anses för några hantverkare eller komma att göra mästerstycke, 
vartill de som lyda under skrå förpliktade äro, helst ofta bem.'a järnkrämare, såsom de 
där allenast upphandla och försälja en vara, utan att på något sätt vid dess fabricerande 
lägga handen, icke annorledes än en fri handelssocietet bör considéreras, som med 
hantversskrå ingen likhet haver”. Av den anledningen förslog Kommerskollegium 
att Magistraten skulle låta utarbeta ett nytt reglemente, där man framför allt skulle 
se till att inga bestämmelser insmög sig som skulle kunna vara till hinder för järn- 
och stålmanufakturerna.37

Kollegiet gör sig här till tolk för manufakturpolitiken, och det tycks vara här som 
kärnpunkten ligger: att järnkrämarnas anspråk på skydd mot intrång kunde erkän
nas i princip, men inte i sak, om det gick ut över manufakturerna. Även det mer 
explicita skälet är intressant: Eftersom handeln inte är en kvalificerad näring på samma 
sätt som hantverken, kan man inte automatiskt göra anspråk på samma skyddade 
position. När kollegiet benämner järnkrämarna ’en fri’ handelssocietet, ställer man 
dem därmed i kontrast mot det ’inskränkta’ skråhantverket, där kraven på yrkes
skicklighet motiverade dess högre grad av exklusivitet.

Efter detta avslag gav sig societeten genast i kast med ett nytt förslag vilket, san
nolikt, stod klart under 1734. Även om punkternas ordning är omkastad och en del 
formuleringar ändrade, skiljer sig detta nya utkast bara marginellt från föregångaren. 
Alla hänvisningar till skråordningen är borta, och man är mindre specifik med regler 
om vilka varor som får säljas och vem som får sälja dem. Dock kvarstår de flesta 
reservationerna mot järnmanufakturer och grosshandel.38

Utfärdandet av den allmänna handelsordningen samma år tycks ha tagit loven av 
Järnkramhandelssocietetens försök att få till stånd ett eget reglemente, och i detta 
avseende får man alltså säga att denna societet, sin långa historia till trots, misslycka
des med att bli auktoriserad i egentlig mening. Det officiella erkännandet stannade 
på den lokala nivån. Dock fick man 1762 viss upprättelse i frågan om de kvalifikatio
ner som krävdes för yrket. I Kungl. Maj:ts resolution på städernas allmänna besvär 
detta år stadgades, att arbete i en bruksbod - ett arbete som kunde uträttas av ”den 
enfaldigaste och ovanas” - inte medförde så vidsträckta kunskaper som krävdes för 
att sköta en järnkrambod. Dessa betjänter kunde alltså inte räkna med att kunna 
’tränga sig in’ i Järnkramhandelssocieteten.39 I så måtto hade man fått ett erkän
nande av yrkets specialiserade krav.

Viktualiehandelssocieteten. Organisering under vånda
Viktualiehandlarnas - tidigare hökarnas - tidigaste formering är inte lika lätt att 
datera som järnhandlarnas. Det äldsta, men osäkra, belägget jag kunnat finna är från 
1711, där ett framröstat ’utskott’ av Hökaresocieteten meddelar Magistraten att de 
nu står till förfogande för ’avhörande’.40 Syftet framgår dock inte närmare. Det före
faller onekligen ändå som om man haft anledning att utse representanter för någon



fråga som rörde hökarna kollektivt, och ordet societet nämns uttryckligen. Redan 
från 1739 har man också, om än på ett ganska rudimentärt sett, upprättat en kassabok.41

I protokollen från sammankomster under Borgerskapets äldste förekommer dock 
Hökaresocieteten flitigt redan från 1744. Och relativt tidigt, från 1748, ses tecken på 
fastare organisation. Då reglerades kassans användning och beslutades om årlig revi
sion. Likaså beslutades om en dusör till borgerskapets sekreterare för hans tjänster 
till societeten.42 På vintern 1755 återfinns sedan den första uppgiften om understöd, 
i form av hjälp till änkan Östmans begravning.43 Från 1762, och i samband med att 
kassaböckerna börjar föras med större noggrannhet, kan man så se att understöds- 
verksamheten har börjat ta fart, både i form av begravningshjälp och regelbundna 
bidrag till behövande medlemmar.44

I april 1757 tog så societetens deputerade steget att ta upp frågan om ett regle
mente speciellt för hökarehandeln.45 Ansökan gick till Kungl. Maj:t via Magistraten, 
och svar inkom till Överståthållaren i augusti 1757. Magistraten hade, precis som i 
fallet järnkrämarna, bifallit ansökan, och motiverade detta med att varje handels
societet hade behov av att välja sina förtroendemän - deputerade - för att sköta 
societetens angelägenheter. Därför tillstyrkte man Hökaresocietetens anhållan om 
att få tolv stycken auktoriserade deputerade. Talet om reglemente tycks emellertid 
under tiden ha fallit bort.

Kungl. Maj:t hade i och för sig inget att invända emot detta, men påpekade att 
detta redan nu stod dem fritt, och att de i sina göromål hade att rätta sig efter redan 
vidtagna författningar. Men att dessa deputerade skulle behöva vara auktoriserade 
fann man ’betänkligt’.46 Även om den skillnaden rent funktionellt kan tyckas otydlig, 
framgår att man från statens sida fann en verklig auktorisation av handelssocieteterna 
fullkomligt onödig, och ansåg den allmänna handelslagstifningen som fullt tillräcklig.

Societeten gav sig dock inte, utan författade i början av 1758 en ny skrivelse till 
Kungl. Maj :t.47 Efter drygt ett år kom ett utslag som tydde på att isen nu var bruten. 
Kungl. Maj:t drog sig till minnes sitt förra avslag, men poängterade att denna gång 
även Överståthållareämbetet tillstyrkt, varför man beslutat bifalla ansökan. Alltså 
skulle societeten ”på sätt som begärt är, få välja sina deputerade, och desamma auk
toriseras, att å societetens vägnar, enligt lag och förordningar, bevaka dess angelä
genheter och förefallande göromål”.48

Hökaresocieteten var alltså den första handelssocietet som uppnådde målet som 
verklig korporation, auktoriserad av stat och krona. Från den första officiella propån 
tog processen inte mer än c:a två år. Men det ursprungligen diskuterade reglementet 
lät ännu vänta på sig.

De numera auktoriserade deputerade tog dock ånyo tag i frågan om reglemente, 
och anhöll i maj 1760 hos Handelskollegium om att frågan skulle tas upp på allvar. 
Efter ett flertal möten, även med societetens medlemmar, under våren och hösten 
samma år, avsändes ett ’beviljat’ projekt till Magistraten. Dock hade flera frågor upp
kommit inom societeten - som frågan om hur många bodar en medlem fick inneha - 
och först på hösten 1763 avsändes ett slutligt förslag till Överståthållareämbetet. Nu 
sades bara ett fåtal medlemmar ha opponerat sig.49



I november 1765 kallades societeten till allmän sammankomst, med anledning 
av att Kungl. Maj:t och Kommerskollegium, den tredje augusti samma år, äntligen 
utfärdat reglementet för societeten. Närvarande var rådman Ahlgren och stadsvice- 
fiskalen Ström, societetens deputerade samt ’de flesta’ av societetens ledamöter. Av 
den till detta protokoll bifogade uppropslistan framgår att societeten vid tillfället 
hade närmare etthundrafyrtio medlemmar. Alla på listan är dock män, vilket indikerar 
att änkor var uteslutna från allt inflytande i fråga om societetens organisation.

Trots den påstådda enigheten inom societeten, resulterade mötet i något så ovan
ligt (i alla fall i protokollförda sammanhang) som ett regelrätt uppror, varför det 
finns anledning att dröja litet vid utvecklingen. Rådmannen redogjorde för läget, det 
vill säga det utfärdade reglementet, och påpekade att sagda reglemente stipulerade 
att societeten från och med nu skulle ha egna regelbundna sammankomster. Alla 
skulle ropas upp och in- och utskrivningar förrättas. Slutligen skulle alla erlägga de 
kvartalspengar som stadgades.s0

Tydligen var det detta sista som utlöste kraftigast reaktion, för genast ställde sig 
Johan Bergdahl, tillika en av de tolv deputerade, upp och förklarade ”det han icke 
undergår ett sådant reglemente, ty han har därtill aldrig givit sitt samtycke eller där
över blivit hörd, ej heller skall han därav finna anledning till dess utfärdande, och 
därför tager han därutinnan icke heller någon del”. Rådman Ahlgren uppmanade 
honom att akta sin tunga, eftersom han talade om ett reglemente utfärdat av rikets 
högsta ämbetsmän. Bergdahl kunde knappast som deputerad ha varit okunnig om 
vad som pågick, och det var så dags att klaga nu när allt redan var klart. Bergdahl stod 
dock på sig, och menade att reglementet var ”olagligt allt ifrån första början och hela 
vägen därmed”. Bara ständerna hade rätt att pålägga någon kontributioner och han 
tänkte inte underordna sig några avgifter. Rådmannens vidare anmodan att inte låta 
sådana ’oanständigheter’ komma in i protokollet ignorerades av den påstridige Berg
dahl, som meddelade att han tänkte lämna mötet och i stället besvära sig hos Kungl. 
Maj:t över alla, inklusive Kommerskollegium, som medverkat vid reglementets till
komst.

Bergdahls revolt hade vid detta laget börjat sprida viss oro i församlingen, och 
rådmannen fann för gott att upprepa sina förmaningar, och uppmanade till sist dem 
som var missnöjda att skriva upp sig på en lista. Flera upphov då sina stämmor till 
stöd för Bergdahl, och ledamoten Brockman menade att reglementesprojektet till
kommit utan ’pluralitetens’ vetskap, och att det därför inte kunde godkännas.

Lorens Morien hade kommit bättre förberedd till mötet, och ingav nu en skrift
lig inlaga där han ifrågasatte hela syftet med projektet. Han sade sig i och för sig 
vörda Kommerskollegiets omsorg, att på detta sätt ”befordra denna handelssocieteten 
framför andra, till en någorlunda likhets erhållande uti ordning med de övriga skrå
ämbetena”. Han ansåg dock att reglementet innehöll sådant som stred emot han
delns allmänna förordningar och framför allt ’förtydningar’ av vars och ens fri- och 
rättigheter, vilka skulle leda till ”tvång, kostnad och vidlyftigheter” vilket knappast 
skulle befordra handelns uppkomst.

Mötet var efter detta statt i upplösning, och inga varningar från Ahlgren eller



fiskalen Ström hade någon verkan. Ström hotade med att det skulle uppfattas som 
’sidvördnad’ för såväl Kommerskollegium som Magistratens representanter om folk 
började avvika, men trots detta avtågade så gott som samtliga, och kvar blev endast 
nio återstående deputerade samt ytterligare tio av societetens medlemmar. Råd
mannen konstaterade lakoniskt att det väl nu knappast var möjligt att driva in några 
avgifter, och att det var bäst att de deputerade själva fick fundera på vad de skulle 
göra härnäst. Han hoppades också att fiskalen skulle ta tag i ärendet.S1

Den sjunde december hölls räfst med de upproriska på Handelskollegium, där de 
mest frispråkiga ledamöterna fick förklara sig inför rådman Ahlgren. Försvarstalen 
var litet lama, men samtliga stod på sig i sak. Kärnfrågan gällde om Bergdahl verkli
gen kallat Kommerskollegiets reglemente för olagligt, vilket han nu förnekade. Alla 
hävdade dock att de ställts inför fullbordat faktum vid mötet, och aldrig tidigare fått 
tillfälle att framföra klagomål. Ahlgren förklarade efteråt att han skulle låta saken 
falla, eftersom Bergdahl nu tagit tillbaka sina tillvitelser.52

Tio dagar senare var hela societeten åter kallad till möte. Ahlgren hade tydligen 
tagit till sig av kritiken, och meddelade nu att han ville ge alla chansen att yttra sig 
om det föreslagna reglementet, så att man kunde diskutera eventuella ändringar. 
Därför anordnade man ett upprop där samtliga närvarande ledamöter - närmare ett
hundra - fick yttra sig. Skilda sätt att formulera saken kunde inte dölja det faktum att 
en förkrossande majoritet - över tre fjärdedelar - röstade för avslag, och menade att 
den allmänna lagen (det vill säga 1734 års handelsordning) räckte och ingen ytterli
gare reglering behövdes. Endast nitton medlemmar röstade för det nya reglementet. 
Några hade lämnat in skriftliga synpunkter, och några hade redan lämnat in besvärs- 
skrifter till Kungl. Maj:t, där de anhöll om reglementets upphävande. Drygt hälften 
av de närvarande ställde sig till slut bakom att man skulle avvakta Kungl. Maj:ts 
utslag och sedan rätta sig därefter. Förutom en upprepad ordväxling mellan ledamoten 
Johan Schoumann, som högljutt hävdade att allt detta var fullkomligt onödigt, och 
fiskalen Ström, som förgäves försökte få honom att hålla tyst, avlöpte detta möte 
lugnt. Beslöts alltså att återremittera ärendet till Kungl. Maj:t för avgörande.S3

Detta första försök att få till stånd en regelrätt fungerande organisation stupade 
alltså på medlemmarnas ovilja att dels stå för några gemensamma kostnader, dels - 
möjligen - på en allmän ovilja att underordna sig kollektivet. Dessa initiala problem 
pekar på den ständigt närvarande, och inneboende, konflikten mellan individuella 
och kollektiva intressen, vilka det var en korporations uppgift att jämka samman. De 
deputerade som sjösatt projektet med gemensamt reglemente och gemensamma för
pliktelser bör ha sett fördelarna med att på detta sätt befrämja vad de uppfattade som 
branschens kollektiva intressen, men hade uppenbarligen saknat viljan, alternativt 
inte till fullo insett behovet av, att förankra detta hos de enskilda medlemmarna.

Ekonomen Mancur Olson lanserade på 1960-talet sin omtalade gruppteori, där 
han hävdade att förekomsten av kollektiva intressen inte med någon logisk nödvän
dighet leder till att individer också agerar kollektivt för att befrämja dessa intressen. 
Olson menar att framför allt större grupper - där såväl individens insats/kostnad 
som förväntade andel av det ’kollektiva goda’ är begränsad - har svårt att mobilisera



individerna till gemensamt agerande. Tillkommer dessutom initialkostnader för att 
upprätta den organisation som behövs för den kollektiva handlingen höjs tröskeln 
för individens inträde ytterligare.54 Inte heller fungerar icke-ekonomiska incitament, 
som social status eller grupptryck, tillräckligt väl inom den stora gruppen, där de 
sociala banden och möjligheterna till social kontroll ofta är relativt svaga.55

Olsons reduktivt ekonomiska vinstmaximeringsperspektiv kan ifrågasättas, men 
han sätter otvivelaktigt fingret på grundproblematiken kring vad som krävs för att få 
individer att slå sig samman till kollektiv handling. Viktualiehandlarna var ju också - 
till skillnad från till exempel järnkrämarna ovan - många, vilket tycks ha accentuerat 
svårigheterna. Som vi sett förekom ju trots allt redan visst gemensamt arbete, och 
gemensam kassa existerade sedan länge, så tanken på organisering bör ändå inte ha 
legat alltför långt borta. Möjligt är att reglementets ursprungliga karaktär av ’von 
oben-projekt’ ändå störde många. Om man får tro de första protesterna hade hela 
ärendet skötts synnerligen internt bland de deputerade, vilket dock motsägs av andra 
uppgifter om hur den långdragna processen gick till.

Tystnad råder i frågan fram till mars 1768, då en plötslig febril aktivitet inträder. 
Inom tio dagar har societeten dragit igång en organiserad verksamhet som efter detta 
visade på stor kontinuitet. Den andra mars samlas societeten för att konstatera att 
Kungl. Maj :t den tolfte januari har behagat stadfästa det omdiskuterade reglementet, 
och av allt att döma i dess ursprungliga form.56

Kungl. Maj:t hade noggrant studerat huvudfrågan, om reglementesprojektet hade 
fortgått över huvudet på majoriteten av societetens medlemmar. Dock fann man att 
så inte varit fallet, och att de flesta av societetens medlemmar haft åtskilliga tillfällen 
att yttra sig, och att flera av undertecknarna av de två inlämnade besvärsskrifterna 
bevisligen var närvarande vid mötena i Handelskollegium. Alltså stadfäste Kungl. 
Maj:t reglementet.57

Signifikativt nog var mötets första punkt frågan om inte några paragrafer borde 
diskuteras vidare med Handelskollegium och Kommerskollegium. Vid detta första 
sammanträde nöjer man sig annars med att påbörja in- och utskrivningar av lär
lingar. Enligt reglementets fjärde artikels sjätte paragraf skulle antalet lärlingar hos 
en handlare stå i proportion till hans utskylder till staden. Ju rikare hökare, desto mer 
arbetskraft fick han ha, med andra ord. Då många redan hade fler än de i så fall skulle 
haft, väckte punkten omedelbart protester, och det beslöts därför att frågan fick lösas 
på sikt. Likaså beslöts om en inskrivningsavgift på två daler silvermynt, samt en da
ler till societetens fattigkassa.58

Vid det följande sammanträdet ett par dagar senare upprättades åter en lista över 
societetens samtliga medlemmar, denna gång inkluderande änkor med flera kvinnor. 
Summan uppgick denna gång till ’endast’ nittionio medlemmar, av vilka tio var kvin
nor. Det faktum att man tycks skilja på änkor och övriga kvinnor, med epitetet 
’madame’, kan tyda på att de senare var kvinnor som drev rörelse under makens 
obestånd, men möjligt är att även de var änkor. Den kraftiga nedgången kan tyda på 
att många av medlemmarna från 1765 hade avstått ifrån att enrollera sig i societeten, 
vilket skulle kunna innebära att auktorisationen ännu inte var så genomgripande att



medlemskap var obligatoriskt.59
Ytterligare en vecka senare lade man fast de sista principerna för hur lärlingar 

skulle skrivas in respektive ut, och hur de skulle styrka sina hävdade läroår, då man 
hade svårt att hålla reda på alla som gått i lära innan societeten instiftades på allvar.60

Det reglemente som till sist kom till stånd var ett relativt återhållsamt doku
ment, som inte innehöll några egentliga anspråk på exklusivitet, utöver vad handels
ordning och handelsbalk redan medgav. Här berördes den inre organisationen, med 
de deputerades ansvar för ordning och kassaförvaltning, om förbud för medlemmarna 
att gå i bolag med utomstående, om änkors rätt att driva mannens rörelse, samt reg
ler för lärlingars och köpsvenners in- och utskrivning.61

Efter det inledande tumultet hade Hökare-, eller Viktualiehandelssocieteten, till 
slut nått målet att bli en fungerade organisation såväl som korporation, drygt tio år 
efter att reglementsfrågan först väckts. Nu märks inte längre något ifrågasättande, 
och av den tidigare spliten syns ingenting. Hur kan denna plötsliga omsvängning 
förklaras? Ska man fullfölja Mancur Olsons resonemang, är inte de inneboende posi
tiva incitamenten för individens deltagande tillräckliga, och i synnerhet inte inom 
stora grupper, något som man tycker sig iaktta i samband med det stormiga 
organisationsförsöket 1765. Vad som ytterligare krävs är alltså någon form av tvång 
eller sanktioner mot dem som trilskas.62 Empirin talar dock delvis emot Olson här. 
Vid det andra mötet 1765 hade societeten ju till slut enats om att låta Kungl. Maj:t 
avgöra frågan, vilket nu också skett, i och med det andra stadfästandet av reglementet. 
Förvisso fanns hotet om eventuella sanktioner mot den som satte sig upp mot ett 
Kungl. Maj:ts avgörande, men möjligheten finns också att societetens styrelse - de 
deputerade - under de dryga två år som förlupit faktiskt lyckats förankra idén om det 
kollektiva goda hos medlemmarna. Vilket som än var fallet stod Viktualiehandels
societeten i början av 1768 som en erkänd korporation, med status som kollektiv 
person, alldeles oavsett kvarvarande spänningar mellan individers och kollektivets 
intressen. Dock skulle dess stora numerär även i fortsättningen innebära problem för 
den interna kontrollen, jämfört med mindre societeter.

Lärftskramhandelssocieteten
Lärftskrämarna förekommer, om än sparsamt, i Borgerskapets äldstes protokoll re
dan från 1744, och tillhörde ju också de sex ’ursprungliga’ societeterna som nämndes 
redan 1736. Inte förrän 1752 dyker emellertid den första anteckningen upp som ty
der på en viss organisation, då Hindric Thunius visade upp förordnande från Handels
kollegium om att han var ny ’huvudman’ för societeten, samt för de nya deputerade 
Berg och Blank.65 Deputerade skulle förvisso alla societeter ha, men att dessutom en 
huvudman utsågs tyder på en något längre gången grad av organisering (viktualie- 
handlarna hade dock aldrig någon huvudman, utan nöjde sig med sina tolv depute
rade). Enligt societetens egen historieskrivning från 1835, hävdas att en huvudman 
ska ha funnits ända sedan 1742, från vilket år även den första kassaboken är bevarad.64

Från 1754 finns omfattande protokollserier bevarade från Lärftskramhandels
societeten. Redan från början står klart att societeten ofta engagerades till samman



komster för åtskilliga gemensamma ärenden, inte minst kring de omfattande 
upphandlingarna av kontrakt på klädespersedlar till krigsmakten. Till skillnad från 
de flesta andra societeter hade lärftskrämarna också åtskilliga sammankomster om 
året och inte bara en gång. Vid augustisammanträdet 1754 nämns ett projekt till 
reglemente.65 Detta hade igångsatts redan 1752, och finns bevarat i societetens hand
lingar. Det ansluter i viss mån till järnkrämarnas misslyckade försök drygt tjugo år 
tidigare, i det att det tydligt försöker stadfästa vad man uppfattar som societetens 
privilegier. I sjunde artikeln vill man således sätta ett tak för antalet ledamöter i Stock
holm, till allra mest trettio, vilket alltså skulle innebära numerus clausus, liksom man 
hävdar att ingen ska ha rätt att bedriva lärftskramhandel i Stockholm som inte lärt 
och tjänat inom stockholmssocieteten. Till detta lägger man, i elfte artikeln, att ingen 
får ha mer än två lärlingar åt gången, för att inte riskera ett överflöd av framtida 
pretendenter till societeten. Man betonar också särskilda regler för söner till med
lemmar, samt för den som gifter sig med en änka eller krämaredotter, med nedsättning 
i avgifter och möjlighet till avkortning av läroåren för sönerna.66 Detta projekt andas 
alltså en uttalat protektionistisk och lokalistisk anda, där syftet att befrämja de redan 
etablerade ledamöternas intressen framstår som det allt överskuggande.

Ett år senare, i juli 1755, tog man steget att överlåta på en juridiskt kunnig per
son - kämnärsrättsnotarien C F Ingman - att biträda societeten i juridiska och poli
tiska frågor. Ingman själv tog initiativet att föreslå att societeten skulle låta honom 
författa skrivelser till Magistraten och Överståthållareämbetet, där han skulle an
hålla om att lärftskramhandeln måtte åtnjuta samma skydd mot intrång som andra 
borgerliga näringar; så vitt han visste fanns ännu inte något sådant. Det var också 
Ingman som kom med förslaget att societeten borde införskaffa en ’låda’ där man 
kunde förvara alla viktiga handlingar. Detta med anledning av att huvudman Thunius 
på förfrågan sade sig ha kassaboken hemma (sammankomsterna ägde i regel rum på 
någon källare eller vinstuga).67

År 1760 stärktes organisationen ytterligare. Vid ett möte i september beslöts att 
man i fortsättningen skulle träffas varje kvartal, och att var och en vid dessa tillfällen 
skulle betala tre daler silvermynt, för att täcka de oundvikliga kostnaderna för ”sam
hällets angelägenheter”, vilket här torde betyda societetens angelägenheter. Även 
beslöts upprätta en in- och utskrivningsbok för lärlingar, och att pojkarnas husbönder 
vid in- och utskrivningar skulle betala avgifter för detta till kassan.68

1761 tog man nästa steg mot erkännande, men än så länge bara stadens. Under 
nye huvudmannen J G Bergmans egid anordnade man traktering hos vinskänken 
Hauff, där man inbjöd rådmannen Johan Amnelius och stadsvicefiskalen Erich Ström. 
Man tog då upp frågan om inte societeten skulle få åtnjuta stadens beskydd i form av 
en närvarande rådsbisittare vid sina sammankomster, liksom man passade på att till 
Amnelius överlämna sitt pågående reglementesprojekt.69 Propån bar tydligen frukt, 
för redan våren därpå, på den så kallade årssammankomsten - då hela societeten var 
kallad - var såväl Amnelius som Ström samt en notarie närvarande.70

Societetens egen syn på denna inrättning varierar över tid. Vid detta första till
fälle sticker man inte under stol med det huvudsakliga syftet: Att knyta en högt upp



satt ämbetsman och medlem av Handelskollegium till sig, för att denne (vilket fram
kommer i flera protokoll), mot viss smörjning i form av middagar och dusörer, skulle 
föra societetens talan och bevaka dess rättigheter i kollegiet. När societeten seder
mera (1835) ska kommentera denna institution, framkommer att den snart snarare 
kändes som en betungande plikt, som grävde djupa hål i kassalådan.71

Vid denna årssammankomst 1762 lästes det projekterade reglementet upp för 
medlemmarna, och rådman Amnelius påpekade - något oegentligt - att ”det vid alla 
societeter gemenligen är vanligt till ordning inom societeten att hava ett reglemente”, 
och att societeten borde inse att huvudmannen och deputerade hade gjort detta för 
hela societetens bästa. Tumultet inom Hökaresocieteten hade förvisso ännu inte ägt 
rum, men av rådmannens ordval att döma hade han velat förekomma eventuell op
position mot tanken på reglementering. Att denna tydligen uteblev helt kan ju till
skrivas det faktum att societeten vid detta laget redan var ganska välorganiserad.72

Det reglemente som lästes upp vid detta tillfälle skiljer sig rätt avsevärt från det 
första försöket från 1752, men bara obetydligt från det som skulle komma att bli den 
slutliga versionen, varför vi kan gå direkt på denna. Det innebär att det reglemente 
som till slut kom till stånd i allt väsentligt var societetens egen skapelse.

Inte långt efter att Hökaresocietetens reglemente hade brutit isen utfärdade alltså 
Kungl. Maj:t och Kommerskollegium - den tionde september 1765 - ett reglemente 
för Lärftskramhandelssocieteten. Inte överraskande var vid det laget allt bortrensat 
som skulle kunnat reta Kommerskollegium, det vill säga alla anspråk på numerus clausus, 
fullständig exklusivitet, förmåner för söner och svärsöner etc. Här är det formerna 
för den inre organisationen och ordningen som står i centrum, tillsammans med be
toning på underordning under staden och staten. Lydnaden mot kronan, lagen och 
stadens stadgar inleder, liksom den tredje paragrafen stipulerar att societeten för
visso hade rätt att genom omröstning utse sina huvudmän och deputerade, men att 
dessa måste förordnas av Magistraten. I sjätte paragrafen stadfästs också praxisen 
med närvarande magistratspersoner vid de allmänna sammankomsterna, och att det 
är dessa som för protokollen vid sådana tillfällen.

Centralt i reglementet är värnandet om det inre ordningen. I inte mindre än åtta 
av de sammanlagt nitton paragraferna berörs just ordningen medlemmarna emellan. 
Böter stadgades för frånvaro från sammankomsterna, liksom för den som uppträdde 
oanständigt eller anstötligt inför societeten. Ömsesidighetsprincipen är tydligt ut
tryckt. Ingen fick tillskansa sig förmåner på marknaden utan att dela med sig med 
sina medbröder. Leveranskontrakt till det militära fick inte slutas utan att hela 
societeten engagerades och tilläts vara med och dela, liksom ingen fick ingå affärer 
med någon utanför societeten eller avslöja societetens göromål för utomstående. Inte 
heller fick någon ha fler lärlingar än absolut nödvändigt.

Till ömsesidighetsprincipen hör också understödsverksamheten, och i reglementet 
stagdas noga hur fattigkassan ska finansieras, via bidrag i samband med varje lärlings 
in- respektive utskrivning, förening av nya medlemmar och vid bötesförelägganden. 
I den trettonde paragrafen utsädes dock klart att målgruppen för understöd inte i 
första hand var medlemmar i trångmål, utan efterlämnade änkor och barn.



Vad gäller änkor så är deras andrarangsstatus tydligt utsagd. De skulle endast 
betala hälften av den årliga avgiften och de hade inte rätt att själva skriva in eller 
anställa biträden, utan var tvungna att låta huvudman och deputerade sköta om så
dant. Och änkans skyldighet att upphöra med rörelsen om hon gifte sig utanför 
societeten var givetvis noga fastställd.

I fråga om arbetskraftens villkor ansluter reglementet givetvis generellt till vad 
handelsordningen fastställde, men var utöver detta även specifik i sin beskrivning 
över vad lärlingar och betjänter inte fick göra, som att idka egen handel eller till
bringa sin tid på krogen.73

Dock finns även ett utkast till separat reglemente för arbetskraften. Det är odaterat, 
men har av någon i efterhand bestämts till 1767. Tidpunkten kan nog stämma, då 
protokollen detta år bekräftar att man diskuterade kvaliteten på utbildningen. Ton
gångarna tyder på att korporationen vid detta laget insett sin uppgift ’i samhället’, 
och den mer uttalade egennyttan från 1752 års projekt har fått vika för föreställ
ningen om den kombinerade egen- och samhällsnyttan. I protokollet från oktober 
1767 betonas således vikten av att ”ändamålet vinnas måtte som är societetens be
stånd nu och i framtiden, vilket svårligen vinnas om hos oss som nu leva den skyldig
heten försummas, att arbeta på enighet och samdräkt, samt uppföda skickelfiga] yng
lingar till medborgare och det allmännas tjänst”.74

Formuleringens anda återkommer i inledningen till det tänkta reglementet, där 
det talas om att lärgossen finns där inte bara för handlarens egen fördel, utan även för 
sin egen, varför husbonden inte får försumma undervisningen. Målet var att betjänten 
skulle bli en ”skicklig och nyttig medborgare i samhället”. Samtliga inblandades egen
nytta skulle alltså genom grundlig utbildning transformeras till allmännytta. Akt
styckets övergripande syfte är således att man genom ökad formalisering av relatio
nen mellan arbetskraft, husbonde och korporation skulle befrämja ’handelns drivande 
och upphjälpande’. Man skulle se till att den blivande lärlingen redan kunde skriva 
och räkna hjälpligt, man skulle kontrollera att ingen minderårig (under femton år) 
antogs i lära, och kontrakt på lärotiden och villkoren skulle upprättas i vittnens när
varo.

Dessutom dras reglerna upp för hur ett examensförhör med en burskapssökande 
ska gå till, där man avslutningsvis betonar att de ställda frågorna måste vara ”grun
dade på handelns egenskap och natur”.75 Detta sista kan vara ett försök att bemöta 
klagomål om att frågorna ofta innehöll sådant som var irrelevant för det berörda 
yrket.

Detta utkast till specialreglemente - av allt att döma aldrig realiserat i någon 
auktoriserad form - pekar med andra ord på försök till en ökad grad av formalisering 
av en väsentlig del av societetens verksamhet, en del som på ett mycket direkt sätt 
påverkade dess relation till ’det allmänna’. Återstår givetvis att se huruvida detta 
nytänkande var utslag av en sann omsorg om arbetskraftens väl och ve och det all
männas krav, eller om det mest rörde sig om att klä egennyttan i en mer passande skrud. 
Mer om detta dock senare, när societeternas förhållande till individen står i centrum.

Av bevarat källmaterial att döma tycks alltså Lärftskramhandelssocietetens strä



van för att uppnå erkännande och fastare organisation ha tagit fart ungefär 1752, för 
att i stort sett ha fullbordats tretton år senare. Liksom för viktualiehandlarna rör det 
sig alltså om en ganska långdragen process. År 1765 hade ändå två av Stockholms 
större handelssocieteter nått en hög grad av såväl organisation som auktorisation. I 
lärftskrämarnas fall hade dock den slutliga auktorisationen föregåtts av en relativt 
lång period - c:a tio år - av organisering, vilket möjligen gjorde det avgörande steget, 
reglementeringen, mindre problematiskt än för viktualiehandlarna. Till detta kom 
också fördelen med att societetens numerär var betydligt mer hanterbar.

Kryddkramhandelssocieteten. En mycket lång historia
Kryddkrämarna visar upp relativt långt gångna planer på organisering redan 1746, 
då man vid ett sammanträde inför borgerskapets sekreterare i maj valde deputerade 
samt beslöt att inrätta en fattigkassa - baserad på frivilliga bidrag - och ’allmänt 
sammanskott’ överhuvudtaget.76 Tre år senare finner man ett beslut att skänka pengar 
till en skeppsklarerare Hagbom, för att denne ombesörjde societetens postgång.77

I december 1752 finns första anteckningen om utbetalt understöd, i form av be
gravningshjälp till en ledamots hustru, och vid samma tillfälle är antecknat att en 
medlem fick låna den substantiella summan av ettusen daler kopparmynt ur societet
ens kassa, mot sex procents ränta.78 Den berörde låntagaren, deputerade Lindquist, 
meddelade dock några år senare att han inte längre ville betala någon ränta på inne- 
stående medel.79 Sannolikt är att detta inte rörde sig om något regelrätt lån, utan om 
societetens sätt att placera kassamedlen. I brist på egentliga investeringsmöjligheter 
åtog sig någon att förvalta medlen i form av ett lån mot ränta. Liknande förfarande 
kan ses inom Lärftskramhandelssocieteten.80

Vid mitten av 1750-talet kan man se att societeten på allvar tar upp frågan om 
auktorisation och organisering. I en skrivelse till Handelskollegium, troligen från 
slutet av 1755 eller början av 1756, diskuterar man problemet med att många hand
lare har för många salubodar. Societeten påminde kollegium om detta missbruk, vil
ket sågs som skadligt även för allmänheten. Fler bodar innebar mer betjäning, vilket 
i sin tur innebar ännu fler bodar i framtiden, ”såvida man icke kan tvinga en betjänt 
att tjäna all sin livstid, eller förneka honom att bliva sin egen”. Till slut skulle antalet 
bodar vara så stort att ”den ene skulle kladda ut den andre, och publiken slutligen 
belastas med en hop näringslösa lemmar”.

Av den anledningen anhåller societeten om att den från och med nu ska betrak
tas som ’inskränkt’, det vill säga exklusiv. Ingen skulle få handla med kryddkram som 
’hade vägts’ utanför societeten, ingen skulle få antas till kryddkrämare utan societet
ens bifall och stadens fiskaler borde hålla efter den olaga handeln bättre. Till sist 
kräver man att ingen ska få hålla mer än en bod.81

Här talas inte uttryckligen om vare sig reglemente eller auktorisation, men i prak
tiken har societeten slagit in på vägen mot dessa, även om man än så länge håller sig till 
mer allmänna ordalag i en anda av protektionism och inre konkurrensbegränsning.

År 1762 hade Magistraten reagerat på mängden besvärsärenden från handelsbetjänter 
som kände sig missgynnade, och krävde att societeterna gjorde något åt förhållan-



dena. För Kryddkramhandelssocietetens vidkommande innebar det att Handels
kollegium i februari 1764 beordrade societeten att upprätta en in- och utskrivnings- 
bok, med anledning av att många ledamöter slarvade med betjänternas läro- och 
tjänstetid. Åter hänvisades till att syftet var ”till ordnings bibehållande inom 
societeten”.82 Societeten efterlevde omgående kollegiets anmodan, och upprättade 
en bok där man stagdade att ingen fick skrivas in utan bevittnande av två deputerade 
(en uppmaning som dock inte följdes så noga). För säkerhets skull anhöll man senare 
hos Magistraten om en speciell auktorisation av just de nya inskrivningsrutinerna, 
för att förekomma tvister om sådant vid burskapsansökningar.83

Inte långt efteråt, på hösten 1765, höll societeten en allmän sammankomst, där 
man kom överens om några punkter för att åstadkomma ”mera ordning och jämlik
het” i fråga om gemensamma angelägenheter. De anförda punkterna - vilka senare 
kommer att diskuteras mer i detalj - indikerar att den interna konkurrensen nog 
många gånger var synnerligen hård. I denna handling går societetens deputerade 
under beteckningen ’societetens deputerade över burskapsärendena’, vilket pekar på 
att man ditintills uppenbarligen sett de deputerades uppgifter som inskränkta till 
endast vad handelsordningen stadgade. Att de deputerade nu åtog sig ansvar för att 
bevaka även societetens övriga göromål tyder på att vägen mot fastare organisering 
var anträdd på allvar.84

Det skulle dock dröja ytterligare tio år innan denna organisering tog form av ett 
regelrätt reglemente, och det som utfärdades i december 1775 var tillika bara utfärdat 
av Överståthållareämbetet och Magistraten - således ännu ingen kunglig auktorisa
tion. Av ingressen framgår att detta reglemente tillkom på societetens eget initiativ.

Reglementet i sig bjuder inte på så många överraskningar. Det är indelat i fyra 
artiklar som i tur och ordning behandlar (1) de deputerades uppgifter och valen av 
dessa, (2) kassans förvaltning, (3) om själva handeln och vem som får och inte får 
driva denna, om änkors rätt och förbud mot ’understucken’ och olaga handel samt 
(4) om lärlingar och bodsvenner. I grunden är det disponerat på exakt samma sätt 
som Viktualiehandelssocietetens reglemente.

Ett par saker tål dock att funderas kring. I detta reglemente sägs ingenting om 
understödsverksamhet. Beslutet från 1746 att inrätta en kassa sammanföll med upp
rättandet av den första kassaboken men, som poängterades då, alla bidrag till kassan 
skulle vara frivilliga. Societeten tycks aldrig ha beslutat om regelbundna medlemsav
gifter, utan verkar helt ha litat till tillfälliga inflöden i form av utskrivningspengar 
och föreningspengar från nya ledamöter. Ibland uttaxerades extra avgifter utifrån det 
antal betjänter var och en hade.85 Av detta följer att den understödsverksamhet som 
kunde bedrivas var mer beroende av frivillighet från enskilda medlemmars sida än av 
institutionaliserade intäkter.

Mest iögonenfallande av reglementets paragrafer är dock fjärde artikelns sjätte 
paragraf, där societeten överträder det implicita tabut att föreskriva myndigheterna 
vem som ska få rätt till burskap. Med en viss omskrivning sägs att societeten inte får 
samtycka till burskap för någon som inte är in- och utskriven, det vill säga har gått i 
lära, inom societeten. Denna klausul stängde i praktiken hela yrket i Stockholm för



alla betjänter eller handlare som inte gått i lära just där, och var igenom detta ett 
brott mot handelsbalkens regler för en borgares rätt att flytta sitt burskap.86

Inte förrän i december 1790 tog societeten det sista steget mot fullständig aukto- 
risation, och ansökte hos Kungl. Maj : t om stadfästande av reglementet.87 Anledningen 
till att man dröjt så länge sades vara att man först velat få bekräftat att reglerna fung
erade som det var tänkt. Detta var dock en sanning med modifikation, då ett protokoll 
från i maj samma år visar att societeten i själva verket befann sig i stora svårigheter vad 
gällde just disciplin och sammanhållning. De sittande deputerades styre skulle revi
deras och känslorna svallade. Ledamoten Ahlström avtackade den sittande styrelsen, 
med ett undantag - ordförande Gladhem. Denne bar ensam skulden för den oreda 
och det missnöje som länge plågat societeten. Han hade städse bemött ledamöterna 
med oanständigheter och otidigheter, men lyckats förekomma sin egen avsättning 
genom att helt enkelt i flera år strunta i att sammankalla några möten. Han hade 
också vanhedrat societeten genom ett politiskt pamflettskrivande som mest bestod av 
’galenskaper’. Kunde en person, en ’pasquillant’, som på detta sätt uttryckte ”förakt 
för detta samfund” sitta med i Borgerskapets äldste? Efter ett rätt lamt försvar avstod 
Gladhem från att ställa upp till omval.88

Det är alltså inte orimligt att anta, att societetens senkomna lust att få sitt regle
mente auktoriserat hade sin grund i svårigheter med sammanhållningen, och att Kungl. 
Maj:ts stadfästande sågs som en bra grund för bättre organisation.

Kungl. Maj:t sände reglementet på remiss till Kommerskollegium, vilket inte 
oväntat hade en hel del synpunkter. Framför allt vände man sig emot paragrafen om 
societetens rätt att ha invändningar mot burskapssökanden. Kollegiet menade först 
och främst, att det överhuvudtaget inte ankom på en handelssocietet att döma i 
burskapsfrågor. Dessutom innebar denna paragraf att man gjorde skillnad på Stock
holms och andra städers betjänter, trots att 1734 års handelsordning inte medgav 
något sådant. Enligt Kommerskollegium skulle det ”rubba den medborgerliga jäm
likhet som bör råda mellan personer av enahanda stånd och näringsmedel samt väcka 
förtrytsamhet och missnöje hos andra städers handlande”. Alla lärlingar i hela landet 
hade samma rätt att söka sin lycka var som helst. Emot societetens lokalistiska håll
ning ställde alltså Kommerskollegium ett slags nationell yrkessolidaritet.

Avslutningsvis menar kollegiet att Kungl. Maj:t överhuvudtaget inte borde ägna 
sig åt att auktorisera enskilda societeters reglementen på detta sätt. Den som ansåg 
sig felaktigt behandlad av en societet berövades därmed möjligheten att överklaga 
hos Kungl. Maj:1.1 stället borde man nöja sig med att ’godkänna’ reglementet, men 
betona att detta endast var provisoriskt, så länge de ekonomiska förhållandena och 
övriga omständigheter tillät.89

Societeten, i sin tur, ansåg att Kommerskollegium - som nationellt kollegium - 
inte hade med saken att göra, då detta gällde Stockholm specifikt. Att från Kungl. 
Maj:ts sida bara stadfästa reglementet provisoriskt skulle bara medföra att det inte 
respekterades.90

I juni 1791 avgjorde Kungl. Maj:t saken, i ett brev till Kommerskollegium. Kungl. 
Maj :t konstaterar att samma klausuler som kollegiet nu har invändningar emot före



kommer även i Viktualiehandelns reglemente från 1765, vilket kollegiet ju självt ut
färdat (dock står ingen sådan klausul att finna i detta, i alla händelser inte i 1765/68 
års version). På grund av detta ser Kungl. Maj:t ingen anledning att ändra i det före
slagna reglementet, utan kommer att villfara societetens begäran. Som en liten efter
gift åt kollegiet gör man dock tillägget att stadfästelsen gäller tills ’annat blir för- 
ordnat’, en liten påminnelse om privilegiernas ständigt villkorliga ställning.91

Vid ungefär samma tidpunkt försvinner ju handelssocieteterna ur Borgerskapets 
äldstes protokoll, men kryddkrämarna dyker upp igen i ’egen regi’, med egna proto
koll, och en alldeles nyupprättad in- och utskrivningsbok 1797.92

Från Kryddkramhandelssocietetens tidigaste belagda försök till organisering (upp
rättandet av egen kassa) till auktorisation och fullt genomförd organisation tog det 
alltså fyrtiofem till femtio år. I mitten av 1750-talet tog man initiativ till frågan om 
man som societet skulle åtnjuta exklusivitet och vid mitten av 1760-talet började 
man, delvis efter påstötningar från stadens myndigheter, ordna upp sina gemensamma 
angelägenheter bättre. Det senare reglementet har av allt att döma helt och hållet 
varit ett eget projekt, som man av egen kraft, och under viss opposition från Kom
merskollegium, drivit till kunglig auktorisation. Dock tycks societeten under samma 
långa tid även, åtminstone periodvis, ha plågats av inre problem som mycket väl kan 
ha hjälpt till att fördröja processen.

Siden- och klädeskramhandelssocieteten
Den talrika, och vid frihetstidens början ännu politiskt inflytelserika, skaran kram
handlare är som societet betraktat märkligt undflyende. Inte förrän i december 1796 
uppträder man som helt självständig organisation med regelbundna sammankoms
ter. Dock framgår att man redan på 1740-talet hade upprättat någon form av kassa.93 
I övrigt finns få spår av någon egentlig inre organisation eller strävan efter erkän
nande fram till 1775, då man i stället för att söka auktorisation på något reglemente 
sökte Kungl. Maj:ts stadfästelse av en nyinrättad pensionskassa. I ingressen till den 
huvudbok som 1776 upprättades för denna kassa kan man läsa om hela dess till
komst. Initiativet hade kommit från de deputerade med en herr J G Stutén i spetsen. 
Av suppliken till Kungl. Maj:t i ärendet framgår syftet med själva den kungliga 
stadfästelsen. Denna skulle innebära att kassan åtnjöt skydd mot alla framtida avgif
ter och ’publik disposition’, det vill säga den skulle inte kunna bli föremål för uttax
ering till något allmänt ändamål, utan vara ’privilegierad’.94

I stora drag godkände Kungl. Maj:t kassans reglemente - i augusti 177595 - och, 
tycks det, författade till och med den text som inleder huvudboken. Där hänvisas till 
de svåra tiderna i staden och hur de borgerliga rörelserna i allmänhet har blivit li
dande. Många medlemmar av Kramhandelssocieteten hade råkat i uselhet, varför det 
var en kristlig gärning att inrätta denna pensions- och fattigkassa.

Kramhandlarna tycks aldrig ha strävat efter någon egentlig reglementering, utan 
nöjde sig förmodligen med handelsordningens allmänna regelverk. Deras grad av 
organisering är inte helt lätt att bedöma, men den 1775/76 inrättade pensionskassan 
tyder på förmåga till samling kring ett rätt långtgående projekt, som dessutom ge



nomdrevs med större grundlighet än inom någon annan societet. Men det var som 
sagt inte förrän i december 1796 som man höll sin första helt ’egna’ sammankomst, 
för att lägga fast de mest rudimentära riktlinjerna för det fortsatta arbetet. Vid detta 
möte var c:a fyrtio ledamöter närvarande, vilka bestämde att man från och med nu 
skulle börja skriva in sina betjänter, och att särskilda formulär skulle tryckas upp för 
detta ändamål. Likaså beslöts att man skulle träffas fyra gånger om året, samt att alla 
skulle betala en riksdaler om året. En riksdaler skulle också erläggas vid varje inskriv
ning.96

Men även detta blygsamma, och synnerligen senkomna, försök till intern organi
sering stannar av protokollen att döma vid vad man redan tidigare avhandlat inför 
borgerskapets sekreterare. Från 1798 hålls ofta möten, men dessa tycks sällan ha be
rört fler än de deputerade, och rör nästan uteslutande burskapsärenden och kvinnors 
ansökningar om så kallad nipperhandel. Ingenting tyder på att kramhandlarna enga
gerade sig i något intensivare internt arbete, utan de nöjde sig med det allra nödvän
digaste. Utifrån de tillgängliga källmaterialen är det alltså svårt att karakterisera 
societeten som verklig korporation.

Linkramhandelssocieteten
Linkramhandelssocieteten är en om möjligt ännu mer skugglik institution. Yrket 
tillhörde förvisso inte de talrikare, vilket ökade möjligheterna för utövarna att via 
mer informella kanaler sköta sina interna angelägenheter. Från år 1748 finns dock ett 
protokoll där man beslutar att nya medlemmar skulle betala en frivillig gåva till en 
kassa.97 Med anledning av detta åtog sig deputerade Hintsberg att vara kassör.

En liten societet hade givetvis inte alltför många burskapsansökningar att ta ställ
ning till, och linkrämarna är sparsamma besökare hos borgerskapets sekreterare. Även 
i övrigt har societeten avsatt blygsamma spår i källorna, och något reglemente eller 
dylikt kom heller aldrig till stånd.98 Några organiserade egna sammankomster beslöt 
man sig inte för förrän 1793, och när man på grund av frånfälle var tvungen att utse 
nya deputerade, fick initiativet komma från Handelskollegium.99

I november 1793 samlades ändå societeten i egen regi för att komma överens om 
reglerna för en kassa med mera. Man hade uppmärksammat ”den märkliga nytta” 
som inrättandet av kassor hade medfört för många societeter, om de förvaltades efter 
’försiktiga regler’. För överläggningar kring kassan borde man träffas två gånger om 
året, där deltagande var obligatoriskt. Alla skulle till att börja med erlägga en riksda
ler som grundplåt och sedan lika mycket per år. Nya ledamöter skulle betala tjugo
fem riksdaler. Kassan skulle sedan till stor del förvaltas genom utlåningsverksamhet; 
vem som helst inom societeten fick låna mot sex procents ränta. Avkastningen skulle 
sedan gå till understödsverksamheten. För att hushålla med medlen fick deputerade 
inte inlåta sig i processande utan hela societetens medgivande. Till sist stadgades 
böter för den som åstadkom ’oreda och oenighet’ på mötena.100

Av de sedermera bevarade protokollen att döma, var det just kassan som samlade 
ledamöterna och knappast några behov av övrigt samarbete. I den magra protokoll
samling som finns bevarad från 1798 återfinns knappt något utöver burskap-



ansökningar.101 Inga spår av de stadgade allmänna sammankomsterna (vilket möjli
gen kan innebära att dessa protokollfördes i separat, förlorad, bok).

Siden- och klädeskramhandlarna och linkrämarna kan således utifrån de här un
dersökta källorna knappast betraktas som organisationer, även om de åtnjöt viss kor
porativ status som särskilda societeter. Dock visar deras brist på egentlig samling, 
utom kring upprättandet av ett visst ekonomiskt skyddsnät, att de knappast såg be
hov av egentlig korporativ formering. Snarare än representanter för ett korporativt 
idiom skulle de därför kanske ses som företrädare för en mer individualistisk inrikt
ning, där självständiga näringsidkare, utan avsikt att på allvar underordna sig något 
kollektiv, sluter sig samman endast i just så stor omfattning som man finner nödvän
digt för att bevaka vissa gemensamma intressen. Alternativt kan man - efter Mancur 
Olson - förmoda att eventuella förkämpar för ett vidare kollektivt agerande miss
lyckades med att övervinna det individuella motståndet hos ledamöterna. Noterbart 
är också, att man hos dessa jämförelsevis svagt organiserade societeter knappast fin
ner några spår av frågan om utbildning och kompetens, och följaktligen inga 
inhängningsstrategier kopplade till dessa spörsmål.

Sammanfattning
Genomgången ovan har ju handlat om societeternas organisering och sökande efter 
erkännande utifrån många aspekter - blev de ’äkta’ korporationer, inrättades kassor, 
understödsverksamhet och liknande? Sammanfattningsvis är det nu därför dags att 
se till huruvida denna process också kan karakteriseras som en inhängningsprocess.

Societeternas åtgärder för att uppnå erkännande riktades i regel mot kontroll av 
marknaden. Dock krävdes en förskjutning i strategin för att nå dit. Ur järnkram- 
handlarnas misslyckade försök från 1730, och lärftskrämarnas första utkast 1752, fram
träder ganska oförblommerade krav på inhängning av marknaden, där man gjorde 
anspråk på att få avgöra exakt vem som var tillåten att ta del av dess resurser. Även 
kryddkrämarna sökte vid mitten av 1750-talet få till stånd numerus clausus. Kommers
kollegium var dock fullständigt kallsinnigt inför dessa anspråk och invände till och 
med, emot järnkrämarna, att de genom sin brist på egentliga yrkeskvalifikationer 
inte kunde hävda samma rätt till exkusivitet som hantverksskråna, vilka ju bevisligen 
producerade något påtagligt. Även Kungl. Maj:t visade stor tvekan inför tanken på 
särskild auktorisation för minuthandeln.

Genom 1734 års handelsordning hade staten själv öppnat vägen för tanken på att 
speciell kompetens krävdes för att framgångsrikt driva handel, dock ändå med tan
ken att denna allmänna lagstiftning skulle räcka. Viktualiehandlarnas första försök 
till auktorisation 1757 bemöttes med just detta argument.

Men runt 1760 sker en omsvängning från flera håll. År 1759 ändrar sig Kungl. 
Maj:t, och utfärdar den första egentliga auktorisationen för en handelssocietet. År 
1762 får sedan järnkramhandlarna ett erkännande på att deras handel kräver så spe
ciell kompetens att inte ens betjänter upplärda i brukens järnbodar är meriterade att 
utöva yrket. Kompetensen har hamnat i fokus. Frågan om formalisering av lärlingars 
och betjänters förhållanden inom societeterna väcks även av stadens myndigheter,



som tröttnat på den osäkerhet som hittills rått. På 1760-talet vidtar de flesta societeter 
åtgärder för att bättre organisera in- och utskrivning av lärlingar, för att på så sätt 
skaffa sig bättre kontroll över utbildningen. Lärftskramhandelssocieteten utarbetar 
till och med ett speciellt reglemente för detta ändamål, där just utbildningens kvali
tet ska säkerställas.

Societeterna hade lämnat försöken att kontrollera marknaden via regelrätta för
bud för andra grupper att utöva yrket, och i stället börjat koncentrera sig på 
utbildningsfrågan. Av kryddkrämarnas (1775) reglemente att döma var man ibland 
mycket framgångsrik. Societeten lyckades få med regeln att man måste vara utbildad 
inom stockholmssocieteten för att kunna utöva yrket i staden. Viktualiehandels- 
societeten fick 1809 ny kunglig auktorisation på sitt reglemente, och fick då även 
uttalat stöd för denna princip.102 Genom att man på detta sätt lyckades skaffa sig 
fullständig kontroll över utbildningen kontrollerade man även rekryteringen till yrket. 
Man behärskade också med detta såväl affärs- som arbetsmarknaden inom branschen.

Där societeternas öppna försök att kontrollera marknaden genom numerus clausus 
och liknande ’direkta’ inhängningsstrategier genomgående möttes av avslag (den 
häftigaste oppositionen kom som vanligt från Kommerskollegium), var man mer fram
gångsrika i fråga om de indirekta strategierna, som gick via betonandet av utbild
ningens betydelse, och genom formaliserandet och den interna kontrollen av denna.

Dock krävdes att man samtidigt organiserade sig väl (inte minst krävdes något 
sånär ordnade finanser). Det är knappast någon tillfällighet att de yrken som var 
svagast organiserade knappast alls visade något intresse av att ’professionalisera’ sig.

En ytterligare, tänkbart bidragande orsak bakom minuthandlarnas vilja att fram
stå som kvalificerade yrkesmän är den speciella konkurrens de utsattes för från fabriks- 
bodarna, något som främst berörde de branscher där manufakturerna var någorlunda 
utvecklade, som textil- och järnvaruindustrin. För att återknyta till resonemanget 
hos Matthew Hilton tidigare i kapitlet, innebar dessa att en ny relation upprättades, 
en direkt relation mellan producent och konsument, där försäljaren reducerades till 
renodlad mellanhand, en ’överlämnare’ av en vara. Handelsmannens status bygger 
till stor del på att hans roll som mellanhand också kan utvecklas till något mer, till 
rollen som experten, vilken genom kunnande kombinerat med en personlig relation 
till kunden garanterar kvalitet och rimlig prisnivå. Dock får resonemanget stanna 
vid detta, då jag saknar material för att bygga under denna hypotes vidare.

Hittills har kapitlet handlat om societeternas anspråk på specifika kvalifikationer 
och behov av inhägnader. Det har bara i begränsad omfattning handlat om vilket 
motstånd dessa anspråk reste. Vi får anledning att återkomma till detta, dels nedan i 
kapitlets avslutande avdelning - där framför allt Kommerskollegium, men även an
dra instanser får mer utrymme - dels i kommande kapitel, där relationen korpora
tion-individ behandlas mer ingående.



Kämpar för god ordning och skälig jämlikhet
I genomgången ovan har några områden av societeternas försök att organisera sig 
berörts endast kortfattat. Jag kommer därför i denna avdelning att utifrån några fall
studier diskutera hur societeterna hanterade frågan om den interna konkurrensen. 
Frågan tangerar också två problemområden som tidigare varit uppe för diskussion, 
nämligen hur egendom fick disponeras respektive skyddet mot den öppna markna
den, som ett led i inhängningsprocessen.

Thomas Brante poängterar, att för att ett förbund framgångsrikt ska kunna driva 
ett professionaliseringsprojekt krävs en organisation med formellt demokratisk struk
tur och egalitär ideologi, en struktur som förmår dölja de omfattande skillnaderna 
inom gruppen.103 För handelssocieteterna kom den interna konkurrensbegränsningen 
att bli ett viktigt inslag i den korporativa formeringen, där hänvisningar till behovet 
av skäliga utkomstmöjligheter och jämlikhet inom kollektivet var legio.

Konkurrensbegränsning I. En eller flera bodar?
I ett par societetsreglementen infördes klausulen om att ingen fick inneha mer än en 
salubod. I Kryddkramhandelssocietetens reglemente stipulerades den ofantliga bötes- 
summan av ettusen daler silver för den som höll flera bodar.104 När societeten 1755/ 
56 anhöll om att få bli ’inskränkt’, anfördes ju också som skäl just ’missbruket’ med 
flera bodar. Detta skulle, enligt Handelskollegium, också ha stridit mot en intern 
överenskommelse, för bibehållande av ”en god ordning och skälig jämlikhet av nä
ring och förtjänst”.105 Inom Viktualiehandelssocieteten hade ju frågan uppenbarli
gen varit en tvistefråga när reglementet projekterades, men finns egendomligt nog 
sedan inte nämnd i det färdiga reglementet.

Järnkramhandlarna intog (i 1730 års projekt) en något generösare attityd, och 
medgav att man förutom sin enda bod även fick ”hålla något kram till salu” hemma 
i sitt eget hus. Men det stadgades också att en nyutlärd bodsven, som förenat sig med 
societeten, inte fick sätta upp någon bod så nära sin gamle husbonde att han förför
delade dennes rörelse.1061 utkastet till det nya reglementet 1734 var dock dessa regler 
omformulerade till att man generellt skulle se till att bodarna inte låg för nära varan
dra. Regeln om högst en bod kvarstod, med undantaget för dem som ägde hus på 
någondera malmen, vilka även kunde få sälja hemifrån.107 En anonym läsare, vars 
skriftliga kommentarer finns bevarade, invände att detta bara skulle gynna de redan 
välbärgade; varför skulle inte också den som bara hyrde sitt hus får sälja hemifrån? 
”[D]et är så mycket felt, att den som är fattig och intet har råd till att köpa sig en 
egendom på malmen, så skall han i sin fattigdom kuvas...”.108 Dessa anspråk på ’skälig 
jämlikhet av näring och förtjänst’ - den så kallade näringsprincipen - var ju också, 
som framgick av kapitel 2, en viktig del i det småborgerliga konceptet juste milieu.

År 1760 ansåg sig järnkramhandlarna tvungna att åter ta saken till behandling. 
En bevarad konceptskrivelse anger att societeten då ingick en överenskommelse om 
att ingen fick ha mer än en bod, trots att en del ledamöter hävdat att denna rätt inte 
kunde förmenas dem.109 Skrivelsen hänvisar till handelsbalken, och hävdar att där 
finns fastslaget att ingen borgare får ha mer än en bod, vilket dock är fel.110 Böter på



fyrtio daler silver stadgades för den som överträdde förbudet. Handelskollegium gav 
beslutet sin välsignelse, och menade att det tillkommit av goda skäl och skulle ”lända 
till bibehållande av god ordning och jämlikhet uti näring och förtjänst societetens 
ledamöter emellan”.111

Ett principiellt intressant ärende i detta sammanhang behandlades i ett flertal 
instanser mellan 1772 och 1774. Läderminuthandelssocieteten hade ingått en intern 
överenskommelse om just begränsning till en bod var, och sökte Handelskollegiets 
stadfästelse av denna. Tre ledamöter, med den välbärgade Georg Dandanelle i spet
sen, hade dock invändningar, och menade att det stred emot handelsordningens anda, 
vilken syftade till handelns utvidgande, och att en inskränkning i antalet bodar skulle 
medföra reducerade skatteintäkter från societetens sida. De anhöll om att rätten att 
hålla flera bodar skulle bibehållas. Av de tre hävade senare Carl Johan Lind att han 
inte stod bakom invändningarna, och att någon förfalskat hans namnteckning, han 
kunde nämligen inte skriva sitt namn själv (vilket ju onekligen kastar ett rätt blekt 
ljus över den omhuldade utbildningen).

Handelskollegium konstaterade dock att många societeter hade ingått liknande 
överenskommelser, vilka visat sig ”nyttiga och tjänande till god ordnings bibehål
lande”. Om det var fritt att utvidga sin rörelse hur som helst fanns ju risken att någon 
skulle slå under sig hela societeten. Och om en rörelse inbringade för mycket, kunde 
det tänkas att ”flera medborgare, vilka annars av den vinst som erhållas i en sådan 
bod, kunde hava sin utkomst (...) därigenom bliva utestängda från borgerligt närings- 
idkande och således betagas tillfälle att sig försörja”. Tydligare kan knappast närings- 
principen uttryckas, och kollegiet stadfäste därigenom societetens överenskommelse.112

Dandanelle överklagade beslutet till Magistraten, i augusti 1772, och hävdade 
inledningsvis att societeten de facto bara bestod av fem stycken aktiva, självständiga 
idkare, medan merparten av de på papperet fjorton stycken var ’avsigkomna’, i konkurs 
eller bara kommissionärer åt garvareämbetet. Den nu gjorda överenskommelsen var bara 
ämnad att förkväva de få driftiga, och dra ned även dem i det träsk majoritetens egen 
vårdslöshet satt dem i, och allt detta till skada för det allmänna och dess nytta.

Dandanelle yrkade därför på att Handelskollegiets utslag måtte hävas, ”samt lika 
rättvist den tillåtas att hålla mer än en bod som därmed mäkta kan, på det den som 
har lust att tjäna publicum och hjälpa sig själv, icke må bliva inskränkt att han tillika 
med själva inrättningen icke måtte lida en sådan undergång som de, vilka ovarsamt 
och överflödigt hushållat, samt sedan skylla sin undergång på inrättningen och 
ledamöters idoghet”.113

Societeten fortsatte (på hösten 1772) att hävda att flera bodar inom samma rö
relse bara skulle medföra förvirring för såväl allmämheten som societeten, medan 
Dandanelle svarade dels med att Handelskollegium självt hyrt ut två bodar till ho
nom, dels med att fri etablering skulle medföra bättre sortiment för allmänheten, 
större skatteintänkter till staden och kronan samt en ’sund tävlan’ inom societeten. 
Dandanelle yrkar därför åter på att Magistraten måtte tillåta flera bodar, så att en 
driftig idkare ”inte förmenas att tjäna kronan, staden, allmänheten och sig själv, med 
hustru och barn”.114



Ytterligare ett par skrivelser utväxlades, men i juni 1773 avgjorde Magistraten 
ärendet till societetens förmån, och stadfäste Handelskollegiets utslag.11S

Den grundläggande konflikten är tydlig, och antagligen signifikativ för en liten, 
ännu inte helt etablerad societet. Mot de korporativa värdena, vilka hävdar allas rätt 
till skälig bärgning - vilket också bäst skulle gagna det allmänna - står den själv
ständige näringsidkaren, vilken främst hävdar sin rätt att berika sig själv - vilket även 
det bäst skulle gagna det allmänna. Och där Handelskollegium förespråkade 
korporationernas intressen, och mer än gärna upprepade sitt mantra om den goda 
ordningens och jämlikhetens bibehållande, erkände inte Georg Dandanelle 
korporationens medlande roll och stod nog, som societetens enda verkligt välbär
gade ledamot (han skröt med att han ensam betalade sextio daler silver i kontribu- 
tion), i detta Kommerskollegium närmare i sin syn på hur näringslivet borde organi
seras.

Ärendet gick vidare upp till både Kommerskollegium och Kungl. Maj:t, i vilkas 
utslag Magistratens resolution undanröjdes, och Läderminuthandelssocietetens in
terna överenskommelse betecknades som just intern, och som sådan mest att ses som 
’projekt’, så länge det inte auktoriserats.116 Som en intressant detalj kan nämnas att 
när Kommerskollegium infordrade societetens förklaring i ärendet, vände man sig 
inte till några societetens deputerade, utan till varje medlem enskilt, ett tecken på att 
läderhandlarnas societet knappast var särskilt väl organiserad, och alltså illa rustad 
att driva denna typ av processer. Intressant är också att Stockholms Magistrat under 
pågående process - innan Kommerskollegium fällt sitt utslag - godkände societetens 
reglemente, i vilket den aktuella klausulen dock saknades.117

Konkurrensbegränsning II.
Begränsning av arbetskraft och öppettider
I genomgången av de olika societeternas tillkomst har texten ett par gånger snuddat 
vid frågan om begränsning av handlarnas anlitade arbetskraft. Saken hänger sam
man med frågan om antalet bodar, eftersom den som innehade flera bodar sannolikt 
också - vilket kryddkrämarna konstaterade i sina besvär 1755/56 - behövde flera 
bodbetjänter.118 Att inskränka rätten att ta sig an så många lärlingar man ville kunde 
därför vara ett effektivt konkurrensbegränsningsmedel. När det gällde änkor var detta 
inget problem, då ju dessa oftast var beroende av societeten för att få sig tilldelade 
arbetskraft överhuvudtaget - de var lättkontrollerade. Besvärligare var det med självs- 
våldiga ledamöter.

I såväl järnkrämarnas som lärftskrämarnas reglementen (eller förslag till dylika) 
stipulerades högst en lärling åt gången, medan viktualiehandlarna medgav flera för 
dem som taxerades högt. Hos både järnkrämarna och lärftskrämarna motiveras klau
sulerna visserligen uttryckligen med konkurrensbegränsning, men inte för handlarnas 
del. I stället sägs de ha tillkommit av omsorg om betjänterna själva, för att dessa när 
de väl utexaminerats skulle ha rimliga möjligheter att etablera sig utan övermäktig 
inbördes tävlan.1191 regel talas bara om lärlingarna - det ansågs antagligen viktigast



att sätta in åtgärderna på rekryteringsstadiet - men i viktualiehandlarnas reglemente 
sägs uttryckligen att den översta gränsen, tre anställda, gäller samtliga, det vill säga 
även bodsvenner och eventuella söner.120

Kryddkrämarnas försök att kontrollera den inbördes ordningen kan skärskådas 
litet extra. I reglementet från 1775 anför man som skäl att hålla nere betjäningen att 
man vill undvika skada för ’lantmannen’ och andra för riket nyttiga näringar, och 
inte binda för mycket folk vid minuthandeln. Men liksom Viktualiehandelssocieteten 
satte man olika penningstreck: den som taxerades till över tjugo daler silver fick ha 
två betjänter och över fyrtio daler medgav tre stycken. Utöver detta krävdes dock en 
extra avgift, till staden, på etthundra daler.121

Kryddkramhandelssocietetens omtanke om böndernas behov kanske kan verka 
överraskande, men bakgrunden var en kunglig förordning från 1757, om ”folks olag
liga skyddande i städerna”, där Kungl. Maj:t uttryckte oro för att såväl jordbruket 
som andra oundgängliga näringar skulle lida brist på arbetare, så länge dessa drog till 
städerna och sögs upp i ’onyttiga binäringar’. Alltså tillhölls stadsnäringarna att inte 
härbärgera fler personer än absolut nödvändigt.122 Denna förordning kunde sedan 
användas som slagträ när frågan kom upp till diskussion inom societeterna.123 Hos 
viktualiehandlarna fanns den till och med nämnd i reglementet.124

Kryddkramhandelssocietetens första allvarliga försök att få till stånd likvärdiga 
förhållanden låg dock tio år tillbaka i tiden. På hösten 1765 hade man sammanträtt i 
frågan, och kommit fram till en överenskommelse. Denna är intressant inte minst för 
att den pekar på de sannolikt mycket kärva förhållanden som rådde inom stora delar 
av minuthandeln. Först vände man sig emot oskicket att hålla bodarna öppna till 
långt in på kvällarna, för att man hoppades på ytterligare någon liten avsättning. 
Detta medförde allvarliga hälsorisker för betjänterna, framför allt på vintern. Därför 
stagdades att ingen fick ha sin bod öppen längre än till sju, mellan första november 
och första mars. Redan andra punkten medgav dock undantag från denna regel, som 
samtliga lördagar, kring jul etc. Något överraskande är att societeten ansåg sig be
höva ingripa mot sabbatsbrott, och stadga böter på tjugo daler silver för den som 
hade öppet på söndagen. Man uppmanade också medlemmarna att öva noggrann 
uppsikt över varandra i dessa avseenden, och framför allt över de bodar som låg av
lägset till, ute på malmarna.125

Frågan är ju sedan hur väl societeterna lyckades i sina försök att begränsa med
lemmarnas rörelser genom dylika inskränkningar. År 1771 utgick från Kommerskol
legium en förfrågan till staden om hur många som var auktoriserade att idka lärfts- 
kramhandel. Med anledning av detta upprättade societeten en fullständig lista över 
samtliga handlare och alla deras lärlingar och bodsvenner. Förteckningen består av 
39 namn fördelade på 38 rörelser. Av dessa stod fyra under konkurs. På de övriga 34 
rörelserna fördelade sig endast sex bodsvenner och 19 lärlingar. Sex ledamöter hade 
en på prov eller skulle anta någon, vilket sannolikt betydde att de redan hade dem 
hos sig. Fyra hade ingen arbetskraft alls. Av detta följer att lärftskrämarna i genom
snitt hade just c:a en person som hjälp i rörelsen, och endast två stycken hade två.126

År 1805 beslutade Viktualiehandelssocieteten att man för att stärka kassan skulle



göra en särskild uttaxering på 32 skilling för varje betjänt. Av det insamlade beloppet 
att döma fick man in pengar för vad som motsvarade 121 betjänter, vilket ställt emot 
de dåvarande 100 ledamöterna innebär ett genomsnitt på 1,2 betjänter.127 Motsva
rande siffror härledda ur Järnkramhandelssocietetens protokoll ger vid handen att 
deras rörelser (mellan 1760 och 1810) härbärgerade i genomsnitt mellan 1,2 och 1,6 
betjänter.128

Denna statistik pekar på att konkurrensbegränsning av detta slag förmodligen 
var rätt effektiv, och på det hela taget efterlevdes av societeternas medlemmar. Den 
förhärskande småskaligheten i dessa näringar gör också att frågan i praktiken kanske 
inte utgjorde något större problem; de flesta hade antagligen varken anledning eller 
råd att ta sig an fler i hushållet än absolut nödvändigt.

Konkurrensbegränsning III. Den externa konkurrensen
Parallellt med dessa åtgärder för att begränsa den inre konkurrensen fortgick kam
pen för att kontrollera den yttre. Försöken att få sådana regler inskrivna i reglementena 
hade i regel misslyckats, men frågan fortsatte att leva vidare på det politiska planet.

Under 1769 debatterades det förment bekymmersamma läget för minuthandeln 
i staden, och såväl handelssocieteternas som myndigheternas synpunkter vidarebe
fordrades så småningom till Kungl. Maj:t. Inlagorna i detta ärende sammanfattar 
ganska väl de olika parternas ståndpunkter.

I mars detta år avsände ett antal minuthandelssocieteter en skrivelse till 
Magistraten, där man betecknade det som en ”smärtande sanning” att handeln på 
senare tid avtynat och många näringsidkare gått under och ”råkat i uselhet”. Huvud
skälet sades vara den stora ’disproportion’ i de handlandes antal som nu rådde, vilket 
läge bara förvärrades med det stora antal lärlingar som hela tiden antogs. Societeterna 
hänvisar till samtliga resolutioner och reglementen man kan hitta, som stadgar att 
ingen ska få idka borgerlig näring i Stockholm som inte godkänts av Magistraten och 
horgerskapet, och att antalet hela tiden ska lämpas efter näringens art.129 Alltså anhåller 
societeterna ifråga om att Magistraten ska ’sätta ut’ ett nummer, det vill säga antal, 
idkare som inte får överskridas inom varje societet. ’Uttjänta’ bodsvenner får sedan 
vänta tills något utrymme blir ledigt innan de kan söka burskap. Om dessa får vänta 
och tjäna litet längre än nu, behöver man heller inte anta så många lärlingar. Vad 
societeterna öppet förordar är alltså åter helt inskränkta societeter.130

Magistraten hade remitterat societeternas skrivelse till Handelskollegium, vilket 
svarat att man i och för sig ställde sig bakom tanken på att ingen skulle tillåtas få 
burskap på handel innan man rett ut om branschen för tillfället tålde tillökning, men 
att faktiskt numerus clausus var otänkbart. En bra början skulle dock vara om societeterna 
efterlevde 1757 års resolution, och inte tog sig an så många lärlingar.

Magistraten hade därför undersökt hur många människor det fanns inom de be
rörda societeterna, och därefter kommit till ungefär samma slutsats som Handels
kollegium. Antalet handlare måste ’proportioneras’ så att ’jämvikt’ uppstår. Dels fick 
det inte finnas för få handlare, dels måste en skälig prisnivå upprätthållas, dels måste 
alla ledamöter inom societeterna erhålla en skälig avans. Liksom tidigare Kungl. Maj : t



klagar även Magistraten över ungdomar från landsbygden som drogs till städerna 
och de borgerliga näringarna, ”varest de sedan bliva uslingar och det allmänna till 
last, i det stället de vid ett annat levnadssätt kunnat vara nyttiga lemmar i ett folk- 
fattigt land”. Därför ställer sig Magistraten bakom societeternas förslag, och finner 
det bättre att betjänterna får vänta några år på sitt burskap, men med utsikter till 
säkrare bärgning därefter.131

Överståthållare Lantingshausen sammanfattade de olika ståndpunkterna i sitt 
svar till Kungl. Maj:t i augusti 1769. Han konstaterar att Magistraten varit betänk
sam inför tanken på inskränkta societeter, och att inte heller societeterna egentligen 
krävt detta, utan snarare bett att få slippa ytterligare tillökning. Anledningen till att 
överståthållaren dröjt med att svara Kungl. Maj:t sägs vara att han hoppats kunna 
övertyga de berörda att inte framhärda i sådana krav, dock utan framgång.

Hans egen uppfattning är att alla sådana begränsningar skulle innebära ett hin
der för städernas tillväxt av såväl invånare som näringsliv. Det skulle snarare leda till 
monopol och ”kväva all industri”. Inte heller vore det rättvist att på så sätt förvägra 
förtjänta betjänter deras rätt. Risken fanns att de bara sökte sig till andra städer, och 
därmed dränerade staden på den sakkunskap man investerat i dem. Överståthållaren 
framhöll i stället två andra lösningar på handelns problem: Om handlarna slutade 
engagera lärlingar i så stor utsträckning, och i stället utnyttjade hustrur och barn litet 
mer, skulle problemen med för många burskapssökande utebli. Och om man iakttog 
handelsreglementena litet bättre, och slutade göra intrång på varandras områden, 
skulle det nog också finnas utrymme för flera bodar inom många branscher.132

Handelssocieteterna försökte alltså ännu föra upp frågan om en begränsning i 
antalet handlare på dagordningen, och fick ett visst stöd hos stadens myndigheter, 
vilka dock inte ville ställa upp på något absolut antal, utan förbehöll sig rätten att 
själva ha ett ord med i laget från fall till fall. Kungl. Maj:ts representant, å andra 
sidan, var inte överraskande negativt inställd till alla mer djupgående regleringar i 
den vägen, och lade över ansvaret för societeternas problem på handlarna själva. Hade 
de bara följt det regelverk som redan fanns skulle allt ha blivit bättre.

Sammanfattning
Societeternas metoder för att stävja öppen intern konkurrens pekar på en aktiv kamp 
för att uppnå en juste milieu, en ordning som skulle tillförsäkra alla medlemmar en 
skälig försörjning och skydda dem från riskerna med en fri marknad. Som synes kunde 
denna inställning dock möta motstånd från vissa medlemmar, som hade de ekono
miska medlen att expandera på vad som uppfattades som andras bekostnad.

Det är knappast en tillfällighet att läderhandlaren Dandanelle, med sin öppen
hjärtiga propaganda för den fria konkurrensen, verkade inom en liten, dåligt organi
serad societet, en societet som ännu inte var tillräckligt stark för att framgångsrikt 
’fostra’ sina medlemmar in i det korporativa idiomet. Skydd mot den öppna markna
den kunde bara erbjudas inom en väletablerad och erkänd korporation. Dock hade 
societeterna genomgående uttalat stöd hos stadens myndigheter för denna hållning, 
medan Kommerskollegium, i fallet läderhandeln, kunde avvisa denna just med hän



visning till avsaknaden av auktorisation.
Dylika överenskommelser för att begränsa den interna konkurrensen innebar 

också att societeterna försökte kontrollera medlemmarnas dispositionsrätt till sin 
egendom. Att man till exempel ärvde en bod skulle inte betyda att man automatiskt 
hade rätt att bruka den.

Försöken att även kontrollera den externa konkurrensen misslyckades på det hela 
taget när man sökte auktorisation på detta via reglementen och dylikt. Dock idkade 
man vidare påtryckningsverksamhet i frågan när tillfälle erbjöds, och kunde i detta 
påräkna fortsatt, om än halvhjärtat, stöd från stadens myndigheter.

Motståndet
Som framgått av det ovan sagda fick inte societeternas kamp för erkännande och 
auktorisation, eller deras försök att kontrollera konkurrenssituationen, stå oemot
sagd. Och, i likhet med vad som framgick av kapitel 3, det var främst från Kommers
kollegium motståndet emanerade.

I denna tredje avdelning av detta kapitel ska vi se på ett par fall där kollegiets och 
Kungl. Maj :ts hållning visade sig avgörande för en societets framtid. Likaså kommer 
kollegiets mer allmänna hållning, såsom den framgick av 1778 års stora utredning, 
att diskuteras vidare.

Tobakshandeln - en fråga om nytta
Liksom hos många andra societeter är det under 1760-talet som tobakshandlarna 
börjar utkristallisera sig som egen bransch, dock ännu mycket otydlig i konturerna. 
Som nämndes i kapitel 4, var ett flertal handelsyrken bemyndigade att sälja tobak. 
Likaså råder viss osäkerhet om vem som egentligen var tobakshandlare, och det är 
ofta svårt att avgöra om man har att göra med enbart handlare, eller även 
tobaksfabrikörer (tobaksspinnare).

Men i början av 1760-talet hade några som kallade sig tobaksminuthandlare an
sökt om att få anses som egen societet. Ärendet gick vidare upp till Kommerskolle
gium, vilket i november 1762 avkunnade ett utslag som i närmare trettio år skulle stå 
i vägen för tobakshandlarnas ambitioner. Kollegiet konstaterar att ”denna handel 
(...) icke kan anses av den beskaffenhet, att därav må upprättas någon sådan societet 
eller handelsklass, som lika med andra societeter skulle efter utfärdade reglementen 
och Kongi, förordningar få antaga lärlingar och dem efter genomgångna läroår som 
köpsvenner anses”. Detta skulle vara i strid med 1757 års förordning om onödigt 
folks skyddande i städerna, och dessutom knappast vara till någon båtnad för det 
allmänna. Nej, tobakshandeln sköttes lika gärna av gamla och orkeslösa män och 
kvinnor, och dessutom hade ju redan både hökare och kryddkrämare rätt att sälja 
tobak. Alltså avslår kollegiet denna propå, och menar att tobakshandlarna fick nöja 
sig med det skydd burskapet medförde, och fick inte bilda någon egen societet.133

Som sten på börda dömdes man sedan till trettio daler silver i böter för obefo
gade besvär, efter att man hade överklagat Kommerskollegiets utslag till Kungl. 
Maj: t.134



Ungefär tio år senare uppstod en tvist mellan tobaksfabrikörerna och handlarna, 
sedan de senare genom ett kungligt brev 1772 erhållit rätten att ha upp till två bodar 
vardera. Fabrikörerna fruktade att detta skulle öka på handlarnas behov av anställda, 
vilka sedermera skulle göra anspråk på att själva få bli handlare. Därför anhöll 
fabrikörerna hos Kungl. Maj:t om att tobakshandlarna skulle påminnas om 1762 års 
förbud mot att skriva in lärlingar. Kungl. Maj:t förtydligade därför budskapet, och 
upprepade att tobakshandlarna inte fick ses som societet. Man förväntades fortfa
rande anlita fattiga änkor, värnlöst kvinnfolk eller avsigkomna borgare i sin hante
ring, för att därigenom hindra att unga män drogs ifrån andra näringar, ”där deras 
flit, arbete och skicklighet en större nytta för riket kunde åstadkomma”. Nu stadga
des än tydligare att tobakshandlarna inte hade rätt att anställa manspersoner i sina 
bodar, som skulle kunna göra anspråk på rättighet till denna handel i framtiden.135

I vidare svar på olika besvärsärenden i samband med tobakshandeln upprepas i all
männa ordalag dessa bestämmelser, senare (efter Gustav III:s ryska krig) med tillägget 
att denna handel främst lämpade sig för krigsskadade soldater.136

På våren 1790 gick dock tobakshandlarna än en gång på offensiven, och ansökte 
åter om att få bli egen societet, och denna gång också om att få eget reglemente. 
Kungl. Maj:t veknade något, och poängterade att tidigare förordningar ju inte be
hövde upphöra att gälla, bara för att de fick bilda en societet. Alltså beviljades nu 
tobakshandeln rätten att ses som egen societet, med rätt att anta betjäning i sina 
bodar. De tidigare reglerna mildrades nu till lydelsen att man helst borde anta kvin
nor eller minderåriga, samt att inga läro- eller tjänsteår fick räknas.137

Stötestenen för tobakshandeln var att den inte sågs som nyttig för samhället, 
något som inte ens statens slutliga eftergift kunde ändra på. Tobakshandeln förblev 
vingklippt som societet betraktat, då den främsta grunden för verklig exklusivitet - 
den reglerade utbildningen - förvägrades dem. Denna något motsägelsefulla posi
tion innebar också att man inte riktigt visste på vilket ben man skulle stå i exempelvis 
burskapstvister. Sökande till handeln kunde bemötas dels med att de inte tjänat till
räckligt inom societeten, dels med att dessa tjänsteår ju ändå inte alls fick räknas, 
liksom till exempel Handelskollegium kunde avfärda en ansökan om burskap på to
bakshandel med att personen ifråga ju var fullt arbetsför, och därför gjorde större 
nytta på annat håll.138

Liksom flera andra försökte tobakshandlarna ändå organisera något slags fung
erande societet i mitten av 1790-talet, då man började sammanträda i egen regi, med 
närvarande rådman och fiskal (ett tecken på att man ändå uppnått ett lokalt erkän
nande).139 Av dessa protokoll framgår dock tydligt att societeten fortfarande innehöll 
såväl rena tobakshandlare som fabrikörer. Det står också klart att man hade problem 
med sin osäkra ställning, och att bulvanverksamhet och uthyrning av bodar och rät
tigheter till ’unga och arbetsföra’ personer var vanligt.140

För tobakshandelns del innebar alltså statens avvisande inställning ett avgörande 
hinder för deras inhängningsförsök, vilka strandade på avsaknaden av reglerad 
utbildningsgång. Dess korporativa status förblev därför också oklar.



Hökarenäringens skiftande status
På våren 1735 fick ’drängen’ Anders Wiedberg Handelskollegiets tillstånd att gå i 
bolag med sin husbonde, hökaren Petter Liedman. På grund av sin låga ålder - tjugo
två år - kunde han dock ännu inte antas som borgare. Eftersom minimiålder för att 
komma i lära var femton år, förväntades man inte ha utstått de lagstadgade läro- och 
tjänsteåren förrän vid tjugosju års ålder, varför Wiedberg alltså knappast kan ha upp
fyllt handelsordningens krav.141

Detta resulterade i en långdragen tvist som inte avgjordes förrän 1739. Det finns 
inte utrymme här för alla turerna, men när sakförhållandena väl var utredda inlät sig 
flera av aktörerna på ett principiellt resonemang som är av intresse. På våren 1737 
ansökte Anders Wiedberg så om burskap, vilket till slut medgavs av Magistraten på 
sommaren samma år.142 Societeten överklagade hos Kommerskollegium, och påpe
kade att man aldrig hörts av Magistraten innan denna fällde sitt utslag. På detta sätt 
skulle inte handelsordningens mål kunna uppfyllas, vilka syftade till att befrämja 
antagandet av ”tjänliga och skickliga” personer ”uti handelskroppens gemenskap”.143

Kommerskollegium infordrade förklaring från Magistraten och fick svar på vå
ren 1738. Magistraten inleder med att direkt ifrågasätta Hökaresocietetens status. 
Det var i och för sig förklarligt att hökarna lutat sig emot handelsordningen, men 
enligt Magistratens förmenande gällde denna endast ’contoirs eller kramhandel’ och 
var knappast tillämplig i fallet hökarna. Wiedberg hade ju dessutom bara sökt bur
skap på hökarehandel och inte på spannmålshandel, vilken inte hade någon likhet 
med de förenämnda typerna.144

Hökarehandeln ensam kunde alltså, enligt Magistraten, inte påräkna status som 
societet likvärdig med andra. Möjligt är alltså att hökarenäringen, som Nils Herlitz 
hävdar, ansågs stå lägre än andra handelsgrenar, och sågs över axeln av det handlande 
borgerskapet i gemen.14S

Anders Wiedberg själv var inte sen att utnyttja stödet från Magistraten, och läm
nade in en redogörelse till Kommerskollegium angående sina ’vedersakare’ inom 
societeten. Hans inlaga är inget mindre än ett direkt hån mot societeten och dess 
ledmöter personligen. Visst, handelsordningen stadgade ett visst antal tjänsteår inom 
kontors- eller kramhandeln, men ingenting om ”månglarehandeln”; det kunde knap
past krävas så lång tid att lära sig ”utmångla för 3 öre kmt (kopparmynt) smör, ett 
halvt kvarter gryn” etc. Han betvivlade också att den samling bondpojkar, lakejer, drängar 
och gardeskarlar som nu befolkade societeten hade gått i lära lika länge som han.146

Societetens invändningar klingade ohörda hos Kommerskollegium, och i juli 1739 
svor Anders Wiedberg borgareden.147

Societeten var givetvis orolig efter Magistratens angrepp, och i synnerhet efter 
Kommerskollegiets utslag, och vände sig därför till Kungl. Maj:t. Var inte handels
ordningen att anse som en allmän förordning, som gällde alla som drev borgerlig 
handel? Om någon, det vill säga de, skulle ställas utanför skulle detta öppna för en 
okontrollerad inströmning av personer av tvivelaktig skicklighet och frejd.148 Då Kungl. 
Maj :t dröjde med att svara vände man sig till sist till Justitiekanslern, där man uppre
pade sin oro, och påpekade att man betalade lika betungande utskylder som andra



handlare, och därför väl hade rätt till samma beskydd som de?149
Det skulle dröja ytterligare många år innan saken slutligen utreddes, och Hökare- 

societeten tvingades besvära sig över att stadens myndigheter ofta beviljade burskap 
till personer som lärt vare sig spannmålsminut- eller hökarehandel. Och även om så 
inte alltid var fallet, utmanades societetens exklusivitetsanspråk ofta i ordalag som 
påminde om Anders Wiedbergs. Betjänten Petter Burman, som fått avslag på sin 
ansökan i Handelskollegium på hösten 1745, besvärade sig över detta med det ut
tryckliga argumentet att hökarehandeln knappast kunde räknas in under handels
ordningen, då denna ”är snarlig lärd, och kan även bestyras av den aldrig därpå lärt 
haver, allenast han vet att skilja den ena fetalie (= viktualie) varan ifrån den an
dra...”.150 Magistraten dröjde hela två och ett halvt år med att fälla sitt utslag, vilket 
innebar att Hökaresocieteten hann räddas av gong-gongen. I november 1747 utgav 
Kungl. Maj:t den efterlängtade resolutionen, där det förklarades att 1734 års handels
ordning visst skulle gälla även Hökaresocieteten, dock endast så länge hökarehandeln 
var bunden tillsammans med spannmålshandeln i en och samma societet.151

Denna sista reservation hade kunnat visa sig ödesdiger. Som nämnts i kapitel 4, 
släpptes spannmålshandeln fri i två omgångar, 1775 respektive 1780. Kilen mellan 
societetens två näringar var inslagen, och hökarnas ställning var åter i fara. På vin
tern 1778 tvingades man värja sig hos Handelskollegium, mot att bli sedd som 
”nödhjälpssocietet för värnlösa kvinnfolk och näringslösa personer”, något som till
kom yrken som tobaks-, möbel- och nipperhandeln. Hökarna däremot, var en ”av de 
gamla och ordentliga handelssocieteterna”.152

Kommerskollegium dröjde inte med att utnyttja ett sådant tillfälle. I en burskaps- 
tvist 1781 hävdade kollegiet, med anledning av att societeten blivit anmodad av sta
dens myndigheter att ta en sökande i examensförhör, att ”icke någon författning 
föreskriver förhör till burskaps vinnande å spannmåls- minut och viktualiehandel”.153 
Och i ett liknande ärende 1788 hänvisade man uttryckligen till 1747 års villkor, och 
menade att som spannmålshandeln nu var fri, gällde inte längre några regler om läro- 
och tjänsteår.154 Till stöd för sina argument kunde kollegiet också hänvisa till ett ut
slag i en burskapstvist från Göteborg, där Kungl. Maj:t undsluppit sig att hökare
handeln ju ”desutom inte är svårare, än att var och en som någon omtanke har, kan 
densamma utöva”.155

Än en gång kom dock Kungl. Maj:t till slut att bli räddaren. I samband med 
inskränkningarna i spannmålshandelns frihet, i maj 1790, uppstod uppenbarligen en 
viss meningsmotsättning mellan Kommerskollegium och Kungl. Maj:t. Kollegiets 
kungörelse i frågan består av två punkter, om att friheten till spannmålshandel inte 
gällde utminuteringen i städerna, samt om var viktualievaror fick säljas. Av ett brev 
från Kungl. Maj:t till Kommerskollegium den tionde maj framgår dock att en tredje 
punkt (på societetens initiativ) hade dryftats dem emellan, nämligen om hökare
handeln stod utanför de allmänna reglerna för burskaps vinnande. Kungl. Maj:t be
tonade för kollegiet att det nog var ’bäst och nyttigast’ om även Kommerskollegium 
i fortsättningen rättade sig efter handelsordningen, i all synnerhet som Viktualiehandels- 
societeten också hade ett reglemente baserat på denna, utfärdat av kollegiet självt.156



Trots att Viktualiehandelssocieteten var den första minuthandelssocietet som 
uppnådde full auktorisation (1765/68), fortsatte Kommerskollegium sitt krypskytte 
mot dess status och anspråk på exklusivitet. Och liksom i fråga om tobakshandeln var 
det på kraven på utbildning man riktade in sig; det var där nyckeln till ’professionell’ 
status låg, basen för en eventuellt framgångsrik inhängningsstrategi.

1778 års utredning än en gång.
Försök till ’avprofessionalisering’
Kommerskollegium stannade dock inte vid denna typ av eldgivning mot enskilda 
societeter, utan gick som bekant till angrepp på bred front i samband med 1778 års 
utredningsförslag om handelns upphjälpande i allmänhet. Kollegiets mer övergri
pande syn på minuthandeln har ju redan presenterats i kapitel 3, men flera av de 
konkreta förslagen slog direkt mot minuthandelns alla försök att inhängna sin verk
samhet med utbildningskraven som grund.

Ursprunget till resonemanget var egentligen den redan flera gånger nämnda för
ordningen från 1757, om folks olagliga skyddande i städerna. I denna förordnings 
tredje stycke förordas att handeln med framför allt textilvaror (”alnegods och nippers 
försäljande”) i första hand borde bedrivas av kvinnfolk, och att manlig betjäning 
borde antas i minimal utsträckning. Av sjunde stycket framgår att ett av syftena san
nolikt var att hitta lämplig sysselsättning åt kvinnor som annars sågs som ’onyttiga’, 
som tillresta hårkullor och andra, vilka annars själva skulle börja mångla, och förför
dela stadens borgare.157 Bättre alltså att de engagerades i de riktiga stadsnäringarna.

Men när Kommerskollegium tjugo år senare tog upp tråden, kombinerade man 
den med en allmän nedvärdering av de krav minuthandeln ställde.

Där nyttiga näringar saknade ung, manlig arbetskraft, gick många unga män och 
slösade bort sin tid i salubodar med sysslor som lika bra, eller kanske till och med 
bättre, sköttes av kvinnor. Samtidigt ökade just antalet utkomstlösa kvinnor i stä
derna, hänvisade till tiggeri eller fattigvård.

Dessa kvinnor, framför allt gamla jungfrur och hederliga mäns änkor, vore lämp
liga till arbete i handelsbodarna, helst som de i regel skrev och räknade tillräckligt 
bra ”som en bodkladds förande kräver”. Risken fanns ju annars att dessa kvinnor 
tvangs till ’opassande sysslor’.

Kvinnan var dessutom en bra affär. Hon var billigare i mat och lön, och kunde på 
lediga stunder ägna sig åt ’kvinnliga slöjder’, som att sticka eller sy. Unga män stod 
mest med armarna i kors och funderade ut sätt att ”dela vinsten med husbonden till 
sina nöjen”.

Därför borde en straffavgift utgå, på etthundra daler silver, för varje manlig be
tjänt som nyttjades i boden (på ’contoiret’ eller på marknader kunde de vara använd
bara). Undantagna från detta skulle bara vara de yrken som krävde större kropps
krafter, som järn-, spannmåls- och viktualiehandeln.158

Detta utspel från Kommerskollegiets sida får ses som en verklig bredsida. I andra 
sammanhang hade förvisso ifrågasatts om en del societeters krav på exklusivitet verk



ligen var grundade i faktiskt behov av lång utbildningstid, men sällan i så tydliga 
ordalag, och detta från statens egen representant i dessa frågor. Inte minst slås man 
av den öppet nedlåtande tonen.

Förvisso gick man inte så långt som till att föreslå att minuthandeln också skulle 
få drivas av kvinnor. Men i och med att man så tydligt nedvärderade utbildningens 
betydelse, och faktiskt försökte undandra större delen av minuthandeln från handels
ordningens regler, ryckte man i praktiken undan hela grunden för korporationernas 
anspråk på exklusivitet, och på kontroll över rekryteringen till yrket. I och med detta 
skulle alla försök till inhängning falla platt till marken. Utan reglering av tillträdet 
till handelsyrkena riskerade korporationernas privilegier till stor del att bli en chi
mär, och hotet från den öppna marknaden påtagligt.

Dock måste givetvis Kommerskollegiets ständiga utmaningar ses som just detta 
- utmaningar. Som framgick av kapitel 3, resulterade dessa reformförslag inte i nå
gonting på kortare sikt. Men som rättsinstans och rikets högsta myndighet i 
näringslivsfrågor var dock kollegiets inflytande påtagligt i enskilda mål, och även om 
man politiskt ofta misslyckades i sina mer vidsträckta planer, kvarstod man som be
tydande maktfaktor i relation till handelssocieteterna.

Sammanfattning
Såväl individer som staten försökte alltså ofta sätta käppar i hjulet för handels- 
societeternas strategier för att inhängna sina områden, och skaffa sig själva kontroll 
över rekryteringen till yrket. Överhetens motstånd är dock inte fullt så entydigt som 
det ibland kan framställas. Kommerskollegiets nästan kategoriskt fientliga attityd 
till allt vad korporativt organiserad minuthandel vill säga modereras något av Kungl. 
Maj :ts mer skiftande hållning, där enskilda omständigheter för varje fall verkar få avgöra.

På sätt och vis vet vi ju dock att korporationerna ’segrade’. Kommerskollegium 
lyckades i denna typ av frågor sällan med att bryta igenom borgarståndets motstånd 
mot alltför stor inblandning, och fram emot sekelskiftet hade de flesta av Stockholms 
minuthandelsyrken uppnått en grad av organisation som inget av dem hade vid 
handelsordningens införande 1734. Vissa av dem kan med fog kallas korporationer i 
ordets fulla bemärkelse, medan ett par stannade på halva vägen. Några nöjde sig dock 
med en mycket rudimentär organisation, och förefaller aldrig på allvar ha anträtt 
vägen mot att bli egentliga korporationer; av brist på egentligt behov eller egna ini
tiativ, eller - som i fallet tobakshandeln - som en följd av övermäktigt motstånd.

Dessa skillnader återspeglas också i deras skiftande framgång i strategierna för 
inhängning av yrket. Det var de som på allvar kämpade till sig full korporativ status 
(viktualiehandlarna, lärftskrämarna, kryddkrämarna och i viss mån järnkrämarna) 
som lyckades bäst, tack vare den vikt som lades vid auktorisationen och reglemente
ringen.



Sammanfattande diskussion
Vilka var då egentligen de främsta drivkrafterna bakom minuthandelssocieteternas 
strävan att uppnå status som äkta korporationer?

En intressant ledtråd kan man få via Simona Ceruttis genomgång av utveck
lingen inom Turins skräddarskrå, från sent 1600-tal till mitten av 1700-talet. Under 
en femtioårsperiod, från c:a 1680, var textilbranschen i staden synnerligen framgångs
rik, och skrået ifråga kunde samla näringsidkare inom många yrken - inkluderande 
såväl handelsmän som hantverkare - till en inflytelserik branschorganisation. Denna 
agerade främst i ekonomiska frågor, och visade endast svagt intresse för sådant som 
kvalitetskontroll eller frågor av symboliskt värde.

Från 1730-talet kom dock denna omfattande organisation att utsättas dels för ett 
ökat politiskt tryck utifrån, med krav på ökad samhällelig kontroll, dels för inre so
ciala spänningar, en utveckling som gick hand i hand med en kris inom sidenindustrin. 
Resultatet blev en hierarkisering av skrået, där handelsmännen på allvar försökte ta 
kontrollen. Enligt Cerutti var det som ett svar på den ekonomiska krisen som skräddar- 
skrået nu på allvar började klä sina anspråk i korporativ dräkt. Sedermera kom det 
till en verklig brytning, när handelsmännen tog steget att bilda en egen organisation, 
vilken krävde monopol på försäljningen av textilvaror, förbud för hantverkare att 
sälja själva, och inskränkning i rätten till import. Den nya formeringens relativa fram
gång kan delvis förklaras med handelsmännens starka politiska position i staden.

Förutom detta exempel på hur ekonomiska prövningar kunde framkalla ett ökat 
korporativt tänkande och, inte minst, strategier för inhängning av marknaden, är även 
det kvarvarande, ursprungliga skräddarskråets reaktion illustrativ. När den tidigare 
breda samlingen inom hela textilbranschen nu hade upplösts, och skråets tidigare 
framstående sociala position därmed var hotad, skedde ett slags kontraktion, där för
svaret av skråets gränser plötsligt blev viktigt. Tidigare negligerade formaliteter, som 
utbildningens längd, regler för inträde, krav på mästarprov etc., började bevakas. Av 
den tidigare löst sammansatta branschorganisationen hade nu blivit separata korporatio
ner, där gränser, symboler och sammanhållning inåt blev allt viktigare.159

I denna beskrivning av den norditalienska textilhanteringens kris under 1700- 
talets första hälft kan man se flera element som anknyter såväl till diskussionen ovan 
som till den i kapitel 2, om förutsättningarna för mobilisering av en kollektiv små
borgerlig identitet. Handelsmännens agerande, och utbrytning i en egen korpora
tion, förefaller ha utlösts som reaktion på den ekonomiska krisen. Den väg deras 
aktion tog sig - framgångsrik monopolisering - var grundad i deras starka politiska 
ställning i staden. De kvarvarande - främst hantverkarna - såg sin sociala position 
undermineras (relativ underprivilegiering), och svarade med en defensivare form av 
inhängning, där man såg till att noggrannare kontrollera tillträdet till korporationen, 
samtidigt som man stärkte den inre yrkesidentiteten genom samling kring gemen
samma symboler (som valet av skyddshelgon). En expansiv strategi hos de socio- 
politiskt ledande grupperna i staden möttes alltså av en reduktiv, inåtblickande stra
tegi hos dem som uppfattade sig som missgynnade i maktkampen.

Här finns alltså tydliga paralleller till den ekonomiska och politiska utvecklingen



i Stockholm. Minuthandelssocieteterna hade under stadens ekonomiska och 
demografiska expansion efter 1720 tvingats åse hur nya konstellationer av ekono
miskt starkare medtävlare slog under sig de viktigaste delarna av handeln, och tog 
kontroll över utrikeshandeln och näringspolitiken. Känslan av att inte ha fått någon 
chans att få del av kakan bör ha varit utbredd inom stora delar av minuthandeln. På 
detta följde sedan den verkliga ekonomiska krisen från 1750-talets slut, en kris som 
ingen av aktörerna i denna avhandling fick se något slut på.

Genom handelsordningen 1734 hade statsmakten försett handeln med en an
vändbar grund för verklig organisering, även om denna när den väl kom till stånd 
länge möttes med ointresse. Men det står klart att denna organisering kom att dröja, 
och inte ta fart på allvar förrän under 1760-talet, när stadens och näringslivets ekono
miska problem stod klara för alla inblandade. Under den föregående expansionsperioden 
såg antagligen många inom handeln ännu ingen anledning till tätare samling kring yrket. 
Poängen med begreppet relativ underprivilegiering är ju att den är just relativ, och 
tiderna kan alltså ha varit goda för många även inom minuthandeln. Därför var det 
först i och med den verkliga ekonomiska krisen som behovet av samling blev påtagligt.

Jag menar att de utvägar handelssocieteterna då tog till bär tydliga spår av ’social 
inhängning’. Men där mer offensiva försök att monopolisera yrkena på det hela taget 
misslyckades, fick man koncentrera sig på mer subtila sätt att kontrollera rekryte
ringen och etableringen. I stället för marknadsmonopol och numerus clausus kom 
societeternas kamp att stå kring utbildningens betydelse och formalisering, samt vakt- 
hållandet kring den moraliska ekonomin.

Men, kan man då invända, handlar det verkligen om korporationer i ’gammal’ 
mening, och inte snarare om ’nya’ intresseorganisationer, som bara tog sig en för 
tiden bekant yttre form? Sent organiserade yrken, som siden- och klädeskrämarna, 
kan kanske peka ’framåt’, mot någonting ’modernare’. Där återfinns ingen inre, ’fost
rande’ organisering att tala om, men däremot ett mycket formaliserat fattigkasse- 
och pensionssystem. Man kan därför inte bortse från möjligheten att några societeter 
helt enkelt inte såg några skäl att organisera sig i verkliga korporationer, och inte såg 
något behov av kollektivt agerande utöver vad rådande institutioner och lagstiftning 
redan erbjöd. Ett visst ekonomiskt skyddsnät för individen kan där ha setts som fullt 
tillräckligt, utan ytterligare krav på samling kring gemensamma intressen.

Hos dem som nådde verklig korporativ formering ses dock tydliga spår av ett 
’gammalt’ korporativt idiom, i försöken att upprätthålla en moralisk ekonomi inom 
samfundet, inom ’familjen’. Societeternas kamp för att skaffa sig kontroll över rekry
tering och utbildning spelar in här. Förutom att det givetvis var ett led i att skaffa sig 
kontroll över marknaden, handlade det också om att tillerkännas positionen som det 
fostrande mellanledet, mellan individen och ’det allmänna’.

Jag ser dock inte detta som en motsättning mellan något gammalt och något 
nytt, som pekar framåt mot ett ’liberalt’ samhälle. Korporation är inte ett ’traditio
nellt’ begrepp (även om skråväsendet var gammalt, och kanske tyngt av riter och 
traditioner) utan ett juridiskt. Det var inte sedvanerätt utan auktorisation som ’gjorde’ 
en korporation, och förhoppningsvis visar de empiriska exemplen ovan att societeternas



korporativa anspråk av samtiden inte sågs som några ekon från medeltiden. Kampen 
för den moraliska ekonomin möttes av stor förståelse från i alla fall stadens myndig
heter. Detta var aktuella och reella frågor för de inblandade, utifrån deras uppfatt
ning av hur samhället borde vara organiserat.

Ett honnörsord i samband med societeternas formering är ’ordning’. Ständigt 
upprepas behovet av ordning societetens medlemmar emellan, och lika ofta betonas 
att olika interna överenskommelser är nödvändiga för upprätthållandet av denna 
ordning. Ordningen, och överhetens erkännande av densamma, var en förutsättning 
för att man skulle kunna bevaka medlemmarnas rätt till jämlika chanser till utkomst. 
Det största hotet mot detta var den otyglade - oordnade - fria konkurrensen. Den 
tanke Handelskollegium gav uttryck för i fallet med läderhandlarna - att en handla
res alltför stora vinst med fördel hade kunnat delas på flera borgare, och därmed 
gagnat samhället bättre - visar att uppfattningen var djupt rotad i det tidigmoderna 
stadssamfundet. För att återknyta till resonemanget i kapitel 2, var tanken på det 
rättvisa utbytet, principen om marknadsplatsen, en viktig del av det korporativa 
idiomets ömsesidighetsprincip.

Vad var det då som stod på spel? Handlade det i förlängningen bara om att muta 
in gränserna, att bevaka tillträdet till efterfrågade resurser? Var korporationerna krassa 
karteller eller hade dessa ’kollektiva personer’ vidare syften för medlemmarnas del?

Jag skulle vilja betona att korporationernas strävan att upprätthålla idén om det 
rättvisa utbytet syftade till att garantera medlemmarnas oberoende. Som krav för 
inträde som fullvärdig medlem av det korporatistiska samhället gällde att man var 
vuxen, manlig egendomsinnehavare. Den kritiska variabeln här är givetvis egendom- 
sinnehavet. Men den egendom som privilegierna representerade utgjorde inte främst 
ett ekonomiskt skyddsnät - som sådant var de alltför bristfälliga - utan ett socialt.

Korporationen hade inte resurser att hålla en medlem som kommit på obestånd 
under armarna, och knappast heller ambitionen. Framför allt kunde domen vara hård 
om det bedömdes som att den olycklige själv, genom misshushållning, försatt sig i 
olycka.160 En medlem som gått i konkurs tvingades i praktiken lämna societeten, även 
om han kunde vara välkommen tillbaka om han kunde visa att han åter kommit på 
fötter och gjort rätt för sig visavi sina borgenärer. Under tiden förväntades han dock 
hålla sig borta, och om han innehaft någon förtroendepost inom societeten var han 
tvungen att omedelbart frånträda denna.161 Privata initiativ för att hjälpa någon i 
svårigheter kunde betraktas med misstro från societeten, då allt som liknade interna 
uppgörelser medlemmar emellan kunde misstänkas för bulvan- eller förlagsverksam
het, eller någons oblyga försök att ta över rörelsen på otillbörligt sätt.162

Denna misstänksamhet mot hur den enskilde medlemmen förvaltade sin materi
ella egendom stämmer dock väl överens med korporationens inställning till sin kol
lektiva egendom. Det var denna som utgjorde garanten för den enskildes oberoende. 
Endast genom att kombinera kampen för extern etableringskontroll med ett strikt 
internt upprätthållande av näringsprincipen kunde man bevara såväl korporationens 
status som kollektiv person som de enskilda medlemmarnas status som oberoende, 
hushållsföreståndare och fullvärdiga medborgare.



Kapitel 6

Husbondeväldet
DE UNGA MÄNNEN I DEN BORGERLIGA VÄRLDEN

I kapitel 2 konstaterades, att en individ kunde göra anspråk på fullvärdigt medlem
skap i en korporation endast om han motsvarade kriteriet att vara vuxen, manlig 
egendomsinnehavare. Men det konstaterades också, att runt dessa medlemmar av 
korporationen kretsade åtskilliga individer, knutna till borgarens hushåll och där
med även med anknytning till korporationen, vilken anknytning dock inte automa
tiskt gav dem någon del i korporationens kollektiva egendom. Dessa löst associerade 
individer stod igenom detta i en beroendeställning gentemot hushållets ende ’obero
ende’ medlem - borgaren/husbonden. Hittills har denna avhandling handlat om 
korporationer, borgare och relationen dem emellan och till ’det allmänna’. Nu har 
emellertid tiden kommit att på allvar diskutera hur relationerna kunde se ut mellan 
borgaren/korporationen å ena sidan, och de individer som befann sig så att säga i 
korporationens periferi å den andra; de som ansåg sig ha rätt att göra anspråk på en 
del av korporationens rättigheter och egendom.

Dessa individer kan lätt delas in i två huvudgrupper, skilda åt av den mur som 
könet utgjorde i det korporatistiska samhället. Där de män som var knutna till det 
borgerliga hushållet ändå realistiskt kunde aspirera på att uppnå borgerligt och med
borgerligt oberoende, gällde detta inte en kvinna, såvida hon inte uppnått status av 
borgaränka. Och inte ens som sådan kunde hon påräkna fullvärdig status inom 
korporationen.

Detta kapitel och det följande kommer att behandla den borgerliga rörelsens 
manliga arbetskraft: lärlingar, bodsvenner och gesäller - de pojkar och män som 
med en fot redan tagit klivet in i den borgerliga världen. Kapitel 8 är sedan ägnat åt 
de kvinnor som ändå ansåg sig ha rätt till delaktighet i männens näringar, främst 
änkor, hustrur och döttrar inom den borgerliga världen. Innevarande kapitel kommer att 
behandla det patriarkala systemets dimension av husbondevälde, det vill säga relatio
nen fader - barn, medan kapitel 8 diskuterar relationen mellan vuxna män och kvin
nor inom korporationen. Det mellanliggande kapitel 7 handlar om de unga män som 
ansåg sig färdiga att ta det slutliga steget in i den borgerliga världen, och vilket be
mötande deras ambitioner fick från korporationernas sida.



Gemensamt för bägge kategorierna av ’anknutna’ individer är att de ansåg sig ha 
rätt att ställa anspråk på korporationens rättigheter. Som framgått av kapitel 4, fanns 
i staden även andra grupper som, om än som undantag, getts rätt att nagga de bor
gerliga privilegierna i kanten: utkomstlösa kvinnor av god frejd, avsigkomna bor
gare, krigsskadade eller avdankade soldater med flera. Tillsammans utgjorde alla dessa 
en ansenlig mängd människor ur de obesuttna skikten som kunde uppfattas som ett 
hot mot de borgerliga näringarnas exklusiva status. Intrång från verkligt oauktoriserad 
handel eller hantverk är i detta sammanhang oproblematiskt. Här fanns ett uttalat 
rättsskydd för korporationerna, där fiskaler och domstolar bevakade skråns och 
societeters intressen mot bönhasar och illegala nasare. Intressantare är korporation
ernas relationer till dem som befann sig i periferin. Såsom egendomslösa och under
ordnade kom deras anspråk i och för sig ’underifrån’, men deras anknytning till 
korporationen gav dem givetvis en helt annan ställning, och speciellt då den manliga 
arbetskraften, vars förväntningar i princip var helt legitima. Som kommer att visa sig 
innebär detta dock inte att de inte mötte motstånd.

’Den lilla världen’. Kapitlets utgångspunkter
Det är alltså relationen korporation-individ som står i centrum för detta och föl
jande kapitel. Som utgångspunkt står ett antagande om att minuthandelssocieteternas 
agerande gentemot individer inom och i utkanten av korporationen präglades av ett 
försvar av ’den lilla världen’. Med detta menas en kontrollerbar och överblickbar 
värld, präglad av god ordning, intressegemenskap mellan husbonde och underlydande, 
ömsesidiga band och enighet mellan societetsbröder, samt en dragning åt lokalism.1

För hantverkets del har bilden av den lilla, stabila, familjebaserade produktions
enheten kraftigt ifrågasatts av Michael Sonenscher, vilken föredrar att tala om stads
hantverket som ett slags splittrad ’basarekonomi’, till skillnad från de mer integre
rade formerna av ren familjeekonomi respektive ’fabriksekonomi’. Det småskaliga 
hantverket passade enligt Sonenscher knappast in på någon av dessa två former, utan 
präglades i stället av en kortsiktighet i såväl produktion som finansiering vilken krävde 
snabb anpassningsförmåga. Det tydligaste uttrycket för detta var den stora omsätt
ningen - ofta säsongsbetonad - på arbetskraft, vars storlek och sammansättning ofta 
skiftade snabbt i samma verkstad.2 Tillgängliga siffror från skomakaregesällskapet i 
Stockholm visar också att omsättningen på gesäller vissa år kunde vara mycket stor. 
År 1740 pendlade till exempel talen över antalet verksamma gesäller per månad mel
lan 308 stycken i maj och 147 stycken i november. Andra år kunde dock denna spänn
vidd inskränka sig till 20-30 stycken.2 Det säger sig självt att någon samhörighet på 
familjebasis i rörelsen ofta kunde vara svår att upprätthålla under sådana omständig
heter. I regel tycks ändå strävan ha varit att få gesällerna att binda upp sig för kontrakts
tider på minst tre månader, men helst ett halvår eller längre.4

Under 1700-talets gång såg också flera av Stockholms hantverk en tendens till 
stordrift och ägarkoncentration som snarare förde dem mot den andra ytterligheten, 
fabriksekonomin.51 följe därav ökade också andelen gesäller som till slut gifte sig och 
flyttade ut ur mästarens hushåll. Vid 1700-talets slut fanns flera skomakarrörelser i



Stockholm med över tjugo anställda, och störst var ålderman Gabriel Timans över 
fyrtio man starka rörelse. Av dessa arbetade förmodligen de flesta hemma hos sig 
själva, en variant av forlagssystem som benämnts decentraliserad manufaktur.15

Gemensamt för bägge dessa alternativ är dock att de motarbetade uppkomsten, 
alternativt bibehållandet, av en stabil, familjeanalog produktionsenhet. Ett av syf
tena med detta och följande kapitel är därför att se hur minuthandeln klarade av 
denna eventuella motsättning mellan ideal och verklighet.7

I detta kapitel behandlas situationen för bodbetjänterna och frågan om hur hus
bondevälde utövades inom handelssocieteterna. Hur såg det ut inom skilda societeter 
och hur såg rekryteringen till yrket ut, genom lärlingssystemet? Undersökningarna ba
seras huvudsakligen på societeternas interna protokoll och övriga handlingar.

Att vara bodbetjänt. Husbondevälde och beroende
En avgörande aspekt av patriarkalismbegreppet är helhetsprincipen. Det är denna 
helhetsprincip som tydligast visar på den avgörande skiljelinje som gick mellan de 
’beroende’ respektive ’oberoende’ inom det borgerliga hushållet. De beroendes ställ
ning inom hushållet jämfördes med barns ställning och beroende gentemot sina för
äldrar, och då främst fadern, hushållsföreståndaren.8 Dock upphörde för många detta 
beroende inte i och med att vuxen ålder uppnåtts. En manlig individ lämnade inte 
denna beroendestatus förrän han, genom giftermål eller egendomsförvärv, själv bli
vit hushållsföreståndare.9 En kvinna lämnade den i princip aldrig.111

Som redan betonats innebär detta att samhället var indelat i ’oberoende’, det vill 
säga vuxna, manliga egendomsinnehavare, och alla andra, de ’beroende’, vilket själv
fallet innefattade de allra flesta individer i samhället. För ett sådant samhälle, där 
beroende och underordning var norm snarare än undantag, bör man givetvis - efter 
Nancy Fraser och Linda Gordon - vara försiktig med att förse begreppet med alltför 
nedvärderande konnotationer. Även Fraser och Gordon framhåller egendomsinne- 
hav som den avgörande förutsättningen för oberoende och socialt vuxenskap. An
språk på frigörelse från en annans hushållsföreståndarskap från någon som inte var 
besutten kunde ses som tecken på social kris, som en anomali.11 Tydligast kom det 
patriarkala systemets kontrollsträvan till uttryck i det tidiga 1700-talets legohjons- 
stadgor för landsbygden (1723 och 1739), som slog fast tvånget för egendomslösa att 
gå i tjänst, och dessutom allvarligt inskränkte tjänstehjonens rörelsefrihet.12

Mellan de vuxna och de evigt beroende stod de borgerliga hushållens manliga 
arbetskraft - lärlingar, bodsvenner och gesäller; de som å ena sidan tillhörde de bero
ende, å andra sidan hade anträtt vägen mot burskap, mästerskap och hushålls
föreståndarskap. Dessa pojkar och unga män färdades längs det borgerliga samhällets 
institutionella kanal för social rörlighet, och intressegemenskapen mellan dessa hus
bönder in spe och deras husbönder de facto förutsattes vara omfattande.11 Denna 
förväntan om framtida upphöjelse till de oberoendes skara var ett kitt som förenade 
rörelse och hushåll.

Denna intressegemenskap kunde givetvis eroderas betydligt om arbetskraften



såg sina möjligheter att nå det efterlängtade målet kringskäras alltmer. För hantver
kets del brukar forskningen framhålla de tidigt industrialiserade textilnäringarna på 
kontinenten, under 1500-1600-talen, som den kontext där gemenskapen på allvar 
började upplösas. När gesällerna inom dessa näringar såg sin status som arbetar- 
aristokrater och blivande mästare hotas, och risken för degradering till ’arbetare’ - 
och därmed evigt beroende - blev påtaglig, började de se sig som en distinkt grupp, 
särskild från mästarna, med egna intressen och värderingar som inte längre självklart 
stod i samklang med mästarkorporationernas och -hushållens.14 Ett sådant upp
brytande av den förväntade värdegemenskapen, och därmed ömsesidighetsprincipen, 
innebar ett grundläggande hot mot den korporativa ordningen.

För korporationen var det alltså rimligen viktigt att försöka upprätthålla en ba
lans mellan patriarkalismens båda sidor: kraven på underordning samt nödvändig
heten av ansvar och beskydd.

Att bli lärling respektive bodsven
När en pojke antogs i lära inom minuthandeln fick han inte vara yngre än fjorton
femton år.15 Han förväntades då redan ha ’lagt någon grund’ i skrivande och räk
nande. Enligt handelsordningen skulle han sedan gå ett provår. Om detta utföll till 
belåtenhet för alla parter skulle pojken skrivas in i yrket, i vittnens närvaro, och var 
sedan skyldig att tjäna som lärling i ytterligare sju år. Under denna tid erhöll han 
endast mat och kläder i ersättning. Som garant för att pojken verkligen skulle stanna 
hela lärotiden ut hade husbonden rätt att avkräva honom, eller snarare hans föräld
rar, en borgen. Denna skulle också garantera att gossen gjorde sitt yttersta för att 
lyda sin husbonde, gå honom tillhanda i rörelsen på bästa sätt samt vara trogen och 
ärlig.161 gengäld skulle husbonden ge lärlingen all nödvändig undervisning i vad som 
hörde till handeln, samt inplantera kärlek till fäderneslandet och insikt om köpman
nens plikt gentemot detta.17

Dessa paragrafer inskärpte tydligt lärpojkens underordnade position visavi sin 
nye husbonde. Han var i praktiken lagligt bunden till handelsmannens hushåll, och 
det stod honom inte fritt att flytta därifrån om han ville, det skulle betraktats som 
rymning. Inte ens hans föräldrar hade rätt att utan vidare hämta hem honom från läran.18

För den som på detta sätt utstått sina sammanlagt åtta läroår - han var då åt
minstone tjugotvå-tjugotre år gammal och därmed myndig - väntade fyra år som 
köp- eller bodsven. Om den tidigare husbonden så åstundade förväntades han stanna 
hos denne, annars var han fri att söka tjänst hos vem han ville. Lön eller annan ’ved
ergällning’ blev hädanefter en förhandlingsfråga.19

Bodsvennen befann sig alltså beroendemässigt i en mellanposition. Till skillnad 
från lärlingen var han nu med säkerhet myndig, och därmed fullt rättskapabel och på 
sätt och vis vuxen. Han var heller inte lagligt bunden vid en och samma husbonde på 
samma hårda sätt som lärpojken. Så länge han var i tjänst - vilket han givetvis för
väntades vara; som tjänstlös riskerade han krigstjänst eller annat obehagligt - var 
han dock underordnad sin husbonde ur alla aspekter precis som förut, i likhet med 
andra medlemmar av dennes hushåll.



Det finns ett viktigt inslag i lagstiftningen som gjorde att situationen för en bod
sven inom handeln skilde sig från hantverksgesällens. I skråordningens stadgar för 
gesäller förutsätts att dessa är ett rörligt släkte. Det betonas att gesällen, efter full
gången kontraktstid, är fri att lämna staden och söka arbete var han vill, liksom det 
föreskrivs vad som gäller främmande gesäller som kommer till staden.20 Några mot
svarande möjligheter bestås inte en bodsven inom minuthandeln. I stället poängte
ras ju att han helst bör stanna hos samma husbonde under hela sin tolvåriga läro- och 
tjänstetid. Endast om han skickas utomlands i husbondens tjänst bör han röra på sig 
(men då räknas det å andra sidan som en extra merit).21 Lagstiftaren var inte längre 
intresserad av ett rörligt arbetarsläkte, och framför allt inte road av tanken på att 
utlärda arbetare skulle exportera sin kunskap och erfarenhet till andra länder. Även 
inom hantverket skulle denna gesällfrihet så småningom strypas, och efter ett 
Kommerskollegii förslag 1751 inskränktes gesällernas rätt att resa utomlands betyd
ligt, ett led i en lång process för att bryta upp gesällernas internationella nätverk och 
inlemma dem i den nationella ekonomiska politiken.22 Dock kvarstod i princip 
gesällernas nationella arbetsmarknad.23

Denna brist på rörlighet medförde också att betjänterna inom handeln saknade 
de omfattande nätverk som gesällerna inom många yrken hade byggt upp, och inom 
handeln existerade ingen motsvarighet till de så kallade gesällskapen. Dessa sam
manslutningar - som inom vissa yrken kunde vara väl organiserade - tjänade samti
digt som sociala kontrollorgan och skyddsnät, men utgjorde också en viss maktresurs 
och bas för kollektiva aktioner från gesällernas sida.24 Detta forum saknade handelns 
betjänter, vilka alltså var lämnade åt sig själva. De var i och med detta också tydligare 
bundna vid en ’arbetsmarknad’ och eventuell framtid som handlare i Stockholm, och 
därmed mer beroende av den ställning och det rykte de kunde förskaffa sig inom 
stockholmssocieteten.

Rekryteringen till lärlingsstadiet
I kapitel 5 redogjordes för såväl Kungl. Maj:ts som societeternas strävan att hålla 
nere mängden arbetskraft. För staten sågs det som ett problem att arbetsföra yng
lingar sökte sig till städerna och dränerade landsbygden på arbetskraft. Societeterna, 
å sin sida, såg risken med ett framtida överflöd av aspiranter till medlemskap och 
burskap, vare sig man hänvisade till de redan etablerades problem eller till förment 
omsorg om betjänternas egen framtid. Av de där framlagda resultaten förefaller det 
också som om denna förordade sparsamhet med att anta arbetskraft verkar ha efter
levts ganska väl. I detta avsnitt kommer jag att se närmare på hur rekryteringen av 
lärlingar till handeln såg ut inom några societeter. Materialet är hämtat från de tre 
societeter som har avsatt det generellt bästa källmaterialet, nämligen Järnkramhandels- 
societeten, Lärftskramhandelssocieteten och Viktualiehandelssocieteten. För Järn- 
och Lärftskrämarsocieteterna har rätt omfattande material kunnat samlas in redan 
från mitten av 1700-talet, medan viktualiehandlarnas material blir möjligt att bearbeta 
mer grundligt först från 1790-talet, och med tonvikt på 1800-talets första decennium.



Hur många skrevs in ?
För att först få en allmän uppfattning om hur stor omsättningen på lärlingar var, kan 
det vara intressant att se hur många som överhuvudtaget skrevs in i lära (det vill säga 
de pojkar som kom till societeternas kännedom och blev regelrätt inskrivna; här finns 
ett möjligt mörkertal av ’svart’ arbetskraft).

Tabell 6.1
Inskrivna i lära inom Järnkramhandelssocieteten, Lärftskramhandelssocieteten 
och Viktualiehandelssocieteten. Antal och årsmedeltal.

Järnkramh.societeten Lärftskramh.societeten Viktualieh.societeten

Inkrivn.år Antal Per år Antal Per år Antal Per år
1750-1775 45 1,7 80 3,1 - -
1776-1800 71 2,8 101 4,0 - -
1791-1800 - - - - 210 21,0
1801-1809 - - - - 150 16,7
1801-1820 51 2,6 - - - -
1801-1833 - - 131 4,0 - -

Källa: JkrHS (NMA), Protokoll 1710-1778, 1779-1873; LkrHS (SSA), In- och utskrivnings- 
böcker: ”1723-1800-talets början”, ”Upplagd 1760”, ”Upplagd 1800”, ”1800-talets förra hälft”; 
VHS (SSA), Protokoll, 1768-1819, In- och utskrivningsbok fr. 1800.

Av denna tabell kan man dra slutsatsen att en ökning i nyrekryteringen på lärlings- 
stadiet tycks ha skett efter 1775, men sedan stannat av. För att närmare utvärdera 
siffrorna i tabell 6.1 måste man ställa dem mot ytterligare uppgifter, nämligen antalet 
ledamöter i respektive societet. För den minsta av dessa societeter, Järnkramhandels
societeten, varierar antalet ledamöter mest, relativt sett: mellan 10 stycken (exem
pelvis 1760 och 1800) och 17 stycken (1810).25 Ökningen i antalet inskrivna per år 
motsvaras alltså inte av någon linjär ökning av antalet ledamöter. Ett medeltal för 
åren 1750 till 1800 blir c:a 13 medlemmar, vilket skulle innebära att inskrivningarna 
under dessa femtio år ökade från drygt 0,1 per medlem och år till c:a 0,2, med andra 
ord en fördubbling. En motsvarande operation för lärftskrämarna under samma tid 
ger ett genomsnittligt medlemsantal på c:a 35, vilket skulle innebära att inskrivnings- 
takten ökade ytterst måttligt, från strax under 0,1 till strax över, per medlem och år.26 
För viktualiehandlarna är det svårare att utröna mer exakta medlemsantal ur deras 
eget arkivmaterial, men för de perioder som tabellen ovan omfattar tycks antalet - 
enligt societetens kassaböcker - i regel ha legat runt etthundra.27 Detta tyder på att 
inskrivningarna inom denna societet minskade något under den tjugoårsperiod som 
är angiven ovan, från 0,2 till 0,17 per medlem och år. Detta resultat är giltigt även för 
Kryddkramhandelssocieteten - av jämförbar storlek - för vilken liknande siffror kan 
extraheras ur protokollen för åren 1803 till 1809; även där hamnar inskrivnings- 
frekvensen på 0,17.28

Alla dessa tal ger alltså vid handen att en handelsman inom något av dessa yrken



tog sig an en ny lärling mellan vart femte och vart tionde år, vilket sett till den före
skrivna lärotiden - åtta år (eller sju som inskriven) - tyder på att det knappast ägde 
rum någon större överinskrivning av lärpojkar.

Som en jämförelse kan en uppgift från Stockholms numerärt största hantverk, 
skomakarna, tas med. År 1755 skrevs, vid fyra olika tillfällen, sammanlagt 81 pojkar 
in i lära, vilket ger en siffra på hela 0,7 per medlem och år.29 Jämförelsen är inte helt 
rättvis, då detta ställs mot antalet taxerade rörelser (114 stycken) och inte samman
lagda antalet medlemmar i skrået (vilket sannolikt var högre), men pekar ändå på att 
handelssocieteterna kan antas ha varit jämförelsevis restriktiva med att rekrytera lär
pojkar.30

Sammanfattningsvis ser vi alltså en viss ökning i inskrivningarna efter 1775, men 
sedan en utplåning eller till och med minskning. Det råder dock viss osäkerhet kring 
hur siffrorna ska tolkas relativt societeternas medlemsantal, då dessa beräknats gan
ska grovt. Klart är emellertid att minuthandelssocieteterna kan sägas ha varit konse
kventa i sin förhållandevis restriktiva politik i fråga om arbetskraft. Resultaten från 
kapitel 5 - att man på det hela taget lyckades begränsa mängden arbetskraft - kan här 
kompletteras med resultatet att även omsättningen på arbetskraft tycks ha varit mått
lig, såtillvida att man inte ser någon egentlig överinskrivning. Här antogs inte något 
överflöd av unga pojkar som inte förväntades vara något annat än billig och utbytbar 
arbetskraft.

Geografisk rekrytering
Uppgifter om varifrån de inskrivna lärlingarna härstammade förekommer visserli
gen i inskrivningsböcker och protokoll, men nyckfullt, varför jämförelser mellan olika 
societeter sällan kan göras helt konsekvent, med hänsyn till tidsperiod. Jag kommer 
därför här att utgå ifrån en redovisning av det mest kompletta materialet härvidlag, 
Lärftskramhandelssocietetens noggrant förda in- och utskrivningsböcker. Jämförel
ser kommer sedan att göras med de bägge andra societeterna.

Frågan i detta avsnitt gäller om man kan skönja tendenser till ett mer lokalt 
rekryteringsmönster under undersökningsperioden. Avsatte societeternas ambition att 
betona positionen som just stockholmssocieteter spår i urvalet vid nyrekryteringen, 
vilken då möjligen skulle kunna ses som en indikation på denna lokalistiska strävan; 
strävan att samla sig kring en ’liten värld’.

Som kriterium på infödd stockholmare har satts att det antingen ska stå född i 
Stockholm, alternativt framgå att pojken ifråga är son till en stockholmsborgare.31



Tabell 6.2
Geografiskt ursprung för pojkar inskrivna i lära inom Lärftskramhandelssocieteten.12

Region Inskrivna Andel i % Inskrivna Andel i % Inskrivna Andel i %
1750-1775 1776-1800 1801-1833

Stockholm 10 26,0 25 45,0 62 49,0
Uppl/Sörml 5 13,0 4 7,0 11 9,0
Bergslagen 3 8,0 8 14,0 5 4,0
Finland 3 8,0 3 5,0 11 9,0
Häls/Gästr 12 31,0 5 9,0 2 1,5
Östsverige 4 10,0 3 5,0 15 12,0
Västsverige 1 2,5 6 11,0 17 13,0
Norrland 0 0 2 4,0 0 0
Sydsverige 1 2,5 0 0 3 2,0

S:a 39 101,0 56 100,0 126 99,5

Källa: LkrHS (SSA), In- och utskrivningsböcker: ”1723-1800-talets början”, ”Upplagd 1760”, 
”Upplagd 1800”, ”1800-talets förra hälft”.
Anm: Bergslagen: Västmanl/Närke/Dalarna; Finland: inkl. Åland & Estland; Östsverige: 
Östergötl/Smål/Öland; Västsverige: Västergötl/Värml/Göteb; Sydsverige: Skåne/Blekinge/ 
Halland.

Den kanske viktigaste tendensen man kan utläsa ur denna tabell är det ökande insla
get av pojkar födda i Stockholm, liksom att brytpunkten för denna ökning verkar 
ligga runt 1775. Man kan av detta gissa sig till att den första gruppen inskrivna - 
rekryterade under societetens verkliga uppbyggnadsskede - hämtades lika mycket 
från handlarnas främsta upphandlingsområden, i detta fall Hälsingland med dess lin
produktion, som från det inre närområdet. Med tiden tar man dock i allt högre grad 
in pojkar från Stockholm.

Järnkramhandelssocieteten hade ju organiserat sig tidigare än de andra, och här 
kan vissa uppgifter tas fram redan för 1600-talets sista år, och framför allt från 1710. 
Även för denna societet kan alltså en någorlunda pålitlig statistik upprättas. Dock 
blir här de lämpliga tidsutsnitten något annorlunda.



Geografiskt ursprung för pojkar inskrivna i lära inom JärnkramhandelssocietetenP

Region Inskrivna
1698-1724

Andel i % Inskrivna
1750-75

Andel i % Inskrivna
1801-20

Andel i %

Stockholm 5 28,0 12 43,0 26 56,5
Uppl/Sörml 1 5,5 1 3,5 1 2,0
Bergslagen 5 28,0 6 21,0 4 9,0
Finland 1 5,5 6 21,0 4 9,0
Häls/Gästr 1 5,5 2 7,0 0 0
Östsverige 1 5,5 0 0 6 13,0
Västsverige 1 5,5 0 0 2 4,0
Norrland 3 17,0 1 3,5 0 0
Sydsverige 0 0 0 0 3 6,5

S:a 18 100,5 28 99,0 46 100,0

Källa: JkrHS (NMA), Protokoll 1710-1778, 1779-1873 
Anm: För den geografiska indelningen, se tabell 6.2.

Även här kan man se den kontinuerliga ökningen av infödda stockholmspojkar, lik
som nedgången i andelen pojkar som kommer från handelns främsta upphandlings- 
område, här Bergslagen (Askersund och Arboga var tidigt viktiga rekryteringsbaser 
för Stockholms järnhandlare).

Så långt synes det alltså som om det ursprungliga hypotetiska antagandet håller: 
att Stockholms minuthandelssocieteter rekryterade sina lärlingar alltmer lokalt. Dock 
måste bilden modifieras en del när man ser till viktualiehandeln. Här började man 
inte bokföra geografiskt ursprung vid inskrivningen förrän 1795, varför materialet 
får samlas i en enda period, gällande 1795-1809, alltså femton år.

Tabell 6.4
Geografiskt ursprung för pojkar inskrivna i lära inom Viktualiehandelssocietetend4

Region Inskrivna 1795-1809 Andel i %

Stockholm 40 16,0
Uppland/Sörmland 57 23,0
Bergslagen 58 23,5
Finland 31 13,0
Hälsingland/Gästrikland 5 2,0
Östsverige 17 7,0
Västsverige 27 11,0
Norrland 8 3,0
Sydsverige 3 1,0

S:a 246 99,5

Källa: VHS (SSA), Protokoll 1768-1819.
Anm: För den geografiska indelningen, se tabell 6.2.



Här finns ingen tidigare information att jämföra med, men i relation till de övriga 
två undersökta societeterna är den låga andelen stockholmspojkar så här sent i tid 
anmärkningsvärd. I stället ses en övervikt pojkar från Stockholms närmaste grann- 
regioner, till vilka man i detta sammanhang nog får räkna även Finland.35 Någon 
entydig förklaring är givetvis svår att ge i avsaknad av information om hur utveck
lingen i tid såg ut, men hypotetiskt skulle man kunna anta att yrkets närhet till agrar
produktion (handeln med spannmål, gryn och specerier) också medförde en högre 
grad av bevarade nära kontakter med Stockholms närmaste omland.

Tendensen till ökad lokal rekrytering skulle då möjligen inte vara ett generellt 
fenomen, utan begränsad till de yrken - förvisso de flesta - som hade kunnat släppa 
de omedelbaraste banden till landsbygdsnäringarna. Med ett sådant resonemang blir 
man dock tvungen att revidera tanken på att det rör sig om en medveten strategi för 
att stärka yrkets lokala karaktär. Möjligen har vi i stället att göra med ett urbaniserings- 
fenomen, som ligger vid sidan av frågan om medvetet agerande från de aktörer som 
här avhandlas. Om man å andra sidan håller fast vid tanken på att det låg verkliga 
överväganden bakom de olika societeternas rekrytering, måste man konstatera att 
Viktualiehandelssocieteten i så fall inte tycks ha sett något behov av att på motsva
rande sätt krympa rekryteringsbasen. Även detta dock med reservation för att upp
gifter saknas bakåt i tiden.

Denna avvägning får här lämnas därhän, men kvar står faktum att inom flera 
societeter - där möjlighet givits att undersöka saken över tid - såg man en ökande 
lokal rekrytering, som sammanföll med att societeterna lämnade formeringsskedet, 
och på allvar började samla sig till korporationer.

Socialt ursprung
Parallellt med frågan om varifrån pojkarna kom geografiskt inställer sig givetvis frå
gan om hur rekryteringen fördelade sig socialt. Här sätter dock källäget vissa käppar 
i hjulet, såtillvida att uppgifter om fäders yrken i samband med inskrivningar före
kommer i mycket begränsad omfattning före 1800-talets ingång. Här kan jämförelse 
visserligen göras mellan societeterna, men alltså knappast bakåt i tiden. En viss jäm
förelse kan också göras med hantverket, där Lars Edgren studerat den sociala bak
grunden hos lärlingar i Malmö 1820.



Tabell 6.5
Faderns yrke hos lärlingar inskrivna inom Lärftskramhandelssocieteten (1801-33), 
Järnkramhandelssocieteten (1801-20) respektive Viktualiehandelssocieteten (1803-09).36

Yrkeskategori Lärftskramh.societeten Järnkramh.societeten Viktualieh.societeten

Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i %
Faderns yrke 7 9,0 1 3,0 5 5,0
Annan handel 12 15,0 5 13,0 4 4,0
Hantverk 10 12,5 7 18,0 17 17,0
Övriga borgerliga yrken 8 10,0 3 8,0 7 7,0
Ämbets- & tjänstemän 19 24,0 13 34,0 15 15,0
Militär/Kyrka/Akademi 17 21,0 4 10,5 12 12,0
Arb./betjänte 5 6,0 4 10,5 14 14,0
Lantbrukare 2 2,5 1 3,0 27 27,0
Samtliga 80 100,0 38 100,0 101 101,0
Varav borgerliga yrken 37 46,5 16 42,0 33 33,0

Källa: LkrHS (SSA), In- och utskrivningsböcker: ”1723-1800-talets början”, ”Upplagd 1760”, 
”Upplagd 1800”, ”1800-talets förra hälft”; JkrHS (NMA), Protokoll 1779-1873; VHS (SSA), 
Protokoll 1768-1819.
Anm: För en närmare diskussion om grunderna för yrkeskategoriseringen, se kapitel 9.

Resultaten ovan bekräftar till att börja med bilden från undersökningen av den geo
grafiska rekryteringen. Lärftskram- och järnkramhandeln var tydligare urbant för
ankrade yrken än viktualiehandeln, där banden med landsbygden tycks ha förblivit 
jämförelsevis starka. Här finns också ett större inslag lärlingar från arbetarklass än 
hos de bägge andra. Generellt är inslaget söner till societeternas egna medlemmar 
relativt blygsamt.

I stort pekar resultaten på att lärlingar inom minuthandeln på det hela taget 
rekryterades från samhällets lägre medelklass, och alltså knappast utgjorde någon 
viktigare kanal för social rörlighet för samhällets sämre bemedlade. Detta till skill
nad från hantverket där, enligt Lars Edgrens resultat, rekryteringen i första hand 
ägde rum dels från hantverkarklassen själv, dels från samhällets lägre skikt: arbetare, 
betjänte, soldater och gesäller.37

Lärotid
Ovan diskuterades kort det faktum att arbetskraften inom många hantverk riskerade 
att hamna i en alltmer permanent arbetarstatus, med ringa utsikter att någonsin nå 
oberoende. För gesällers och bodsvenners del kommer denna fråga åter upp i nästa 
kapitel. Men det kan givetvis vara intressant att se huruvida societeterna redan på 
lärlingsstadiet möjligen försökte utnyttja den billigaste arbetskraften, lärlingarna, 
utöver vad lagen föreskrev.

Till att börja med kan vi se på de två societeter där källmaterialet är bäst - Lärftskram- 
handels- och Järnkramhandelssocieteterna. Uppgifterna gäller givetvis endast dem 
som verkligen utstod hela sin lärotid och blev utskrivna till bodsvenner.



Lärotid för pojkar inskrivna och utskrivna inom Järnkramhandelssocieteten 
(1698-1820) och Lärftskramhandelssocieteten (1750-1833).

Järnkramhandelssocieteten Lärftskramhandelssocieteten

Lärlingar Lärotid Lärotid Standard- Lärotid Lärotid, Standard-
inskrivna medelv (år) median (år) avvikelse medelv (år) median (år) avvikelse
1698-1724 7,5 6 2,5 - - -
1725-49 8,4 8 1,8 - - -
1750-75 7,9 8 1,4 8,5 8 0,9
1776-1800 7,2 7 1,2 7,8 8 0,8
1801-20/33 6,7 7 0,5 8,0 8 0,5

Källa: JkrHS (NMA), Protokoll 1710-1778, 1779-1873; LkrHS (SSA), In- och utskrivnings- 
böcker: ”1723-1800-talets början”, ”Upplagd 1760”, ”Upplagd 1800”, ”1800-talets förra hälft”.

Ställt mot den lärotid på sammanlagt åtta år som skulle bli lag från 1734 ger ovanstå
ende vid handeln att societeterna på det hela taget efterföljde denna lag väl. Resulta
ten från det första bokförda kvartsseklet från Järnkramhandelssocieteten är det mest 
osäkra, då rutinerna före societetens ombildning 1710 var bristfälliga.

Vad som verkar otvetydigt är att variationen minskade. Av standardavvikelse
talen att döma likriktades lärotiden alltmer, och för den sista gruppen, i början av 
1800-talet, tycks generellt den lagligt föreskrivna lärotiden också ha varit den faktiska.

Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att handelssocieteterna var noga med 
att verkligen följa lagen, och inte gjorde några egentliga försök att utnyttja denna den 
billigaste och mest beroende arbetskraften mer än vad som tilläts. När det gäller de 
två ovan undersökta societeterna talar heller ingenting emot att så var fallet.

Litet annorlunda förhåller det sig emellertid med Viktualiehandelssocieteten. I 
april 1772 hölls inom denna societet två möten, vilka helt och hållet ägnades proble
men med att rutinerna med in- och utskrivning inte fungerade enligt reglementet. 
Kärnfrågan gällde societetens rätt att kontrollera sina medlemmars verksamhet och 
hur de tog sig an arbetskraft. Framför allt vände man sig emot att ledamöter gjorde 
upp sinsemellan om flyttning av bodbetjänter, utan att få detta godkänt av de depu
terade, liksom det framkom att en del höll flera betjänter än vad deras taxering tillät. 
De bröt med andra ord mot reglerna för kontroll av den interna konkurrensen.

Societeten visade dock ett kluvet förhållningssätt till dessa problem. När betjänten 
Peter Agerberg ville flytta från Lars Hiller till Anders Hammarin framkom att 
Agerberg aldrig blivit inskriven i lära, trots att han redan varit hos Hiller i sju år, och 
alltså snart borde skrivas ut till bodsven. Hiller erkände att han låtit bli detta, då han 
inte hade rätt att skriva in ytterligare en betjänt, men ändå var nöjd med Agerberg 
och ville behålla honom, och därför helt enkelt struntat i saken. Societeten läxade 
upp Hiller, inte för att han hållit för många anställda utan för att han brustit i sina 
skyldigheter som husbonde, och på detta sätt ”oförsvarligt (...) hanterat Agerbergs 
välfärd, som låtit en så lång tid fruktlöst användas”. Dock visade inte heller societeten



upp någon särskild ansvarskänsla, utan beklagade det inträffade för Agerberg, men 
menade att han inte kunde få tillgodoräkna sig hela denna tid. De erbjöd honom ett 
års avkortning, vilket innebar att han i praktiken fick börja om från början. Peter 
Agerberg meddelade att han ansåg sig vara bedragen, men att han redan spenderat så 
lång tid i handeln att han knappast hade något annat val än att acceptera anbudet.38

Under framför allt 1770-talet visar societetens protokoll upp ett flertal liknande 
fall39, innan rådmannen och stadsfiskalen 1776 åter tog upp problemet med att in- 
och utskrivningen uppenbarligen fungerade otillfredsställande.40 Efter detta inträdde 
en lång period när societetens inställning till betjänter med liknande problem tycks ha 
mjuknat något, men vid 1790-talets början återkommer schackrandet med lärotiderna. 
När Abraham Björkström 1791 äntligen skulle skrivas in, efter att ha lärt hos två 
olika husbönder i sammanlagt sju år, ville societeten bara låta honom tillgodoräkna 
sig fem av dessa. Björkström förklarade då att det i så fall fick vara för hans del.41 Men 
året därpå återkom han trots allt och förklarade sig nöjd med att gå den angivna 
tiden ut, mot löfte att bli utskriven följande år.42

Att detta återfall inte var någon tillfällighet visas av flera ärenden från 1793, då 
bland andra en Anders Skalman kunde visa intyg från sin förre husbonde på sju års 
lära, men utan inskrivning. Han yrkade på att hela denna tid skulle räknas honom till 
godo. Societetens svar blev att lärotiden ”ordentligen ej taga sin början förrän med 
själva inskrivningen”, men att man var beredd att skriva in honom på fem år, det vill 
säga med två år tillgodo. Skalman var dock förmäten nog att stå på sig, varför de 
deputerade överläde sinsemellan, och sedan straffade den påstridige Skalman med 
att förvägra honom något avdrag alls, och insisterade på att han gick ytterligare sju 
år. Om Skalman hade invändningar mot detta rekommenderades han att lagsöka sin 
förre husbonde för dennes försummelse.43

Och så håller det på ytterligare ett tiotal år.44 Inte förrän några år in på 1800-talet 
börjar åter en mer förstående attityd inställa sig hos de deputerade, då det till exem
pel kan styrkas att husbonden medvetet har fördröjt inskrivningen.4S

I några fall uppkommer verkliga dispyter i frågan, men i regel har de drabbade 
lärlingarna bara att svälja förtreten. Att sätta hårt mot hårt hade antagligen bara 
resulterat i att alla de gångna åren helt och hållet gått till spillo.

Denna genomgång ger vid handen att Viktualiehandelssocieteten under större 
delen av den här undersökta perioden kunde använda inskrivningsreglerna som in
strument för att förlänga lärotiden, utan att detta för den skull avsatte spår i den 
egentliga in- och utskrivningsstatistiken. Ytligt sett följde man ju också lagen. Den 
bakomliggande orsaken var att flera ledamöter sökte gå runt societetens egna 
konkurrensbegränsningsregler, genom att så att säga anlita svart arbetskraft. Societet
ens agerande behöver då inte ses främst som ett sätt att överutnyttja lärlingarna, utan 
snarare som ett sätt stävja vad man uppfattade som ett missbruk bland medlemmarna. 
Man bör notera att det inte är husbönderna som yrkar på att lärotiderna ska räknas 
om så oförmånligt, utan societetens deputerade.

Att denna procedur framträder som vanlig inom viktualiehandeln, men inte hos 
järnkrämarna eller lärftskrämarna, kan nog tillskrivas Viktualiehandelssocietetens



storlek. Den interna kontrollen fungerade helt enkelt inte tillräckligt effektivt inom 
en societet med över etthundra medlemmar, jämfört med de mindre societeterna. De 
i övrigt sä detaljerade, och till och med öppenhjärtiga, protokollen frän Lärftskramhandels- 
societeten nämner till exempel knappast alls sådana ärenden.

Hur många gick vidare respektive föll bort?
Det är rimligt att anta att bortfallet på lärlingsstadiet var större än senare i karriären. 
Dels var arbetsförhållandena förmodligen svårare, och det principiella förbudet att 
lämna tjänsten - såvida ens husbonde inte dog eller hamnade på obestånd - hindrade 
givetvis inte att många pojkar ändå slutade av skilda anledningar. Dels var man som 
lärling ännu ung, och hade kanske ännu inte investerat så lång tid i yrket, innan man 
kom på att man inte var lämpad för detta, eller inte hade ’håg för handeln’, som en 
vanlig formulering löd. Men hur många klarade då av att uthärda hela sin tid som 
lärling? Hur många finns inregistrerade som utskrivna till bodsven?

Tabell 6.7
Utskrivna till bodsven, av pojkar inskrivna i lära inom Järnkramhandelssocieteten, 
Lärftskramhandelssocieteten och Viktualiehandelssocieteten.
Andel av samtliga i procent.

Pojkar inskrivna Järnkramhandelssoc. Lärftskramhandelssoc. Viktualiehandelssoc.

1698-1724 58 - -

1725-1749 56 - -

1750-1775 62 66 -
1776-1800 42 58 -

1800-1809 - - 54
1801-1820 53 - -

1801-1833 - 52 -

Källa: JkrHS (NMA), Protokoll 1710-1778, 1779-1873; LkrHS (SSA), In- och utskrivnings- 
böcker: ”1723-1800-talets början”, ”Upplagd 1760”, ”Upplagd 1800”, ”1800-talets förra hälft”; 
VHS (SSA), Protokoll, 1768-1819, In- och inskrivningsbok fr. 1800.
Anm: För de absoluta talen för samtliga inskrivna, se tabell 6.1.

I samband med handelssocieteternas verkliga formeringsperiod, från mitten av seklet, 
tycks möjligheterna för de inskrivna lärlingarna ha varit relativt goda. Strävan att skapa 
reda i in- och utskrivningsrutiner kanske erbjöd tillfällen för extra många att bli ut
skrivna, där mer exakta uppgifter om deras lärotid etc. saknades. Men under samma 
period - efter 1775 - där vi kunde se att inskrivningstakten ökade något (se tabell 
6.1) sjunker också andelen utskrivna. I början av 1800-talet ligger så denna andel på 
drygt femtio procent för samtliga tre societeter.

Denna siffra förefaller låg, i jämförelse med vad Lars Edgren konstaterar för 
malmöhantverkets del. Han finner att över sjuttio procent av lärlingarna mellan 1811 
och 1825 blev utskrivna till gesäller.46 Ernst Söderlund uppskattar vagt - och dess
utom för en mycket lång tidsperiod - att ungefär två tredjedelar generellt skrevs ut



till gesäller.47 Jämfört med hantverket överlag tycks det alltså som om bortfallet på 
lärlingsnivån var större inom minuthandeln. Dock förekommer även för hantverkets 
del uppgifter som hamnar närmare dem för minuthandeln, då variationen mellan 
olika hantverksyrken var stor.48

Vad var det då som fick en lärling att lämna sin tjänst och överge handeln? Upp
gifter om orsak till att någon slutade finns i varierande grad, men här kommer att 
redogöras endast för vad som framkommer ur lärftskramhandlarnas och viktualie- 
handlarnas arkiv.

Uppgifterna kan litet enkelt delas in i följande kategorier: (1) Avskedad på hus
bondens inititativ, på grund av oegentligheter, vanfrejd, brott etc.; (2) Lämnat tjäns
ten och liknande ospecificerade formuleringar, pekar mot att det skett på eget initia
tiv; (3) Gitt till annat yrke; (4) Till sjöss/det militära; (5) Flyttat & (6) Död.

Tabell 6.8
Pojkar som lämnat lära och tjänst, inom Lärftskramhandelssocieteten och 
Viktualiehandelssocietetend9

Lärftskramhandelssocieteten Viktualiehandelssociteten

Orsak 1750-1775 1776-1800 1801-1833 1800-1809
Avskedad 2 6 1 4
Lämnat tjänsten 8 12 6 12
Till annat yrke 4 4 34 13
Till sjöss/militära 1 9 6 13
Flyttat 9 7 2 11
Död 4 2 3 8

S:a 28 40 52 61

Källa: LkrHS (SSA), In- och utskrivningsböcker: ”1723-1800-talets början”, ”Upplagd 1760”, 
”Upplagd 1800”, ”1800-talets förra hälft”; VHS (SSA), In- och utskrivningsbok fr. 1800.

Ett resultat - med reservation för att många noteringar är mycket vaga - är att regel
rätt avsked, på grund av konflikter med husbonden eller oegentligheter, generellt 
sett tycks ha varit ovanligt. Dock ses en viss ökning av just dessa orsaker under den 
period när andelen utskrivna börjar sjunka, så en inte helt långsökt tolkning är ändå 
att vi under 1700-talets sista kvartssekel ser en viss tilltagande potentiell konfliktnivå 
i förhållandet mellan handelns idkare och deras lärlingar. Under samma period ökar 
inskrivningen av lärlingar, färre av dessa klarar sig vidare till nästa steg i utbildnings
gången, och andelen avsked ökar något. Notera att samma period även ser den största 
andelen som lämnar läran av något oklara, eller i varje fall ospecificerade, anled
ningar. Bland dessa döljer sig förmodligen en del som förvisso blivit avskedade, men 
där husbonden avstått från att meddela några mer graverande omständigheter. Un
derlaget är emellertid bräckligt och det får stanna vid mindre välgrundade funde
ringar.



Om man i stället ser till frågan om varför så låg andel gick vidare till att bli bod
sven, kanske svaret får sökas i utbildningens uppläggning. Jämfört med hantverket, 
där en lärling efter endast tre till fem år kunde ta steget över till att bli gesäll, med en 
’vuxnare’ status, och som en del av en erkänt utbildad skara med en egen position i 
samhället, tvingades en lärling inom minuthandeln gå hela åtta år inom vad många 
uppfattade som rätt okvalificerat arbete.50 Dessa utsikter kunde nog räcka för att ta 
hågen ur mången yngling.

Husbondeväldet i praktiken
Att vara bodbetjänt - lärling eller bodsven - innebar alltså att vara underställd 
hushållsföreståndaren utifrån snart sagt alla aspekter av ens liv. Självfallet förekom, 
liksom bland hantverksgesällerna, att bodsvenner var gifta, men detta var undan
tag.51 Denna kombinerade position - att vara både arbetskraft och ingående i hushål
let - innebar att bodbetjänten hade förpliktelser både som anställd och som ’barn’. 
Han förväntades dels sköta sina sysslor i rörelsen väl, och framför allt vara ärlig och 
alltid se till husbondens och bodens bästa. Men han förväntades också, likt en god 
son, uppföra sig artigt och väl mot husfolket samt, inte minst, hålla sig hemma.

Som poängterats tidigare förväntades också handelns betjänter vara rotfasta i 
Stockholm, och önskemål om att flytta, till exempel tillbaka till hemorten, eller ens 
flytta till en annan husbonde, mötte ofta anklagelser om ’ostadighet’, en term som 
implicerade självsvåld och opassande frihetssträvan.

De ärenden i societeternas protokoll i vilka husbondeväldet sattes på prov rör sig 
därför oftast kring tre saker: Otrohet, det vill säga anklagelser om att betjänten inte 
skött sina åtaganden i arbetet, förskingrat, idkat egen - ’understucken’ - handel etc. 
Sturskhet, uppstudsighet etc., det vill säga betjänten hade inte iakttagit den respekt 
man haft anledning att förvänta sig av honom. Och till sist ostadighet, det vill säga 
brist på vilja att stanna på sin plats och underordna sig utan knot.

Societeternas protokoll översvämmas inte av dessa ärenden, och olika societeter 
har dessutom varit olika benägna att protokollföra sådant som skulle kunna tyda på 
interna problem. Trots att de protokoll som finns för de aktuella societeterna har 
gåtts igenom i sin helhet är ärendena få, utslaget över hela tidsperioden. Det är alltså 
svårt att utifrån detta material generalisera kring hur vanliga dylika konflikter var, 
och knappheten gör också att det knappast är meningsfullt att försöka periodisera 
materialet. Däremot kan det ge en inblick i hur olika societeter hanterade vad de 
uppfattade som disciplinproblem och liknande.52

Otrohet
Otrohet är inte någon vanlig anklagelse i societeternas protokoll. I de fall verklig 
förskingring eller dylikt förekom rör det sig ju om rent olagliga handlingar, som låg 
utanför societetens interna disciplinering och skulle handhas av domstol. Vad som 
avhandlades inom societeten rörde i så fall den anklagades vidare öden. Men i regel 
är fallen inte så solklara.



På hösten 1789 hade en tvist seglat upp mellan lärftskrämaren IW Hiilphers och 
hans bodsven Gustaf Küster. Hülphers hade avskedat Küster, då han menade att denne 
misskött hans affärer vid ett par marknadsresor och inte kunnat redogöra ordentligt 
för en oväntad förlust. Dessutom anklagade han Küster för att i samband med en 
misstänkt växlingsaffär med en släkting ha tagit pengar ur bodens kassa. Då Küsters 
förklaring även här hade varit otillfredsställande, hade Hülphers inget annat val än 
att entlediga honom. Dock hade han - för att inte göra ont värre - gett honom ett 
avskedsbrev, där han med ”lindriga uttryck” klargjort bakgrunden till avskedet. Küster 
hade till en början varit nöjd med detta, men nu återkommit och krävt ett bättre 
betyg.

Küster fick chansen att förklara sig inför societeten, och tillstod då kontrakts
brott men inte otrohet. Han hade tagit åtta riksdaler ur kassan, men bara för att växla, 
och han kunde inte hjälpa att Hülphers hade räknat på större avans vid marknaderna 
än vad som blev fallet.

Lärftskramhandelssocietetens deputerade menade att skillnaden mellan kontrakts
brott och otrohet var försumbar, men erbjöd sig ändå att medla mellan honom och 
husbonden. Om han bara gottgjorde denne ekonomiskt, och uppriktigt ångrade sig, 
kunde han möjligen få återgå i hans tjänst. Enligt protokollet var dock detta till ingen 
nytta. Küster framhärdade och visade ingen ånger, ”vilken liknöjdhet honom ock 
förebråddes”. Till sist frågade de deputerade om Küster hade några andra klagomål 
om sin tjänstetid, hade han fått nog med mat etc? Då Küster inte hade något övrigt 
att invända ansåg deputerade saken utagerad och han fick nöja sig med det avsked 
han fått.53

Här framgår något som man kan se flera exempel på. IW Hülphers vilja att ändå 
hjälpa sin betjänt på traven genom att mildra ordalydelsen i hans betyg (även om 
Küster i detta fall ändå inte var nöjd) var en inte ovanlig åtgärd.54 När J Hazelius 
lärling N J Forsström år 1802 hade avslöjats med stöld av varor för hela 329 riksdaler, 
avstod husbonden - enligt Forsströms egen uppgift av ömhet för dennes gamla för
äldrar - från att lagsöka honom, och hjälpte honom till och med till annan tjänst och 
gav honom uppskov med återbetalningen. I gengäld fick Forsström skriva ett brev 
till Färftskramhandelssocieteten, där han för all framtid avsade sig alla kontakter 
med denna.S5 Gemensamt för dessa ärenden är att husbonden av någon anledning 
avstått från att göra rättssak av ärendet, och låtit det stanna inom societeten. I samma 
ögonblick de övergick till rättssak tycks dessa ärenden nästan helt försvinna ur 
societeternas protokoll.56

Sturskhet
När det gäller ärenden om sturskhet och andra brister i uppförandet handlar det 
uttryckligen om korporationens roll som fostrare, som moralisk person.57 Trots att det 
i grunden handlade om en konflikt mellan en husbonde och hans husfolk var det 
självklart att ärendet även angick societeten. Det var denna - som kollektivt överord
nad den enskilde medlemmen - som var den självklara medlaren om sådan behövdes. 
Ett bra exempel på detta är när en lärftskramhandelsbetjänt Collin år 1780 medde-



lade att han tänkte söka burskap. Bakom sig hade han dock en flerårig tvist med sin 
husbonde, som han utan framgång försökt få avsked ifrån. Husbonden Groll själv 
(vilken för övrigt hade en inte oansenlig förmåga att råka i gräl med folk) ansåg att 
saken kunde förfalla och ville bifalla Collins ansökan, men fick mothugg av ledamo
ten Säbom: Även om Groll på detta sätt avstod från sin husbonderätt hade de depu
terade skyldighet att förhindra att societetens rätt kränktes, i vilket samtliga depute
rade instämde.58

I dessa sammanhang satt societeten på en viktig maktresurs, nämligen kontrol
len över utskrivning och vidare medlemskap. Om det agerande inom Viktualiehandels- 
societeten som beskrivits ovan - där man förlängde lärlingstiderna helt utan pojkar
nas egen förskyllan - verkar ha varit specifikt för denna societet, förekom ändå hot 
om förlängning av läro- eller tjänstetid i fråga om disciplinfrågor inom flera societeter. 
Ofta handlade det bara om generella synpunkter på bodbetjänternas agerande, där 
man förväntade sig bättring, och liksom i fallen ovan visade vissa societeter i regel 
överseende om man tyckte sig se att förmaningarna haft effekt.59 Dock utskiljer sig 
även här viktualiehandlarna genom en hårdare inställning. Här framstår avsked på 
grått papper för dylika disciplinförseelser som vanligare. Anteckningarna är mer kort
fattade och visar inte på någon verklig medlarvilja från societetens sida.60

Liksom i många andra hänseenden är det hos lärftskramhandlarna de mest de
taljerade uppgifterna står att finna. Denna societet var den enda som genomgående 
höll löpande sammankomster även utanför de stadgeenliga årsmötena, och de flesta 
ärenden, även jämförelsevis bagatellartade sådana, är utförligt beskrivna. Här kan 
man därför finna litet närmare inblickar i de disciplinproblem som antagligen var en 
oundviklig följd av systemet.

En söndagskväll i juli 1764 hade Petter Justis betjänt sedan åtta år tillbaka, An
ders Brodin, stannat ute för länge utan lov (Brodin torde alltså vi detta tillfälle ha 
varit minst tjugotvå år gammal, och alltså myndig). På husbondens förfrågan svarade 
Brodin att han själv givit sig lov, vilket han som dräng ansåg sig ha rätt till. Petter 
Justi hade då slagit honom för munnen, varefter Brodin morgonen efter hade vägrat 
gå till boden och i stället begärt avsked. Justi fann sig föranlåten att föredra saken 
inför societeten innan han beviljade avskedet. Deputerade trädde då in som medlare 
och uppmanade Brodin att be om förlåtelse, vilket också skedde. Efter detta förso
nande fick Brodin en ’kärlig förmaning’ av deputerade, att ”hädanefter skicka sig 
som en betjänt ägnar och anstår, samt sin herre med anständig hörsamhet och lydno 
tillhanda gå”.61

Ytterligare exempel på denna societets medlarvilja är ett fall från 1775. Lärlingen 
Isaac Gode, yngre bror till societetens ledamot Johan Gode, ville lämna läran hos 
Winblad, av tre orsaker: Husbonden hade bett honom bemöta kunderna med större 
vänlighet (sic), till skillnad från de andra betjänterna fick han inte äta vid husbondens 
bord och, till sist, han fick för dålig mat. Societetens huvudman J J Groll ville dock 
höra sig närmare för i saken, och inkallade den missnöjde lärlingen. Dock hade Gode 
genomgående svarat med sådan fräckhet att det inte ens gick att ta in i protokollet, 
och deputerade kunde bara konstatera att Winblad ändå knappast hade användning



för en ”slik junker”. Han anmodades därför att bevilja Gode avsked, men vara noga 
med att avskedsbrevet skulle säga sanningen. Isaac Godes bror Johan försökte komma 
till hans försvar, men tvangs även han medge att brodern var ”ganska stursk och 
obstinat”.62

Historien skulle naturligtvis kunnat slutat i och med detta, men bara en knapp 
månad senare meddelade ledamoten M Lönberg att Isaac Gode nu gått i lära hos 
honom i stället, trots det dåliga betyget från Winblad. Johan Gode meddelade också 
att han ämnade stämma Winblad om han inte skrev ut ett nytt, mindre vanfrejdande 
betyg åt brodern. Societeten ogillade uppenbart detta initiativ, men kunde ändå inte 
neka Lönberg att ta sig an Isaac Gode.63 Inte heller låg Godes sturskhet honom i fatet 
när han två år senare blev utskriven till bodsven.64

Till sist ett ärende som än tydligare pekar på de krav på underordning som ställ
des på handelns betjänter. Det handlar om de två bröderna Öberg, den äldre bro
dern, ledamoten Anders, och hans yngre bror Roland, vilken var i hans tjänst. I okto
ber 1793 blev Roland plötsligt avskedad, men hade vänt sig till societetens depute
rade och då visat sådan ”blödighet och förlägenhet” att han gjort dem riktig rörda. 
De kallade upp broder Anders och undrade över orsaken till avskedet. Denne förkla
rade att han inte längre stod ut med de fel som Roland begått, och antog att detta 
hade sin grund i den ’pretention’ denne gjorde i egenskap av bror, då han inte visade 
den aktning han borde som betjänt. Deputerade talade dock för Roland och lyckades 
till slut övertala Anders att åter ta honom till nåder; om han nu avskedade honom 
skulle ju syftet med att ha haft honom i sin tjänst alldeles förfelas. Roland, å sin sida, 
förmanades av de deputerade, att ”han icke allenast har att anse honom såsom sin 
broder, utan ock såsom husbonde, vilken han med den respekt och undergivenhet 
bör tillhanda gå, som var och en husbonde av en välartad betjänt har med skäl att 
förvänta”.65

Genom att sammanblanda sina respektive roller som bodbetjänt och bror hade 
Roland Öberg alltså brutit mot patriarkalismens ena grundregel, underordningen. 
Societeten gjorde dock sitt bästa för att mildra husbondens/broderns reaktion emot 
detta, och trädde därmed in som försvarare av patriarkalismens andra grundregel, 
ansvaret. Societetens agerande pekar på att man tog sin uppgift som den yttersta 
beskyddaren av ett fungerande patriarkalt system på allvar. Ett kategoriskt hävdande 
av husbondens rättigheter gentemot även den vuxna arbetskraften balanserades av 
strävan att så långt som möjligt göra upp saken i godo, så att inte ett verkligt avske
dande skulle behövas.66 Av två av ärendena ovan framgår också att nära släktskap 
knappast var någon fördel i dessa fall. När förre huvudmannen Grolls son Samuel 
1794 sökte burskap, föll ansökan hos societeten på grund av det dåliga betyg Samuel 
fått av sin far. Societeten konstaterade att betyget inte var fullt så rekommenderande 
som det borde varit, ”om han i alla delar varit sin k[äre] fader och husbonde till nöjes 
uti sin tjänst”.67



Ostadighet
I fråga om ostadighet är det främst hos Viktualiehandelssocieteten som sådana ären
den periodvis är framträdande. När lärlingen Olof Sjögren med sin husbondes med
givande flyttade till änkan Tullberg reagerade societeten starkt, och närvarande fiska
len Ståhlström påpekade ”såsom en ostadighet av Sjögren att han under läroåren 
flyttat från det ena stället till ett annat”, när såväl handelsordningen som societetens 
egna stadgar föreskrev att läran skulle tillbringas hos en och samma husbonde. 
Societeten ansåg reglementsbrottet så allvarligt att den förlängde Sjögrens lärotid 
med två år.68 Möjligen var detta mest en markering, då Sjögren ändå blev utskriven 
till bodsven redan året efter.69 Troligt är emellertid att just Viktualiehandelssocieteten 
fick extra bekymmer med alltför rörliga lärlingar på grund av problemen med att 
kontrollera medlemmarnas göranden och låtanden. Lärlingar flyttades mellan olika 
husbönder, med dessas men ej de deputerades goda minne, och när saken sedan kom 
till societetens kännedom gick det - liksom i fråga om lärotiderna - ofta ut över 
pojkarna. Men även husbönderna klandrades för att de inte inväntade societetens 
godkännande.70 Det upplevda problemet med ostadighet gick alltså här hand i hand 
med societetens allmänna kontrollproblem under samma tid.71

Ett annat problem var societeternas inställning till geografisk rörlighet. En pojke 
som en gång tagit steget in i societeten måste stanna där tills han gått hela sin tid ut, 
annars sågs läran som förspilld. Inte heller var lära inom ett yrke någon merit inom 
någon annan handelsbransch; societeterna höll här styvt på gränsdragningen dem 
emellan.

När gamle lärftskrämaren Olof Beckers betjänt Jacob Arvelin på hösten 1773 ville 
lämna tjänsten för att resa hem till Björneborg över vintern, garderade sig societeten 
först genom att påpeka att man knappast kunde garantera honom någon ny tjänst 
när han återkom. När han sedan insisterade på avsked skrev Becker ett sorgset avskeds
brev där han beklagade att Arvelin inte ville stanna hos honom på hans ålders höst, 
och att dennes beslut medförde att han nu avsagt sig alla framtida anspråk på societeten 
och aldrig mer kunde tillgodoräkna sig sina läroår.72 Inte ens i ett fall där husbonde 
och betjänt uppenbarligen stod på god fot med varandra och inga misshälligheter 
förelåg kunde man alltså göra avkall på denna regel.73

Om en lärling av något skäl insisterade på att avsluta sin lära i förtid, uppfattades 
även detta som tecken på ett opassande oroligt sinnelag. Och även om husbonden 
själv inte hade något att invända, ansåg sig societeten ändå ha rätt till ett ord med i 
laget. När Lars Orre ville lämna sin lära hos lärftskrämaren Abraham Keyser - med 
dennes medgivande - krävde societeten först skriftligt samtycke från hans far samt 
ett skriftligt löfte om att aldrig i framtiden besvära societeten. I societetens ögon 
hade Orre i och med denna sin ’obetänksamma ostadighet’ förspillt sin lycka.74 Över
huvudtaget ansåg sig Lärftskramhandelssocieteten ha iakttagit detta oskick med 
betjänters ”ostadighet denna tid, mer än någonsin tillförne”.75 Om husbonden själv 
inte gick med på att lärlingen slutade kunde societeten ta till ett än hårdare språk
bruk. När lärlingen Magnus Hagman 1795 förklarade att han inte längre hade någon 
lust till handeln, utan tänkte byta till siden- och klädeskramhandel, meddelade



societeten att detta godtycke var brottsligt och att han inte hade någon rätt att på 
eget bevåg lämna sin husbonde. Om han inte böjde sig för detta, och försökte åter
vinna sin husbondes förtroende, ålade societeten husbonden att låta åtala Hagman 
inför handelskollegiet.76

Sammanfattande diskussion
Detta kapitel har utgått ifrån antagandet att minuthandelssocieteternas agerande vi
savi individen utgjorde ett försvar av ’den lilla världen’ - det vill säga en överblickbar 
och kontrollerbar värld, en patriarkal värld behärskad av ordning och ömsesidighet, 
en småborgerlig värld om man så vill.

Det husbondevälde den borgerliga rörelsen byggde på var beroende av att den 
förväntade värdegemenskapen mellan husbonden och hans betjänt kunde vidmakt
hållas. Kontrollen måste balanseras av ansvarstagandet och värnandet om betjäntens 
framtid.

Vad vi hittills har kunnat se av denna genomgång av lärlingars och bodsvenners 
situation är en bild med något motsägelsefulla drag. Av de tre societeter vars material 
legat till grund för resultaten sammanfaller bilden något sånär för två, Järnkrämar- 
och Lärftskrämarsocieteterna, medan Viktualiehandelssocieteten visar upp avvikande 
drag.

Gemensamt är att alla societeterna generellt synes ha varit restriktiva med att 
överhuvudtaget anta pojkar i lära. Lagstiftarens uppmaning till minuthandeln att 
vara sparsam med ung, manlig arbetskraft tycks alltså i någon mån ha hörsammats. 
Efter 1775 finns dock tecken på att inskrivningen ökade något. Till denna laglydnad 
kommer givetvis även societeternas egna strävanden att, av konkurrensbegränsnings- 
skäl, hålla rekryteringen på en kontrollerbar nivå.

För två av societeterna ökade inslaget av pojkar födda i Stockholm successivt, 
samtidigt som betydelsen av tidigare upptagningsområden, kopplade till yrkets ka
raktär, tycks ha minskat. Dessa societeter rekryterade också främst från yrken inom 
borgerskapet eller andra urbana yrkesgrupper. Järnkrämarna och lärftskrämarna fram
står i och med detta som tydligare knutna till Stockholm och dess sociala mellan
skikt, i all synnerhet vid en jämförelse med hantverkets rekrytering. Viktualiehand- 
larna, å sin sida, verkar ännu i början av 1800-talet ha bibehållit relativt starka band 
till landsbygden.

Väl inne i systemet tycks pojkarna i regel inte ha utnyttjats som billig, utbytbar 
arbetskraft utöver vad lagen stadgade. Dock förekommer inom Viktualie
handelssocieteten periodvis exempel på hur pojkarna kom i kläm när de användes 
som tillhyggen av societeten, när denna fick problem med den interna kontrollen av 
medlemmarna. Sannolikt bidrog viktualiehandelns stora numerär till denna bristande 
kontrollförmåga.

Jämfört med hantverket tycks det som om en låg andel lärlingar uthärdade alla 
sina åtta år och nådde utskrivning - drygt hälften i början av 1800-talet. I samband 
med att inskrivningen ökade något efter 1775 ökade också andelen lärlingar som



lämnade läran. Dock är underlaget alltför svagt för att dra några vidare slutsatser om 
orsakerna bakom bortfallet. Möjligen kan dock själva den långa lärotiden inom minut
handeln i sig ha avskräckt många som en gång gav sig i kast med uppgiften. Här var 
yrken där det tog lång tid att bli vuxen.

Handelssocieteterna hävdade kategoriskt de patriarkala principerna om över- och 
underordning. Alla uttryck för vad som uppfattades som självsvåld och brist på stadga 
och förnöjsamhet hos arbetskraften skulle stävjas. I de fall detta stötte på motstånd 
ser man dock ofta en långtgående medlarvilja, där man anstränger sig att uppnå för
soning snarare än konfrontation. Undantag är än en gång Viktualiehandelssocieteten, 
där språkbruket och åtgärderna ibland är mer kompromisslösa.

Framför allt Lärftskramhandelssocietetens handlingar uppvisar en verklig vilja 
från societetens sida (och även den enskilde ledamotens) att inte förstöra en individs 
framtidsutsikter genom drastiska straffåtgärder, även om man kraftigt kan fördöma 
hans agerande i sig. Det är denna i grunden välmenande patriarkala attityd som gör 
att en person kan framställas som en stursk och ostadig bråkstake som lärling, men 
dyka upp i samma protokoll som aktad ledamot några år senare. Långsinthet är inte 
societetens kännemärke.

Min bedömning är att societeten var fullt medveten om bodbetjänternas utsatta 
position. Här saknades den säkerhetsventil som hantverksgesällernas rörlighet ut
gjorde. Om arbetsmarknaden eller arbetsförhållandena blev för ogynnsamma i en 
stad, hade gesällerna ändå friheten att söka sig någon annanstans, deras kvalifikatio
ner var giltiga i hela landet. Detta gällde som sagt inte handelns betjänter, vilkas 
tjänstgöring i Stockholm inte nödvändigtvis var någon merit på annan ort (och vice 
versa). Om de tänkt sig att stanna i yrket var deras framtidsutsikter bundna till Stock
holm och societeten där. Förutom en restriktiv inställning till lärlingsrekrytering i 
sig - vilket förhindrade att systemet översvämmades av framtida aspiranter till med
lemskap - så tvingades77 därför en handelssocietet praktisera patriarkalismens bägge 
sidor: kontrollen och ansvaret. Man ska heller inte glömma bort att en lärling kunde 
representera en inte oäven investering för en handlare. Självfallet var upptränad och 
lojal arbetskraft en tillgång i rörelsen, och inte heller husbonden hade intresse av att 
ständigt behöva lära upp nya pojkar.

Så långt finns flera drag som pekar mot vad jag kallat försvaret av ’den lilla värl
den’, i form av ett värnande om de patriarkala värdena på hushållsnivå, tendenser till 
ett snävare geografiskt upptagningsområde, och en relativt snäv social rekryterings
bas. Alltsammans ämnat att underlätta möjligheterna till överblickbarhet, kontroll, 
ordning och värdegemenskap.

Men bilden är som sagt splittrad. Den numerärt stora Viktualiehandelssocieteten 
intog en striktare hållning till betjänterna än de mindre societeterna. Samma socie
tet visade också större oförmåga att kontrollera medlemmarnas agerande, och möj
ligheten finns att lärlingar och bodsvenner blev lidande på grund av societetens in
terna disciplinproblem. En sådan förklaring belyser tydligt korporationens roll som 
moralisk person. I de societeter där medlemsantalet var tillräckligt överblickbart och 
hanterligt för att upprätthålla den interna kontrollen av medlemmarna, fick detta



också återverkningar på hur kontrollen över arbetskraften utövades. Inom Lärftskram- 
handelssocieteten gavs åtskilliga prov på att man faktiskt såg till även betjänternas 
framtid.

Av uppgifterna från Viktualiehandelssocieteten att döma, hade dess deputerade 
flera decennier efter societetens auktorisation ännu problem med att samla de en
skilda medlemmarna kring de korporativa idealen. Åter aktualiseras frågan om indi
videns respektive kollektivets intressen, och om i hur stor utsträckning societeten 
klarade av sin roll som kollektiv person. Ur denna aspekt framstår Viktualiehandels
societeten som ett problembarn för denna avhandling, såtillvida att motsättningarna 
där tenderar att tydligare komma upp till ytan; motsättningar mellan en styrelse som 
var satt att bevaka gemensamma intressen och befrämja det kollektiva goda, och ett 
stort antal medlemmar av vilka många inte var beredda att låta sina individuella 
intressen underordna sig kollektivet.

I nästa kapitel ska undersökas vilket bemötande de fick, vilka ansåg sig ha fullgjort de 
krav samhälle, societet och hushåll ställde på dem som underordnade betjänter i den 
borgerliga rörelsen. Vilka var utsikterna för dem som stod beredda att ta steget in till 
de fullt vuxnas, och oberoendes, värld?



Kapitel 7

Från beroende till oberoende?
ETABLERINGSKONTROLL 
OCH BURSKAPSTVISTER

Den bodsven som klarat sig igenom alla de föreskrivna läro- och tjänsteåren stod 
inför ett avgörande skede i sitt liv. Genom att söka burskap och medlemskap i 
handelssocieteten, och etablera sig som sin egen, tog han också steget från de bero
endes till de oberoendes skara, till den minoritet i samhället som ägde fulla medbor
gerliga rättigheter. Han var nu inte bara föreståndare för sitt hushåll och sin rörelse, 
utan hade också tack vare burskapet, och medlemskapet i korporationen, del i de 
kollektiva rättigheter, den kollektiva egendom, som utgjorde borgarnas bålverk nedåt, 
mot de egendomslösas massa. Som medlem av en erkänd korporation, och genom att 
uppfylla sina borgerliga förpliktelser, kunde individen också visa att han var nyttig 
för samhället.

Där det förra kapitlet helt och hållet var koncentrerat på relationen korporation
individ, måste i detta kapitel även tillfogas relationen till ’det allmänna’, såväl från 
korporationens som individens sida. Kapitlet bygger nästan helt på rättsliga källor, 
vilket blandar in såväl kommunala som statliga rättsinstanser som aktörer. I tviste
mål av den typ som kommer att behandlas är alltså representanter för ’det allmänna’ 
direkt involverade, som medlare och domare där individuella och korporativa intres
sen kolliderade.

I kapitel 5 redogjordes för hur handelns korporationer tvingades lämna mer of
fensiva strategier för att kontrollera marknaden - genom monopolanspråk - för att i 
stället övergå till mer defensiva, med tydligare fokusering på inre konsolidering och 
kompetenskrav. Där etableringskon troll via krav på införande av numerus clausus miss
lyckades, vändes i stället blicken mot ett skrupulöst iakttagande av de burskaps- 
sökandes kvalifikationer.

Dessa hårt drivna försök till etableringskontroll kan naturligtvis uppfattas som 
helt och hållet ekonomiskt betingade, som bara ett sätt att säkra marknaden för de 
redan etablerade. Men jag vill hävda att mera än så stod på spel. Enligt tidens ekono
miska synsätt - såsom det presenterats i kapitel 3 - uppfattades marknaden som ett 
nollsummespel, vilket med nödvändighet innebar att alla nya tillskott till yrket och 
societeten sågs som en utspädning av varje handlares kundunderlag. I tider när upp



fattningar om ekonomisk kris var utbredda, vilket gällde i stort sett hela tiden efter 
1760, sågs naturligtvis varje sådan ytterligare utspädning som ännu ett steg mot av
grunden för en borgare med pressad ekonomi. Och verkligt obestånd innebar för den 
drabbade allvarlig risk att förlora sitt oberoende och glida ned i massan av egendoms- 
lösa.

Om alltför många av korporationens medlemmar råkade i ekonomiskt trångmål, 
och kanske blev oförmögna att uppfylla sina åtaganden gentemot stad och stat, under
grävde detta också, enligt mitt förmenande, hela korporationens existensberättigande 
som nyttig institution i samhället. Grunden för de borgerliga privilegierna - den 
högsta formen av kollektiv egendom - var då i fara.

Mot individens anspråk på att tillåtas ta steget in i de oberoendes gemenskap 
stod alltså korporationernas försvar, dels för sina medlemmars möjligheter att kunna 
hålla sig kvar där, dels för sin egen roll som nyttig och till det allmännas bästa. Det 
potentiella hotet underifrån mot de borgerliga näringarna var alltså tvåfalt: ett eko
nomiskt - risken för ekonomiskt obestånd - och ett socialt - risken att förlora sitt 
oberoende.

Men, om etableringskontrollen utövades alltför framgångsrikt, och vägen till 
burskap i praktiken riskerade att stängas helt, ökade å andra sidan också risken för att 
den förväntade värdegemenskapen mellan husbonde och arbetskraft urholkades. Lik
som i fråga om hur husbondevälde utövades, gällde det alltså för korporationen att 
upprätthålla en viss balans om de korporativa grundvalarna skulle stå fast.

I detta kapitel kommer därför olika aspekter av etableringskontrollen - som den 
kommer till uttryck vid burskapsansökningar - att undersökas. I anslutning till kapi
tel 6, och antagandet om handelssocieteternas försvar av en ’liten värld’, kommer jag 
i detta kapitel att bygga på ytterligare ett antagande: Jag kommer att argumentera för 
att societeternas gradvisa formering till korporationer från 1760-talet gav dem en 
betydligt starkare rättslig ställning på den lokala arenan, gentemot individers an
språk. Den handelslagstiftning som skulle reglera förhållandena inom minuthandeln 
skulle ännu efter ett par decennier vara föremål för mycket stötande och blötande i 
rättsliga sammanhang, och diskussioner om lagens bokstav respektive anda var van
liga. Så småningom skulle dock domstolarna i Stockholm komma att inta en alltmer 
rigid hållning, till korporationernas fördel. Handelssocieteterna skulle därför, tack 
vare sin befästa ställning som erkända korporationer, få rättsligt stöd för sitt försvar 
av ’den lilla världen’. Inte minst skulle det lokalistiska inslaget komma att bli fram
trädande.

Då akterna i denna typ av tvistelmål tyvärr inte finns bevarade i Kommerskolle
giets arkiv (utan där bara kollegiets resolutioner) har ingen systematisk studie kun
nat göras utifrån den statliga nivån. Undersökningen måste därför stanna på lokal 
nivå, och uppgifter från högre rätt förekommer endast sporadiskt, där avskrifter be
varats i stockholmsmaterialet.

En närmare diskussion om källmaterial, urval och metod kommer att föras i an
slutning till respektive avsnitt.



Hur blev man borgare?
Proceduren inom handel respektive hantverk
Vid ansökan om burskap uppkom omedelbart skilda procedurer för handeln jämfört 
med hantverket, vilket åtminstone till en början gav handelns betjänter en starkare 
ställning i ärendet. Detta hade sannolikt sin upprinnelse i det faktum att när handels
ordningen tillkom 1734 fanns ännu få verkliga societeter, medan hantverksskråna 
var fast etablerade, i flera fall sedan sekler. Deras institutionella position var därmed 
fastare förankrad. Detta medförde att skråämbetena inte sällan sågs som ett slags 
första auktoriserade instanser av Ämbets- och byggningskollegium, som var ansva
rigt för hantverksärenden.

En gesäll som ’äskade ämbetet’, som termen lydde, skulle först vända sig till skrået 
för godkännande, innan han fick avlägga mästarprov. Först efter avlagt prov, och 
efter att ha hälsats som ny ledamot av skråämbetet, skulle han vända sig till Magistraten, 
för att inför Handelskollegium svära burskapseden.1

För en handelsbetjänt var processen den omvända. Han skulle först ansöka om 
burskap direkt till Handelskollegium, vilket sedan remitterade denna ansökan till 
berörd handelssocietet och dess deputerade. Dessa kunde tillstyrka eller bestrida an
sökan, varefter Handelskollegium avkunnade resolution. Om den sökande fick bifall 
av kollegiet - med eller mot societetens vilja - var societeten i princip förpliktad att 
ta honom i examensförhör, och sedan, om han klarade detta nöjaktigt, ta emot honom 
som medlem.2

Där handelssocieteterna i och med denna procedur så att säga kom i andra hand, 
och en hågad betjänt kunde vända sig direkt till kollegiet utan att först fråga societeten, 
hade hantverksämbetena stort inflytande över vilka som överhuvudtaget tilläts göra 
anspråk på mästerskap och därmed burskap. Det finns också ett flertal exempel på 
hur Ämbets- och byggningskollegium avslog ansökningar där aspiranten ansåg sig 
felbehandlad av skrået, med direkt hänvisning till skråämbetets ’utslag’, en term som 
annars brukade förbehållas rättsliga sammanhang.' Detta erkännande av skrået som 
snudd på första rättsinstans kom aldrig handelssocieteterna till del.

Av detta kan man dra slutsatsen att skråämbetena, med sina längre traditioner, 
tillerkändes en mer långtgående status som korporationer, i det att de i praktiken 
ofta tilläts utöva en viss jurisdiktion över arbetarna och dessas möjligheter till avan
cemang. Handelssocieteterna, å andra sidan, med betydligt svagare korporativa anor, 
sågs av Handelskollegium länge bara som remissinstanser, vars argument skulle vä
gas emot andras. Dock skulle deras position visavi individen komma att stärkas un
der 1700-talets lopp.

Möjligheterna till avancemang 
inom handel respektive hantverk
Innan man går in på frågan om hur och varför tvister kring burskapsansökningar 
uppkom, kan det vara på sin plats att diskutera hur vanligt detta överhuvudtaget var.



Var handelssocieteterna generellt sett konfliktbenägna, eller hade de i själva verket 
goda skäl att processa i de (möjligen mycket få) fall som här kommit till vår känne
dom?

Om man ser till de protokoll som finns förda hos Borgerskapets äldste, fram till 
1791, och som innehåller kortfattade anteckningar om burskapsansökningar, samt 
societeternas första ställningstaganden till dessa, finner man snart att en klar majori
tet av ansökningarna tillstyrktes.4

Tabell 7.1
Handelssocieteternas ställningstaganden vid burskapsansökningar. Tillstyrkta respektive 
avslagna ansökningar 1744-58,1782-91. Absoluta tal och andelar i procent.

1744-1758 1 782-1791

Soc. Tillst. % Avsl. % Ar/år Tillst. % Avsl. % År lår
Vikt. 78 68 36 32 7,6 54 93 7 7 6,1
Krydd. 59 95 3 5 4,1 57 77 17 23 7,4
Kramh. 28 68 13 32 2,7 22 92 2 8 2,4
Lärft. 10 59 7 41 1,1 16 89 2 11 1,8
Linkr. 5 56 4 44 0,6 7 100 0 0 0,7
Divhdl 12 92 1 8 0,9 0 0 0 0 0

S:a 192 75 64 25 17,0 156 85 28 15 18,4

Källa: BoÄ (SSA), protokoll 1744-58,1782-91.

Av tabellen ovan kan man dra slutsatsen, att handelssocieteterna generellt inte tycks 
ha varit överdrivet konfliktbenägna i de fall då en burskapsansökan låg på deras bord. 
Deras välvilja, alternativt resignation, tycks också ha ökat under seklets gång. Ärende
mängden per år ökar heller inte mycket, varför ökningen i andelen bifallna ansök
ningar inte kan tillskrivas någon avgörande förändring i ansökningstrycket.

Om man sedan går tillbaka till de tre societeter som undersöktes närmare i det 
föregående kapitlet, och deras in- och utskrivningsuppgifter, får man mer detaljerad 
information.



Tabell 7.2
Bodsvenner som blivit ledamöter inom Järnkramhandelssocieteten,Lärftskramhandelssocieteten 
och Viktualiehandelssocieteten. Antal och andelar av samtliga i procent.

Järnkramh.societeten Lärftskramh.societeten Viktualieh.societeten

Period ( inskr.år) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%)
1698-1724 13 87 - - - -
1725-1749 16 80 - - - -
1750-1775 24 86 42 79 - -

1776-1800 23 77 51 86 - -

1801-1820 26 96 - - - -

1801-1833 - - 62 91 - -

1800-1809 - - - - 76 82

Källa: JkrHS (NMA), Protokoll 1710-1778, 1779-1873; LkrHS (SSA), Rådsbisittarprotokoll 
1762-1802, In- och utskrivningsböcker: ”1723-1800-talets början”, ”Upplagd 1760”, ”Upp
lagd 1800”, ”1800-talets förra hälft”; VHS (SSA), Protokoll, 1768-1819, In- och inskrivnings
bok fr. 1800, Matrikel fr. 1738.

Resultaten från tabell 7.1 bekräftas i och med detta ytterligare. En påfallande stor 
andel bodsvenner lyckades uppnå medlemskap och burskap. Men ovanstående tabel
ler säger inget om hur länge de fick tjäna innan de gavs chansen att bli societets- 
bröder. Möjligheten finns att de trots allt utnyttjades utöver handelsordningens krav. 
Dock tycks så inte varit fallet, även om missbruk som i fallen med Viktualiehandels- 
societetens lärlingar naturligtvis kan vara dolt i de tillgängliga materialen. Nedan
stående tabell visar att den faktiska tjänstetiden oftare låg något under än över de 
föreskrivna fyra åren.

Tabell 7.3
Bodsvenners (som blivit ledamöter) tjänstetid inom Järnkramhandelssocieteten, Lärfts- 
kramhandelssocieteten och Viktualiehandelssocieteten.

Järnkramh.societeten Lärftskramh.societeten Viktualieh.societeten

Period T).tid (år) Tj.tid (år) Tj.tid (år) Tj.tid ( år) Tj.tid (år) Tj.tid (år)
medelv median medelv medelv median median

1698-1724 2,1 2 - - - -
1725-1749 3,8 3 - - - -
1750-1775 3,6 3 4,2 4 - -
1776-1800 3,3 3 4,4 4 - -
1801-1820 3,2 3 - - - -
1801-1833 - - 3,7 3 - -
1800-1809 - - - - 3,8 4

Källa: JkrHS (NMA), Protokoll 1710-1778, 1779-1873; LkrHS (SSA), Rådsbisittarprotokoll 
1762-1802, In- och utskrivningsböcker: ”1723-1800-talets början”, ”Upplagd 1760”, ”Upp
lagd 1800”, ”1800-talets förra hälft”; VHS (SSA), Protokoll, 1768-1819, Matrikel fr. 1738.



Av denna samlade information framkommer, att en bodsven inom detaljhandeln, 
när han väl genomgått sin lagstadgade utbildnings- och tjänstetid, hade goda utsik
ter att få ta det slutliga steget och bli borgare och sin egen.

Motsvarande undersökning för hantverksgesällernas del försvåras av deras geo
grafiska rörlighet. Tillgängliga uppgifter för en stad får därför alltid ses som 
minimisiffror. Av Lars Edgrens malmögesäller i början av 1800-talet tycks runt hälf
ten ha kunnat bli mästare i Malmö, vilket Edgren betecknar som goda utsikter.5 Ernst 
Söderlund avstår på grund av gesällernas rörlighet ifrån att uppskatta hur många 
som lyckades bli mästare, men försöker i stället räkna ut hur länge de genomsnittligt 
var tvungna att förbli gesäller innan tillfälle till etablering yppade sig i Stockholm, 
med hänsyn till frekvensen nyetableringar. Inom några få yrken beräknar han denna 
väntetid till ’bara’ c:a tio år, medan många krävde uppemot tjugo år och mer än det. 
Söderlund menar att det inom vissa yrken vid frihetstidens slut gått så långt att gesällerna 
knappast alls längre kunde påräkna mästerskap. Vägen mot en arbetarklass var an
trädd på allvar.6

Tongångarna inom vissa skråämbeten var också ibland sådana att sambandet 
mellan fullgången tjänstetid och mästerskap på allvar började ifrågasättas. Guld- 
smedsgesällen Eric Salin fick så tidigt som 1755 besked från ämbetet, att endast fat
tigdom och bönhaseri bleve följden om ämbetet skulle tvingas acceptera alla som 
mästare bara för att de fullgjort sina gesällår och nu besatt en ”inbillad samt superficiell 
skicklighet”.7 Även inom slaktarämbetet hördes vid ungefär samma tid liknande ar
gument; att bara motsvara de krav lagen ställde var inte längre nog, utan ämbetet 
ställde sedan ytterligare, ej så noga specificerade krav på ’ytterligare insikter’. År 1760 
klagade ämbetet inför Magistraten över det tilltagande ofoget med drängar som ’trätte 
sig till’ burskap bara för att de ’kunde slå en oxe för pannan’, och därmed ansåg sig 
nog kvalificerade.8 Som sista exempel kan nämnas skomakargesällen Olof Hansson, 
som år 1800 fick ämbetets tillstånd att, som ett slags pension, utföra eget skoarbete. 
Han var då sextiotvå år gammal och hade gått som gesäll i fyrtiotre år.9

Jämfört med hantverksgesällernas alltmer pressade situation - där mästerskap 
inom vissa yrken redan runt mitten av 1700-talet var en ytterst avlägsen möjlighet - 
stod alltså handelns bodbetjänter inför betydligt ljusare utsikter, förutsatt att de kla
rat sig igenom läro- och tjänsteåren. På så sätt kan man säga att den jämförelsevis 
långa utbildningstiden på tolv år ändå betalade sig. Detta innebär att de ’nya’ 
korporationerna - handelssocieteterna - bättre än de ’gamla’ - hantverksskråna - 
upprätthöll den patriarkala ömsesidighetsprincipen. Hos dem balanserades kraven 
på underordning av ansvaret för arbetskraftens framtid. I och med att denna balans 
så tydligt var på väg att upphävas inom skråhantverket var också en av de korporativa 
grundstenarna där på väg att undergrävas.

Konfliktbenägenheten
I Stockholms magistrats diarier i besvärsmål finns samtliga inlämnade besvärs- 
skrivelser antecknade från och med 1764. Av de kortfattade noteringarna vid varje 
post kan man dra vissa slutsatser om hur ofta olika korporationer var inblandade i



olika typer av tvister. Två utsnitt har gjorts - 1771-80 respektive 1801-10 - för besvär 
från Handelskollegium respektive Ämbets- och byggningskollegium.10 I tabellerna 
nedan har en uppdelning gjorts mellan ärenden som berör individer knutna till 
korporationen och övriga. Här innefattas ärenden av skilda slag och alltså inte endast 
burskapsärenden och liknande. Dock kan antas att ärenden med inblandade betjänter 
och gesäller i regel rör sig om burskapsansökningar.

Tabell 7.4
Besvär från HK med inblandade handelssocieteter 1771-80,1801-10.

1771-80 1801-10

Societet Beti. Ledam. Kvinn. * Övr. S:a Betj. Ledam. Kvinn. * Övr. S:a
Vikt. 6 - 1 5 12 7 - - 1 8
Krydd. 11 1 - - 12 11 3 1 3 18
Kramh. 4 - - 6 10 11 - - 5 16
Lärftskr. 2 1 - - 3 1 - 1 1 3
Linkr. 2 - - 1 3 1 1 - - 2
Järnkr. 2 1 - - 3 2 - - · - 2
Läderh. 1 1 6 - 8 1 - - 1 2
Tobaksh 3 - - 2 5 4 3 - 13 20
Möbelh. - - - 1 1 - - - - -

HK** - - - - - 4 - - - 4

S:a 31 4 7 15 57 42 7 2 24 75

Källa: MR (SSA), Diarier i besvärsmål, vol 2) 1764-86, 3) 1787-1838.
* Gäller kvinnor anknutna till societeten (hustrur, änkor etc.).
** ’Handelsbetjänten emot Kollegii utslag’ och liknande formuleringar, utan angivande av 
vilken societet det gäller.

Tabell 7.5
Besvär från ÄBK med inblandade hantverksämbeten 1771-80,1801-10.

1771-80 1801-10

Ämbete Ges/lärl Ledam. Kvinn. * Övr. S:a Ges/lärl Ledam. Kvinn. * Övr. S:a
Guld.** 2 - 2 4 5 2 3 10
Skomak 6 3 6 15 - 1 - 1
Bagare 2 3 1 3 9 - 2 1 5 8
Slaktare 2 4 1 7 - - 1 1

S:a 12 10 1 12 35 5 3 3 9 20

Källa: MR (SSA), Diarier i besvärsmål, vol 2) 1764-86, 3) 1787-1838.
* Gäller kvinnor anknutna till ämbetet (hustrur, änkor etc.).
** Innefattar Guld- och silverarbetare- samt juvelerareämbetet och Guldslagarämbetet.



Intressantast här är att se till hur ofta olika korporationer var inblandade i tvister 
som kan förväntas vara burskapsärenden, det vill säga ärenden mellan en korpora
tion och en betjänt eller gesäll. Uppgiften om antalet besvär måste då ställas mot 
korporationens numerär, då antalet ansökningar om burskap rimligen borde uppvisa 
någon proportionalitet mot antalet aktiva rörelser inom korporationen, och därmed 
mängden arbetskraft. Som omedelbart kan utläsas ur tabell 7.5, upphör dessa ären
den helt inom hantverket för den senare perioden, med undantag för guldsmederna, 
vilket säkerligen hänger samman med den allvarliga kris detta yrke råkade in i, i 
samband med silverinskränkningen år 1800.11 En jämförelse med minuthandeln blir 
därför meningsfull endast för den tidigare perioden. Ställt emot antalet beskattade 
rörelser för åren 1770 respektive 1772 (samt 1800 för endast minuthandeln) blir utfallet 
sålunda:

Tabell 7.6
Diarieförda besvär mellan korporationer och bodbetjänter, gesäller och lärlingar, inom minut
handel (1771-80,1801-10) respektive hantverk (1771 -80), jämfört med antalet taxerade rörel
ser 1770/72 respektive 1800.

1771-80 1770/72 1801-10 1800

Societet Besvär Tax.idkare Kvot Besvär Tax.idkare Kvot
Viktualieh 6 104 0,06 7 95 0,07
Kryddkramh 11 79 0,14 11 104 0,11
Kramh 4 65 0,06 11 46 0,24
Lärftskramh 2 30 0,07 1 29 0,03
Linkramh 2 23 0,09 1 15 0,07
Järnkramh 2 13 0,15 2 10 0,20
Läderminuth 1 13 0,08 1 9 0,11
S:a 28 327 0,09 34 308 0,11
Hantv.ämb.
Guldsmed* 2 58 0,03
Skomakare 6 160 0,04
Bagare 2 42 0,05
Slaktare 2 49 0,04
S:a 12 309 0,04

Källa: MR (SSA), Diarier i besvärsmäl, vol 2) 1764-86, 3) 1787-1838; BmK (SSA), Huvud
böcker med verifikationer 1772, 1800; Söderlund, E (1943), s 316f.
* Innefattar Guld- och silverarbetare- samt juvelerareämbetet och Guldslagarämbetet.

Av detta kan utläsas att besvär i ärenden mellan korporationer och deras arbetskraft 
överlag var vanligare inom minuthandeln än inom hantverket. Tabellen säger dock 
inget som vem som instämde vem i ärendet, utan anger bara den allmänna process
benägenheten i relationen mellan korporation och individ.

En blick tillbaka på tabell 7.4 visar också, att där denna typ av ärenden inom 
minuthandeln utgör c:a 55 procent av den sammanlagda ärendemängden för bägge



perioderna, sjunker samma andel för hantverkets del från 34 till 25 procent. Besvär i 
burskapsårenden på magistratsnivå har i början av 1800-talet i princip försvunnit för 
numerärt stora hantverk som skomakeri, slakteri och bageri. Iögonenfallande från
varande i diarierna är också ett av Stockholms största och mest kapitalkrävande hant
verk, nämligen bryggerinäringen.

Dessa resultat bygger ytterligare under de tidigare, om utsikterna för handelns 
respektive hantverkets arbetskraft. Den relativa konfliktbenägenheten inom minut
handeln pekar på att bodbetjänterna där ännu i början av 1800-talet knappast var en 
resignerad skara. Där hantverksgesällerna vid det laget uppenbarligen saknade medel 
eller drivkraft att processa, framstod denna väg ännu som framkomlig för handelns 
betjänter. För handelssocieteterna, å andra sidan, innebär det att deras position vi
savi individen ännu in på 1800-talet var något som måste försvaras.

Källmaterialet till besvärsärendena
Det material som excerperats ur serien Akter i besvärsmål utgör inget representativt 
urval av olika typer av ärenden, utan utgörs av samtliga bevarade ärenden som rör 
burskapsansökningar eller ansökningar om handelsrättigheter för perioderna 1737- 
60, 1771-80 samt 1801-10.12 Den första långa perioden motiveras av den långa 
’inkörningstid’ som krävdes för 1734 och 1749 års handelsregiementen. Av vad som 
framkommit tidigare om Stockholms ekonomiska, politiska och demografiska ut
veckling, framstår 1760 som en naturlig brytpunkt. De två senare perioderna får se
dan tillsammans representera den förmodade stagnationsperioden som följde. Till 
detta grundurval har också ytterligare ett antal relevanta ärenden från andra tidpunkter 
plockats ut till nästa kapitel, som är ägnat korporationernas förhållande till kvinnor. 
Det sammanlagda materialet utgörs av 141 besvärsärenden, vilka fördelar sig enligt 
följande, på perioder och korporationer.



Tabell 7.7
Akter i besvärsmål. Urvalets fördelning på korporation och tidsperiod.

Handelssocietet 1737-60 1771-80 1801-10 Övriga** S:a

Viktualiehandel 11 4 6 1 22
Kryddkramhandel 4 5 11 3 23
Kramhandel 6 5 14 1 26
Lärftskramhandel 9 3 2 1 15
Linkramhandel 2 1 1 - 4
Järnkramhandel 5 2 2 - 9
Läderminuthandel - 1 1 - 2
Tobakshandel - 1 4 1 6
Möbelhandel - 1 - - 1
S:a 37 23 41 7 108
Hantverksämb.
Guldsmeder* 2 2 7 - 11
Skomakare 9 - - - 9
Bagare 1 2 1 1 5
Slaktare 5 1 1 1 8
S:a 17 5 9 2 33

Källa: MR (SSA), ABM.
* Innefattar Guld- och silverarbetare samt juvelerareämbetet och Guldslagareämbetet. 
** Innefattar ärenden rörande kvinnors ansökningar, utanför de andra tidsperioderna.

Ett intressant periodiseringsfenomen döljer sig i tabellen ovan, vilket bör lyftas fram. 
Av Kramhandelssocietetens sex ärenden från 1737-60 ligger samtliga efter 1750, och 
av Lärftskramhandelssocietetens nio ärenden från samma period ligger sju efter 1750. 
Här ser man tydligt hur 1749 års kramhandelsreglemente fick effekt på textilhandels- 
societeternas incitament att dra upp gränser mellan varandra. Lagen hade på så sätt 
’skapat’ två distinkta societeter ur en tidigare rätt blandad handelsbransch, och dessa 
var uppenbarligen inte sena att utnyttja detta faktum till att skaffa sig bättre kontroll 
över etableringen.

Serien Akter i besvärsmål innefattar tyvärr inte Magistratens utslag i målen. För 
att komma åt dessa måste man ge sig in i Magistratens minst sagt snåriga flora av 
protokollsamlingar. De flesta utslag som kunnat spåras finns i serien Notariens 
ekonomiprotokoll, men enstaka utslag har också återfunnits i serierna Civilprotokoll 
och Resolutionsböcker. Den stora mängden olika protokollsamlingar - ofta med brister 
i kronologin, renskrifter och koncept blandade etc. - har tyvärr resulterat i ett visst 
bortfall.13

Om rättslig argumentation och rättsmaterial som källor
Parterna i en civilrättslig process var tvungna att följa vissa spelregler som med nöd
vändighet har präglat de dokument som ärendena lämnat efter sig. För att förstå hur 
dessa källor och de argument som framträder ur dem är konstruerade, bör man först



se till formerna och förutsättningarna för juridisk argumentation generellt.
Men åter till själva proceduren. En handelsbetjänt som sökte burskap hade att 

först lämna in en ansökan till Handelskollegium, vilken remitterade denna till be
rörd handelssocietet. I denna ansökan - oftast mycket kortfattad - redogjorde han 
för sina meriter och för vilket yrke han sökte burskap. Denna första inlaga krävde 
alltså i regel ingen argumentation. Societeten skulle sedan svara inom viss tid och 
anförde då vilka invändningar den hade, varefter Handelskollegium avkunnade sin 
resolution. Denna kunde bygga helt på de skriftliga inlagorna, men även på muntliga 
uppgifter, om kollegiet ansåg det nödvändigt att kalla upp parterna för vidare över
läggningar.

När Handelskollegium så avkunnat sitt utslag, kunde den som kände sig förför
delad vända sig till Magistraten med besvär, och det är nu som materialet på allvar 
blir intressant. Grundregeln var att man, vid överklagande till högre rätt, måste ha 
något nytt att komma med. Upprepande av gamla argument dög inte, då var risken 
stor att Magistraten utan vidare kommentar avfärdade besvären. Dessa besvär, och 
de svar som motparten alltid hade möjlighet att lämna in, innehåller i och med detta 
oftare diskussioner av mer principiell karaktär än de tidigare handlingarna. Skulle 
ärendet sedan vandra vidare lämnade man den lokala arenan och fick vända sig till 
Kommerskollegium, alltså till statlig nivå. I sista hand kunde saken avgöras av reger
ingen, eller Kungl. Maj:t. För varje ytterligare nivå återkom i princip kravet på att 
kunna anföra något utöver vad som redan sagts i tidigare instanser. Här finns dock 
ett problem som måste lyftas fram. Där stadens instanser här var förment oväldiga 
domstolar, så var statens instanser även aktiva politiska aktörer i fråga om närings
politik och näringslagstiftning, i all synnerhet som själva resolutionerna i enskilda 
ärenden kunde uppnå status av lag. Där Stockholms magistrat hade att följa lagen, så 
stiftade Kommerskollegium och Kungl. Maj:t lag i och med att man avdömde i eko
nomiska mål. Där tillkommer alltså inslag av politik parallellt med juridiken. I detta 
kapitel förekommer dock Kommerskollegium och Kungl. Maj:t sparsamt som aktö
rer.

Argumentationen var inte bara underkastad procedurregler, utan existerade inom 
en juridisk diskurs, vilken det gällde att något sånär behärska. Regler för en sådan 
diskurs har avhandlats av Robert Alexy, som i sin A Theory of Legal Argumentation 
formulerar en teori, eller modell, för hur den juridiska argumentationen skiljer sig 
från argumentation i stort.

Till att börja med bör man ha klart för sig vad Alexy menar med diskurs. Hans 
definition utgår från Jürgen Habermas, och bygger på ett motsatsförhållande mellan 
fakta och diskurs. Fakta är de delar av erfarenhetsvärlden kring vilka det råder kon
sensus; fakta är grunden för försvarbara påståenden, och rör alltså det empiriskt er
farna. Dock behöver fakta inte vara sanna, hata giltiga (det vill säga ansedda för sanna). 
Samtal kring fakta betecknas som’talhandlingar’, som utbyte av ’informationsstycken’. 
Så snart konsensus kring ett påstående upphör, det vill säga fakta ifrågasätts, träder 
man ut ur talhandlingen och in i diskursen. Diskursen blir alltså arenan där empi
riska påståenden för vilka konsensus är upphävd prövas. Diskursen kan inte produ-



cera nya erfarenheter, bara nya argument.14
Utifrån dessa förutsättningar för en ’allmän praktisk diskurs’ ställer så Alexy upp 

reglerna för den juridiska diskursen. Han ser denna som ett specialfall av den allmän
praktiska, såtillvida att den äger rum inom vissa begränsningar, något som naturligt
vis syns allra tydligast vid en brottmålsprocess, med dess extremt asymmetriska roll
fördelning. Vid en civilrättslig process däremot, där parterna talar utifrån en mer 
jämlik position, blir begränsningarna mindre problematiska.11 Även om parterna ta
lar utifrån egna intressen, gör de detta under anspråk på korrekthet, anspråk vars 
giltighet det gäller för domstolen att pröva. Inom den juridiska diskursen finns dock 
en övergripande begränsning, nämligen lagstiftningen. Inga argument, eller anspråk 
på korrekthet, behöver prövas utanför denna.16

Enligt Alexy handlar juridisk diskurs om rättfärdigande på två nivåer, internt 
och externt, av vilka det är formerna för det externa som är av störst intresse här.17 
Man kan tolka Alexy sålunda: Den juridiska diskursen existerar mellan två poler, två 
ytterligheter - empiriska påståenden och lagens bokstav. Mellan dessa ligger ett spän
ningsfält, och det är de påståenden som befinner sig i detta fält som måste rättfärdi
gas, och som därmed blir föremål för den juridiska argumentationen.18 Alexy urskil
jer sex former av sådant externt rättfärdigande:

• Empiriska resonemang (empirical reasoning).
• Regler/rättesnören för tolkning (canons of interpretation).
• Dogmatiska resonemang (dogmatic reasoning).
• Prejudikat (use of precedence).
• Specifikt juridiska argument (special legal argument forms).
• Allmänt praktiskt resonemang {generalpractical reasoning),19

För mitt vidkommande är det främst den första och andra punkten som är av in
tresse. Det empiriska resonemanget rör sig kring den ursprungliga tvistefrågan (det 
empiriska påståendet) och utgör det första steget därifrån in i det diskursiva fältet. 
Tolkningsreglerna rör sig in i fältet från andra hållet, från lagens bokstav.

Punkterna tre till fem tillhör, enligt mitt förmenande, en mer renodlat inom- 
juridisk diskurs, vilken äger rum vid sidan om själva den rättsprocess som här står i 
fokus.20

Den sjätte punkten, slutligen, krävs enligt Alexy som korrektiv, för att undvika 
risken för att den juridiska diskursen blir alltför sluten, allför juridisk om man så 
vill.21

Vad sedan gäller reglerna för tolkning, ser Alexy här sex grupper av argument, 
vilka lätt låter sig delas in i tre par, med olika ’närhet’ till lagens faktiska skrivning.

Semantiska respektive systematiska argument: De semantiska används för att rätt
färdiga påståenden utifrån hänvisning till lagens bokstav. De systematiska används 
för att påvisa inkongruenser eller rena motsägelser inom eller mellan lagar.

Genetiska respektive teleologiska argument: De genetiska används för att rättfär
diga påståenden utifrån lagstiftarens intentioner, det vill säga lagens anda. Ett steg



längre härvidlag går de teleologiska, vilka stöder sig på påståenden om ’rationella 
mål’, vad som ’är önskvärt’ etc. Man kan säga att där de genetiska argumenten håller 
sig inom den juridiska diskursen - och den begränsning lagen utgör - går de teleologi- 
ska utanför denna, och vänder sig mot en ’universell publik’.

Historiska respektive komparativa argument: De historiska argumenten gör jäm
förelser bakåt i tiden och handlar om att lära av det förflutna. Hit kan man föra alla 
argument som hänvisar till sedvanerätt och dylikt. De komparativa gör motsvarande 
jämförelser med andra, samtida, samhällen. Dessa jämförelser innefattar såväl empi
riska som normativa premisser; både hur det är och hur det borde vara.22

Alexy menar att dessa argument följer en viss rangordning inom den juridiska 
diskursen, och formulerar därför en grundregel, en så kallad bevisbörderegel, vilken 
går ut på att de argument som är tydligast länkade till lagens bokstav eller den ur
sprungliga lagstiftarens vilja har företräde framför andra argument, såvida inte ratio
nell grund existerar för en annan rangordning.23

Men Robert Alexy är en modern rättsfilosof, och det är självfallet inte solklart 
hur hans teorier kan appliceras på 1700-talets svenska rättsväsende. Dock har Alexy, 
vill jag påstå, ändå konstruerat en modell som är fruktbar för förståelsen av grun
derna för de argument som fördes fram i de rättsprocesser som här ska avhandlas.

När en burskapstvist seglade upp berodde detta på att den sökandes och korpora
tionens empiriska utsagor gick isär, antingen genom att den sökandes meriter sattes 
ifråga, eller hans rätt att ställa anspråk på burskap. Avgörande på den första rättsliga 
nivån - Handelskollegium - var i regel dels empiriska resonemang, det vill säga 
giltighetsprövning av fakta, dels semantiska argument, det vill säga vad lagen fak
tiskt sade. Dock avvek kollegiet inte sällan - åtminstone för den tidigare perioden - 
från regeln om att lagens bokstav har företräde, och kunde låta andra faktorer över
skugga denna, som hänvisning till ’skälighet’ eller särskilt ömmande omständigheter.

Men i och med att utslaget överklagades, och fördes upp på magistratsnivå, tvinga
des parterna, och då främst den överklagande, att söka sig längre in i det diskursiva 
fältet om de ville att Magistraten skulle ta saken under omprövning. I dessa 
skriftväxlingar återfinns alltså ofta diskussioner kring lagens bokstav respektive anda, 
lagstiftarens vidare intentioner, utsagor om hur det ’alltid varit förut’ och om hur det 
borde vara, och om vad som är bäst för samhället. Här ställs ofta frågan om indivi
ders och korporationers relation till varandra och till det omgivande samhället på sin 
spets. Kapitlets vidare uppläggning kommer därför att utgöras av tre avdelningar:

Den första handlar om det som oftast utgjorde den empiriska kärnan i burskaps- 
tvisterna, frågan om den sökandes kvalifikationer och anspråk på rätt till del i societet- 
ens kollektiva egendom, respektive societeternas försvar, ofta utifrån en lokalistisk 
ståndpunkt.

Den andra handlar om den andra polen, lagstiftningen, och diskussioner utifrån 
dess ordalydelse eller intentioner.

Emellan dessa två, relativt lätt urskiljbara, aspekter ligger en zon innehållande 
frågor av betydligt mer abstrakt karaktär. Här återfinns argument kring egendom, 
ordning, nytta, tillhörighet, förtjänst etc. Det är i denna mellanzon man kan finna



försvar av de korporatistiska principerna, och det är här funderingar kring lagens 
anda också kan sträcka sig till att omfatta mer långtgående synpunkter på det borger
liga samhället.

Källkritiska aspekter
Rättsmaterial av detta slag genererar flera källkritiska frågor. Den första rör hur nog
grant parternas argument är återgivna i protokollsutdragen från Handelskollegium, 
den handling som oftast utgör hela aktens ’startpunkt’. Parternas inledande argu
ment kunde som sagt levereras såväl skriftligt som muntligt till kollegiet, och det 
framgår inte alltid tydligt vilket som är fallet från gång till gång. Min bedömning är 
ändå att kollegiet, i de fall protokollen bygger på skriftliga inlagor, var mycket noga 
med att återge dessa så ordagrant som möjligt. Vid de tillfällen där både originalet 
och kollegiets protokoll föreligger är överensstämmelsen i regel mycket god. En nå
got problematisk konsekvens av denna skrupulösa återgivning är dock att kollegiet i 
sina utslag ibland ’lånar in’ den segrande partens argument nästan ord för ord, och 
således kan framstå som egendomligt renons på egna synpunkter i frågan.

Mer problematiskt blir det i och med nästa steg - besvären till Magistraten och 
svaren på dessa. När en enkel redogörelse för empiriska förhållanden visade sig otill
räcklig bör den förlorande parten ha insett att det måste till nya argument och kanske 
till och med ett nytt språk, när han på allvar skulle ta steget in i den juridiska sfären. 
Lösningen blev att anlita en juridiskt kunnig skrivare, en ’koncepist’. Här hade 
societeterna en fördel framför de flesta individer, då de dels hade kontakter i kollegiet 
genom rådsbisittarna, dels kunde utnyttja Borgerskapets sekreterare till att skriva besvär.

Häri ligger källmaterialets största problem. Knappast någon av de handlingar 
som letat sig in i dessa besvärsärenden kan förväntas vara skrivna av parterna själva. 
Den anlitade skrivarens uppgift var ju att välja ord, formuleringar och kanske till och 
med argument. Det var han som kunde avgöra vad som kunde och fick sägas, och inte 
minst vad som inte fick sägas. Minsta antydan till ’sidvördnad’ gentemot myndighe
terna kunde utnyttjas av motparten och rendera böter.

Men vilka slutsatser kan man då dra av dessa handlingar, om man inte kan vara 
säker på att argumentationen verkligen härrör från parterna själva? Rätt långtgå
ende, dristar jag mig ändå till att säga, när viss formalia av uppenbart inomjuridiskt 
snitt har rensats bort. Bakom den yttre klädedräkten av underdånighetsfraser och 
enstaka juridiska (latinska) formuleringar finns ändå ärendets empiriska kärna beva
rad, liksom de argument som omger denna och de diskussioner som rörde borgarnas 
värld. Som Natalie Davis konstaterat, var skrivarens uppgift att ordna ramverket och 
formen, men alla parter hade intresse av att rösten bakom fraserna skulle nå fram.24

Man kan också inta en mer pragmatisk hållning till problemet, och helt enkelt 
konstatera att detta är vad som står till buds och därför måste användas, men att man 
då också är tvungen att ta det som sägs på allvar. Grundfrågan handlar ändå inte om 
att nå aktörernas innersta tankar om tillvaron, utan att komma åt deras ställningsta
ganden och strategier inom den juridiska och politiska diskurs som det korporativa 
idiomet utgjorde.



Burskapstvisterna
Av flera skäl som tidigare diskuterats framstår 1760 som en tydlig och lämplig bryt
punkt för en periodisering av kommande undersökning. Förutom att åren runt 1760 
såg en vändning i såväl den demografiska som ekonomiska och politiska utvecklingen 
i Stockholm, var det också runt 1760 som handelns korporativa formering tog fart på 
allvar. En viktig fråga blir därför huruvida denna formering, och det tilltagande er
kännandet av handelns korporationer, fick något avgörande inflytande på 
handelssocieteternas position visavi individer å ena sidan, och det allmänna - här 
personifierat av de officiella rättsinstanserna - å den andra. De olika aspekterna av 
parternas argumentation inför rätta kommer därför att behandlas utifrån de två pe
rioderna 1737-1760 respektive 1771-1810.

Kvalifikationer och ekonomi
I och med handelsreglementena 1734 och 1749 hamnade en mängd lärlingar och bod- 
svenner inom handeln i det prekära läget att de påbörjat sin lära och tjänst inom ett 
oreglerat system, där gränserna mellan en del yrken inte var så noga utstakade. Men 
när det var dags att söka burskap kunde societeterna, om de så önskade, hänvisa till 
ett nytt regelverk som kunde användas till att utestänga oönskade individer. Detta, 
och minuthandelssocieteternas generella problem att framstå som ’professionella’, 
framkallade under lång tid omfattande meningsutbyten om hur kvalifikationer skulle 
bedömas. Där det nu var viktigt för en societet att hävda sin speciella egenart och sin 
tilldelade position på marknaden, var det lika viktigt för en burskapssökande, med 
kanske brokig bakgrund inom olika yrken, att framställa sig som kompetent på ett 
vidare plan. Förutom att bemöta detta principiellt, hänvisade societeterna ofta till 
branschens trängda situation och de risker en eventuell överetablering skulle med
föra, för dem i synnerhet och det borgerliga samhället i allmänhet. Det är kring dessa 
två frågor, denna empiriska kärna - kompetens och ekonomi - som burskapstvisterna 
oftast rör sig.

När handelsbetjänten Pehr Brehmer år 1738 sökte burskap på kryddkramhandel 
hade han visserligen gått sin mor tillhanda i hennes kryddbod, men hans samman
lagt tolv år i lära och tjänst hade tillbringats inom grosshandeln.25 Kryddkramhandels- 
societeten svarade på Handelskollegiets anmodan, att om vem som helst fick bestämma 
själv vilken handel han ville ägna sig åt, ”vore ej annan påföljd att förvänta, än en 
confusion i varje societet, och ett kladderi i handeln som dock fordrar i var sin del en 
mogenhet och välförvärvad kunskap...”. Om sådan saknades skulle det ”skämma 
handelskrediten, och skada många, samt bringa det borgerliga värvet i förakt”. Om 
personer som Brehmer fick burskap skulle detta medföra stor skada för de betjänter 
som nu tjänade inom societeten, liksom för alla de societeter som redan nu var för 
manstarka med hänsyn till marknaden, och då i all synnerhet kryddkramhandels- 
societeten ”i dess överflödiga och skadliga myckenhet...”.26

Pehr Brehmer fick en chans att bemöta societetens invändningar, och poängte
rade då bland annat, att om han redan år 1724 hade vetat om hur 1734 års lag skulle 
komma att se ut hade han väl tänkt sig för. Men nu säger ju lagen att man har att



anmäla vilken handel man ’idka tänker’, varför det alltså inte alls är avgörande var 
man har gått i lära. Men Brehmers försvar bet denna gång inte på Handelskollegium, 
som gick på societetens linje, och hänvisade till att Brehmer faktiskt bara hade styrkt 
tjänst inom grosshandel, men inte att han arbetat hos sin mor.27

I Pehr Brehmers följande besvär till Magistraten lämnar han frågan om sina egna 
meriter, och väljer att i stället diskutera kompetenskraven inom handeln som sådana. 
I stället för att hävda att han har nödvändigt antal år i en kryddbod bakom sig, ifrå
gasätter han värdet av just denna kunskap. Han hävdar att societeten har ”tillagt 
kryddkrams eller speceriminuteringen en så förborgad och obegriplig vetenskap, som 
utom 12 års gjord tjänst inom själva kryddbodsdisken omöjligen skulle kunna fattas 
och vinna någon mogenhet, utan måste var och en oundvikligen i brist av densamma 
i första början överända falla....”. Nej, ”[ujtsäljningen av desamma [varorna] i minut 
kan en någorlunda välskuren aritmetisk penna och sunt förnuft utan särdeles huvud
bry giva vid handen och begripa, så att efter en liten hågad övning, den påberopade 
omogenheten snart skulle förbytas i behörig mogenhet”.28

Societeten, å sin sida, menar att alla initierade vet hur det går när folk som inte är 
rätt utlärda blandar sig i handel som de inte förstår. Här räcker inte en välvässad 
penna och en ’förment stark inbillningskraft’. Det är inte lust det handlar om, utan 
att kunna bevisa att man kommer att vara staden och det allmänna till ”heder och 
nytta”.29

Ärendet tycks ha förblivit oavgjort i Magistraten, och när Pehr Brehmer på våren 
1743 förnyade sin ansökan ansåg societeten tydligen att han vid det laget kunde ac
cepteras, då han under tiden tjänat hos sin bror, ledamoten Sven Brehmer.30

Alla uttryckte inte saken lika elokvent som Pehr Brehmer (eller hans skriftliga 
ombud), men ifrågasättandet av handelsordningens utbildningskrav var ett vanligt 
inslag i de sökandes argumentation. Till exempel hävdades ibland att samma handel 
som skulle kräva tolv års lära ju inte sällan sköttes av handlarnas hustrur och döttrar, 
vilka helt saknade utbildning. Eller också framfördes misstanken att många av societet
ens nuvarande ledamöter knappast själva skulle passerat nålsögat om de nu tvingats 
söka burskap.31

Allt detta är givetvis en funktion av att det i första hand är de som inte motsva
rade reglementets bokstav som dyker upp i detta material. Men ännu en bit in på 
1740-talet måste det ha funnits gott om unga män i systemet som kommit i lära 
under andra förutsättningar. Tydligt blir detta problem i samband med 1749 års 
kramhandelsreglemente, när siden- och klädeskramhandeln och lärftskramhandeln 
skildes åt. Redan 1750 kunde sedan Lärftskramhandelssocieteten hävda att kram
handeln ”ingen gemenskap har med lärftskrämarehandeln”.32 Men i april 1752 biföll 
Handelskollegium såväl Petter Kårbergs som Eric Hegglunds ansökningar om bur
skap på lärftskramhandel, med det uttryckliga skälet att kramhandel och lärfts- 
kramhandel varit sammanblandade före 1749, och att man måste ta hänsyn till detta 
när man bedömde deras meriter, medan Lärftskramhandelssocieteten hävdade rät
ten att ses som helt egen societet tillbaka till 1635.33 Så här inledningsvis tycks alltså 
Handelskollegium ha intagit en relativt generös hållning i denna fråga.



Detta ifrågasättande av nödvändigheten av den länga utbildningen och de olika 
yrkenas speciella kompetenskrav förekom förvisso även efter 1770, men oftast uti
från annan synvinkel. Dock kan man så sent som 1808 se en klagande betjänt be
tvivla att det skulle krävas fulla dussinet år att lära sig avmäta lärfter och föra ned i en 
’kladd’, något man kunde lära en fattig bonddräng på halva den tiden.34 Men detta 
uttalade missnöje med handelsordningens grundkrav i sig är sällsynta jämfört med 
den tidigare perioden, och framför allt lyser förklenande omdömen och utfall mot de 
sittande ledmöterna i societeten nu med sin frånvaro. Vanligare är att vikten av den 
långa utbildningstiden åtminstone implicit erkänns, då den mer sällan är föremål för 
diskussion. Men problemet med att många hade en mer skiftande bakgrund än 
societeterna önskade kvarstod. När Fredric Hök år 1805 sökte burskap på kramhan
del hade han förvisso varit i lära och tjänst i drygt tolv år, men hos fem olika hus
bönder, alla inom olika yrken, som lärftskramhandel, kryddkramhandel samt hos en 
sidenfabrikör. Bara de två sista åren hade tillbringats inom kramhandeln.35 Argu
menten mot hur systemet fungerade rörde sig nu, från 1770-talet, alltså mer kring 
kraven på att man måste stanna inom samma yrke, än frågan om utbildningens längd 
och allmänna kompetenskrav. Vanligt var att man tvärtom hävdade att en mer varie
rad utbildning borde vara en merit i stället för diskvalificerande.30

Då societeterna onekligen hade lagens bokstav på sin sida i dessa frågor, inskränkte 
sig deras argumentation oftast till att hänvisa till denna. Genomgången ovan har 
därför begränsats till det ifrågasättande av regelverket som kom från de uppåtsträ
vande bodbetjänterna. Men där frågan om kvalifikationer och deras egen bakgrund 
naturligt nog stod i centrum för deras intresse, så var det oron för överetableringens 
konsekvenser som sysselsatte societeterna mest. Även här syns dock skillnader mel
lan perioderna.

Under hela perioden fram till 1760 var ju societeterna i princip oauktoriserade, 
vilket innebär att de i jämförelse med hantverksämbetena inte erkändes som ’in
skränkta’. De hade därför svårare att hävda problem med överetablering, eller att 
deras numerär borde vara begränsad. I åtskilliga ärenden för den första undersöknings
perioden måste Handelskollegium stävja alltför uttryckliga önskemål om numerus 
clausus genom att påminna societeterna om detta faktum.37

Societeternas bekymmer med vad de uppfattade som en alltför stor tillökning av 
yrkena återkommer dock ständigt i deras argumentation under åren fram till 1760. 
Oftast kombinerades det med förment omsorg om de ’egna’, ’mer förtjänta’ betjänt
ernas framtid, det vill säga om dem som utan att bråka anpassade sig till systemet och 
förnöjsamt bidade sin tid.38

Denna typ av argument skärptes betydligt, och antog drag som jag skulle vilja 
kalla lokalistiska, när det handlade om ansökningar från personer från annan ort. 
Termen lokalism som den används här är hämtad från den arbetslivshistoriska forsk
ningen, och har diskuterats av bland andra Bo Persson. Persson urskiljer ett antal 
principer som utmärker ett lokalistiskt agerande, av vilka ett par är relevanta här. De 
två viktigaste är principen om lokalbefolkningens företräde till arbetstillfällena samt rätt
viseprincipen. Den första kan här direkt relateras till societeternas värnande om de



’egna’ betjänternas företräde till burskap, medan den andra kan relateras till före
ställningen om den moraliska ekonomin, en ekonomi som i praktiken endast kan 
upprätthållas i ett lokalt, eller begränsat, sammanhang.

Till dessa kan också föras vad Persson kallar lokalt samarbete med konkurrentorganisa
tioner. I detta fall handlar det om att Stockholms handelssocieteter, om än konkur
renter i vissa avseenden, visade upp ett större mått av värdegemenskap sinsemellan 
än med utövare av samma yrke i andra delar av landet. Den lokala solidariteten gick 
före någon mer övergripande stånds- eller yrkessolidaritet.39

I detta sammanhang framhölls att stockholmshandeln intog en särställning i ri
ket, och krävde ojämförligt högre kvalifikationer jämfört med mindre orters handel, 
vilken vanligen var ’oseparerad’. Dessutom betonade man än tydligare sitt ansvar för 
’sina’ betjänter. Järnkramhandelssocieteten fick 1737 anledning att besvära sig till 
Magistraten över att bokhållaren vid Wedevågs bruk, Anders Örnbeck, fått bifall på 
sin burskapsansökan i Handelskollegium. Man sammanfattade sin skrivelse med ”att 
om herr kommissarie Örnbeck genom slika vägar skulle få tränga sig in, och prejudi
ces oss, våra barn, drängar och lärgossar i handeln; Så veta vi intet vad societet-, låd- 
och ämbetsbröderna, som gått ordinarie vägen in i societeten, skulle hava för förmån 
av sin rättighet och utgift till lådan mot en vilt främmande”.40 Och Lärftskramhandels- 
societeten förutspådde 1756 borgerskapets undergång, om alla ’landsortsdrängar’ 
skulle flockas i Stockholm bara för att de ägnat sig åt gårdfarihandel, slaktande eller 
dylikt.41

Myndigheternas inställning till denna hållning var på detta stadium vacklande. I 
en långdragen tvist mellan Daniel Hedenström från Borås och Lärftskramhandels- 
societeten fick Hedenström bifall i Handelskollegium, som menade att handels
ordningen knappast kunde tolkas så att den utestängde folk från annan ort; trots allt 
var det ju möjligt för utlänningar att få burskap.42 Magistraten, å andra sidan, ansåg 
att societeten hade fog för sin inställning, och tolkade handelsordningen striktare: 
den som sökte burskap skulle kunna bevisa att han lärt handeln såsom den var ”be
skaffad och inrättad” i just den stad dit han sökte sig.43 Magistraten gjorde sig i och 
med detta till tolk för societetens utpräglat lokalistiska hållning. Kommerskollegium, 
till sist, ändrade åter utslaget, men inte med hänvisning till handelsordningens ly
delse, utan endast på grund av att societeten ifråga inte var en inskränkt societet, det 
vill säga begränsad till antalet. Därför kunde man inte hindra folk från andra städer 
att etablera sig i Stockholm.44

Men där handelsordningen i detta avseende under den tidigare perioden var fö
remål för tolkningsförsök även från stadens myndigheter, fick societeternas inställ
ning ett mer unisont stöd efter 1770, då domstolarnas utslag inte sällan ekar av den 
lokalistiska inställningen. Ett par av societeterna hade ju också under tiden lyckats få 
auktorisation för principen att läran och tjänsten skulle tillbringas helt och hållet 
inom stockholmssocieteten. Kramhandelssocieteten såg 1772 en inkommen betjänt 
från Karlskronas handelssocietet som närmast en fientlig handling från denna, då 
”det kostade dem icke och rörde ej deras rättigheter, och det måtte värka vad det ville 
och kunde, när det nyttjades emot en annan stads handlande”.45 Stöd för en sådan



uppfattning uttryckte Handelskollegium i ett utslag från 1776, där man hävdade att 
om minuthandeln skulle åtfölja den upprepade anmodan att inte anta för mycket 
arbetskraft, skulle effekten av detta alldeles gå förlorad om man tvingades acceptera 
sökande från andra orter.46 Inte heller utlänningar gick nu fria från kravet att bevisa 
att de lärt sitt yrke efter samma regler som gällde i Stockholm.47 Som alternativ kunde 
domstolen helt enkelt ignorera en sökandes anförda meriter från annan ort.48 Till sist 
finns också exempel på hur Handelskollegium helt accepterade societetens reglemente 
som de facto lagstiftning. I ett utslag från 1810 nämns inte handelsordningen alls, 
medan kollegiet endast hänvisar till Kryddkramhandelssocietetens reglemente, som 
’ovillkorligen erfordrade’ tolv års lära och tjänst ’här i staden’.49

Argument som hänvisade till omsorgen om de egna här i Stockholm, och ställde 
dessa emot främmande intränglingar, förekom också inom hantverket. Angående 
guldsmeden Anders Eckman från Göteborg, som ville flytta till Stockholm, hävdade 
ämbetet inför Ämbets- och byggningskollegium att det hade skyldighet ”att besörja 
om sina egna gamla gesällers befordran till mästare, vars flit och skicklighet ämbetet 
bäst skall känna, emedan de här blivit uti läran både in- och utskrivna...”.50 Med stöd 
av Kungl. Maj :ts resolution på städernas besvär från 1734 kunde också kollegiet ställa 
sig bakom ämbetenas anspråk. Till skillnad från handelssocieteterna sågs hantverks- 
ämbetena i detta avseende som just ’inskränkta’, och hotet om överetablering sågs 
som relevant nog att motivera avslag på ansökningar från andra orter.51 Detta gäller 
fram till 1760, men då besvär kring burskapsansökningar generellt minskar så kraf
tigt efter 1770, är det svårt att avgöra om någon egentlig förändring ägde rum just i 
denna fråga.

Sammanfattningsvis kan man alltså se en klar skiljelinje mellan de bägge huvud
perioderna. Argumentationen i stort rörde hela tiden rätten till etablering (de sökandes 
argument) respektive kontrollen över densamma (societeternas argument). De sö
kande hänvisade till sina kvalifikationer, alternativt sökte nedvärdera betydelsen av 
de kvalifikationer de saknade. Men där handelsordningens själva grundkrav - den 
tolvåriga utbildningsgången - ännu under 1750-talet kunde bli föremål för diskus
sion, stod denna knappast längre på agendan efter 1770. Vid det laget ifrågasattes 
inte längre den delen av lagstiftningen, medan å andra sidan problemet kvarstod 
med en arbetskraft som visade sig ombytligare och rörligare än vad som ansågs önsk
värt.

Angående societeternas motargument, fick de betydligt större stöd från domsto
larna ju längre tiden led. Där klagomål över alltför stor tillökning och önskemål om 
numerus clausus möttes av kallsinne från kollegium och magistrat före 1760 (till skill
nad från hantverksämbetenas anspråk), tycks den korporativa formeringen efter 1760, 
och det ökade erkännande denna förde med sig, också ha avsatt en större vilja från 
domstolarnas sida att göra societeternas argument till sina. Den allt tydligare lokal- 
istiska linje som kan ses efter 1770 sanktionerades helt klart av stadens domstolar, 
och societeternas reglementen vägde här snart lika tungt som den faktiska lagstift
ningen.



Lagen
Nu förs vi över till den juridiska diskursens andra pol - lagen. Längst ut finner vi 
lagens faktiska bokstav, men det är längre in i det diskursiva fältet som åsiktsbrytningar 
om vad som ska gälla - lagens bokstav eller anda - äger rum.

När betjänten Niclas Beve på hösten 1760 fick Handelskollegiets bifall på sin 
burskapsansökan - ett utslag som till stora delar baserades på kollegiets bedömning 
av Beves särskilda omständigheter - såg sig Lärftskramhandelssocieteten föranlåten 
att ta upp själva handelsordningen till diskussion. I sina besvär till Magistraten und
rade man retoriskt om respekten för denna kungliga förordning nu höll på att upp
höra; var det bara man själva som ännu läste den ’enfaldigt och rättframt’, efter dess 
bokstav? Om också betjänten Beve hade förstått dess lydelse bättre, skulle han ha 
avstått från att tränga sig in i detta svårt lidande samfund, för att i stället bli ”mera 
laglydig och borgerlig” (sic). Men det kanske var societeten som hade fel, och var och 
en var nu i själva verket fri att tolka lagen som han behagade. I så fall fick väl societeten 
vika sig för alla som sökte göra intrång i dess rättigheter. Men, då motarbetades 
också all ”den möda samhället gör sig att konservera sig”.52

Niclas Beve blev dem inte svaret skyldig, och även hans argumentation är signi
fikativ för perioden fram till 1760. Till att börja med existerade knappt Lärftskram
handelssocieteten när handelsordningen tillkom, så den kunde knappast anses läm
pad till dem och deras verksamhet, utan gällde främst kontors- och utrikeshandel, 
och för övrigt motsvarade inte många av dagens ledamöter dess krav. Dessutom var 
lagens anda viktigare än dess bokstav och en god domare bättre än lag.53

Om man går tillbaka till 1737 - alltså bara något år efter att handelsordningen på 
allvar börjat implementeras och societeterna bildas - kan men redan då se huvud
linjen i vad som alltså skulle debatteras i över tjugo år. Kryddkramhandelssocieteten 
anförde emot såväl Handelskollegium som betjänten Johan Holmer, att Kungl. Maj :ts 
resolution på städernas allmänna besvär 1734 tydligt stadgade att ingen hade rätt att 
genom ’förtydningar’ försöka omtolka och ändra lagens bokstav så att den förlorade 
sin ursprungliga mening.54 Holmer svarade att handelsordningen endast gällde kon
tors- och kramhandel, samt att kryddkramhandel och andra mer specificerade handels- 
grenar aldrig nämndes. Det tydliga ändamålet med handelsordningen var ju att det i 
framtiden skulle frambringas skickliga handelsmän i allmänhet; det var med andra 
ord inte så viktigt exakt var man hade lärt.55 Societeten, åter, reagerade starkt på 
denna lössläppthet, och poängterade att lagens ändamål lika mycket handlade om att 
”hämma och förekomma sådana personers fria inträde under tiden uti denna Borger
liga gemensamheten, som ej förut genom tillräckliga tjänster däruti stadgat en grund 
och erfarenhet i det som han vill sig tillslå...”.56

Under dessa första decennier efter handelsordningens tillkomst splittrades alltså 
synen på denna längs två huvudspår. De sökande, vilka i de här fallen knappast i allt 
motsvarade lagens faktiska skrivning, ville ifrågasätta dess giltighet för just minut
handeln, och framhöll i stället gärna ett förmodat högre syfte, nämligen att säker
ställa tillgången på skickliga handlanden, men att vägen dit inte var så noga utstakad. 
Flera poängterade också det tidigare nämnda förhållandet, att lagen fick retroaktiv



verkan för dem som redan lärt i många år. Societeterna ville å sin sida framhålla 
lagens betydelse för att upprätthålla stadga och ordning i det borgerliga samhället; 
den handlade lika mycket om att begränsa tillträdet som att uppmuntra handelns 
generella tillväxt. Genom att stödja sig på Kungl. Maj:ts resolution från 1734 ansåg 
man sig också kunna slå fast att det skulle vara bokstaven som gällde, och inte några 
vidlyftiga tolkningsförsök.57

Efter kramhandelsreglementets tillkomst 1749 finns dessutom exempel på hur 
burskapssökande, men även Handelskollegium, använde sig av dess merkantilistiska 
retorik, som en variant av ovanstående: Handelsordningens verkliga ändamål var 
överhuvudtaget inte handelns förkovran - och framför allt inte minuthandelns - utan 
befordrandet av inrikes produkter och därigenom fabrikernas tillväxt samt 
inplanterande av fosterlandskärlek i ungdomen.58

Under lång tid efter 1734 stod alltså handelsordningen i centrum för diskussio
nen vid burskapstvister inom minuthandeln. Och att döma av hur utslagen i de här 
refererade ärendena föll, så var dessa handelsbetjänters ifrågasättande av lagens bok
stav heller inte helt utan framgång: Av elva ärenden fick den burskapssökande bifall 
från Handelskollegium i sex fall (dock är det givetvis ofta svårt att avgöra exakt hur 
stort inflytande just dessa argument - ibland övriga - hade på rättens avgörande). 
Handelskollegium var heller inte obenäget att ta hänsyn till särskilda omständighe
ter i sina utslag, till såväl den sökandes fördel som nackdel, oftast rörande deras kva
lifikationer men även utsagor om till exempel god eller mindre god frejd. Här fanns 
ett visst spelrum för förhållanden utanför lagens bokstav.59

Inom skråhantverket förekommer överhuvudtaget inga diskussioner av detta slag 
i det här insamlade materialet. Dess skråordning var ju betydligt äldre - från 1720, 
och dessutom i stora delar oförändrad sedan 1669 - och knappast längre föremål för 
tolkningstvister. Hantverksämbetena kunde vila trygga i sin juridiska status, för vil
ken de ännu oauktoriserade handelssocieteterna kämpade.

Efter 1770 var läget annorlunda. Ingen kunde längre på allvar ifrågasätta minut
handelns auktoriserade status, och hävda att handelsordningen inte skulle gälla denna. 
De nya tongångarna - vilka blir extra tydliga in på 1800-talet - handlar i stället om 
att lagen börjar bli obsolet, att den inte längre passar in i en ny tid och en ny eko
nomi. År 1801 skriver kramhandelsbetjänten Anders Berggren, att Handelskollegium 
i och för sig läst lagens bokstav korrekt men samtidigt åsidosatt lagstiftarens avsikt, 
vilken var att ”stadga nödig insikt och erfarenhet hos den, som på egen hand, vill 
börja en handelsrörelse”. Men olika människor har olika förutsättningar och rätten 
till burskap måste anpassas därefter. ”Ty att hålla lika länge i band och i tvång den 
flitige och omtänksamme med den tröge och liknöjde vore att på mångfaldigt sätt 
obotligen skada både den enskilda och det allmänna.”60 Året efter prisade en Gustaf 
Daevel den nya tiden, ”där en vis och mild regering har till syftemål var och en en
skild individs sällhet och välmåga”, och där forna tiders ”monopolier och uteslu
tande rättigheter” nu började upplösas.61 Och Edward Grubb dristade sig år 1808 till 
att avfärda 1734 års handelsordning som tillhörig ”snart århundraden gamla 
författningar” som inte längre borde vara ”ovillkorliga och fjättrande...”.62



Men ovillkorliga och fjättrande var precis vad de var, och här framträder än tyd
ligare en polarisering i aktörernas förhållande till lagstiftningen. Emot dessa kla
gande betjänters syn på lagen som ett obsolet hinder, såväl för dem som för allmän
nyttan och rikets näringsliv, står en alltmer rigid hållning från både handelssocieteter 
och domstolar. Trots en ibland nästan defensiv ton i motargumenten63 hävdade lik
väl dessa alltmer kategoriskt att det var lagens bokstav som gällde, och att inga un
dantag medgavs.64 Undantagsvis kunde man gå in på djupare orsaker till varför. 
Handelskollegium menade i ett utslag från 1801, att handelsordningen garanterade 
dels den sökandes kvalifikationer, så att han inte skulle komma att ligga det allmänna 
till last, dels att han hade vunnit ”den stadga och mognad, som med rättigheten att 
utöva husbondeväldet bör stå i förening”.65 Åter anfördes alltså det korporatistiska 
samhällets inre ordning som avgörande. Men i regel inskränkte sig societeters och 
domstolars utlåtanden till rätt kortfattade hänvisningar till att det ännu var lagens 
bokstav som gällde, och utmärkande är att i de här refererade fallen fick samtliga 
burskapssökande - vältaligheten till trots - avslag i Handelskollegium. Nedanstå
ende tabeller åskådliggör tydligt hur societeternas ställning stärktes gentemot indi
viden efter 1770.66

Tabell 7.8
Burskapsärenden avgjorda i Handelskollegium, till sökandens respektive societetens fördel.

Betjänter Bokhållare Handlare Osäkra Summa

1737-1760
Sökanden 18 5 - 1 24
Societeten 10 2 - 1 13
Summa 28 7 - 2 37

1771-1780
Sökanden 3 - - 3
Societeten 11 - 1 12
Summa 14 1 15

1801-1810
Sökanden 4 - - - 4
Societeten 30 - - - 30
Summa 34 - - - 34

Källa: MR (SSA), ABM.



Tabell 7.9
Burskapsärenden avgjorda i Magistraten, till sökandens respektive societetens fördel.

Betjänter Bokhållare Handlare Osäkra Summa

1737-1760 Sökanden 10(3) 3 - 1 14(3)
Societeten 4 1 - - 5
Uppgörelse 5 - - 5
Ingen uppgift 9 3 1 13
Summa 28 7 - 2 37

1771-1780 Sökanden 1 _ _ - 1
Societeten 12 - - - 12
Uppgörelse - - - - -
Ingen uppgift 1 - 1 - 2
Summa 14 - 1 15

1801-1810 Sökanden 6(3) - - - 6(3)
Societeten 26(1) - - 26(1)
Uppgörelse - - - - -
Ingen uppgift 2 - - 2
Summa 34 - - - 34

Källa: MR (SSA), Civilprotokoll, Notariens ekonomiprotokoll, Resolutionsböcker.
Anm: Siffror inom parentes anger antalet utslag som inneburit en ändring av Handelskollegiets 
utslag.

Av dessa två tabeller kan man utläsa att en majoritet av utslagen i såväl Handels
kollegium som Magistraten utföll till den burskapssökandes fördel fram till 1760, och 
för Handelsskollegiets del i närmare två tredjedelar av fallen. Efter 1770 hörde dock 
detta till undantagen.

Handelsordningen tillämpades alltså paradoxalt nog betydligt striktare efter sex
tio, sjuttio år än när den var ny och som mest aktuell. Avgörande för detta var, enligt 
mitt förmenande, minuthandelssocieteternas successivt stärkta status som korporatio
ner efter 1760. På grund av deras betydligt osäkrare ställning under det tidigare 1700- 
talet hade det funnits ett slags auktoritetsgap mellan den faktiska lagen och 
societeternas position, ett gap som nu hade slutits i och med att flera handelssocieteter 
lyckats ta steget mot erkända korporationer. Från att ha varit en lagstiftning som 
endast utgjorde en potentiell maktresurs, hade den för handelssocieteterna till slut 
kommit att utgöra en faktiskt maktresurs, i deras relationer till individer och dessas 
anspråk på del i de borgerliga rättigheterna.

Domstolarnas agerande kan bedömas med utgångspunkt i Robert Alexys så kal
lade bevisbörderegel, såsom den beskrevs ovan. Denna gick ju ut på att de argument 
som ligger närmast lagens bokstav, eller den ursprungliga lagstiftarens vilja, har före
träde framför andra argument, såvida inte rationell grund existerar för en annan rangord
ning. Man kan utifrån detta hävda att domstolarna - och då främst Handelskollegium,



som utförligast motiverade sina utslag - fram till 1760-talet var beredda att oftare se 
till just alternativ rationell grund i sina utslag, så länge societeternas auktorisation 
var oklar. Men ju starkare societeternas juridiska ställning blev, desto mer obenägna 
blev domstolarna att lägga någon vikt vid annat än lagens bokstav. Detta går till sist 
så långt att societeterna knappast ens behöver gå in i någon verklig argumentation 
inför Handelskollegium. Utan att längre referera eventuell skriftväxling med för- res
pektive motargument, tenderar Handelskollegium alltmer att göra societetens argu
ment till sina, och avkunnar utslagen mer som om det självt var part i målet snarare 
än opartisk medlare i ett civilmål. En individ stod ännu under 1750-talet tillsammans 
med en jämbördig motpart inför en oväldig domare, men mötte i början av 1800- 
talet snarare två motparter förenade i sitt försvar av lagens bokstav.

Det borgerliga samfundet. Oberoende, ordning och nytta
Emellan de diskursiva polerna empiriska fakta respektive lagens bokstav ligger argu
ment som ibland rör sig vida utöver den egentliga juridiska diskursens begränsning - 
det vill säga lagen - och upp på ett teleologiskt plan: hur borde det borgerliga sam
hället se ut och vara organiserat?

I dessa diskussioner går argumenten ofta in i varandra, men vissa grunddrag kan 
ändå urskiljas: De som ansöker om burskap hänvisar gärna till att de genom att komma 
ur sin beroendeställning bättre kan gagna samhället. De som har möjlighet vädjar 
också till ett slags samhörighetskänsla hos societeten eller det borgerliga samfundet. 
De kanske är borgarbarn eller står i begrepp att gifta in sig i yrket. Societeterna, å sin 
sida, framhåller att burskap är något man måste uppnå genom egen förtjänst, lagen 
medger inga genvägar. Målet är att upprätthålla stadga och ordning i det borgerliga 
samhället. Bägge parters argument är ämnade att leda fram till det högsta målet - 
allmännyttan. Jag ska i det följande försöka redogöra för de olika sidornas huvud
linjer var för sig.

Individen
När någon kände sig kallad att ansöka om burskap, och ville anföra omständigheter 
till sin fördel, koncentrerade han sig i regel på positiva aspekter, som vad han kunde 
och hade åstadkommit. Mindre ofta tog han till argument ämnade att väcka medli
dande. Dock framkommer ibland otåligheten över att så länge tvingas kvar ibland de 
beroende; en man som började bli ’till åren’ måste ges chansen att börja se till sin 
egen välfärd.67 Petter Giöthman - som åberopade nästan sjutton år i handeln - me
nade att han nu nått en ålder då ”det ej annat kan än falla mig tungt, att vara i annans 
bröd och stängd ifrån tillfälle att mig genom egen omtanke nära”.68 Det finns en viss 
bitterhet i tonfallet i just dessa formuleringar som faller litet ur ramen för den övriga 
argumentationen. Johan Holmer, som konserverat en kryddkrämaränka, befarade 
att ett avslag skulle innebära att hans arton års lära och tjänst nu skulle vara förspillda, 
och han åter skulle behöva gå ”såsom min hustrus betjänt”.69 Och den fyrtioåttaårige 
Johan Bruno konstaterade frankt att han i egenskap av borgareson nu inte längre 
”såsom betjänt uthärdade i de handlandes tjänst”.70



Både Holmer och Bruno hänvisade alltså till sin tillhörighet till den borgerliga 
världen. Holmer hade redan gift sig med sin tidigare matmor, kryddkrämaren Erlan
ders änka, och Bruno var son till en lärftskrämare. Dessa vädjanden till den borger
liga samhörigheten, alternativt uttalade anspråk på fördelar, får huvudsakligen ses 
som bihang i argumentationen, och intar knappast någon central plats.71 I enstaka 
fall utvecklas dock tanken. I ett mångårigt ärende mellan en N P Nilsson och Siden- 
och klädeskramhandelssocieteten på 1760-talet lyckades sagde Nilsson få Handels
kollegium med sig, då detta som bidragande orsak till sitt bifall på Nilssons burskaps- 
ansökan anförde att hans far varit borgare i Gävle.72 Efter societetens klagomål änd
rade Magistraten utslaget, och avvisade kollegiets antagande att denna börd var en 
merit.73 Nilsson stod dock på sig. I sitt överklagande till Kommerskollegium erkände 
han visserligen att det ingenstans i någon lag stod att borgarebörd medförde några 
fördelar, men att det ändå ”med trygghet kunna slutas, att en handlandes son oaktat 
han genom födseln ej vunnit någon fullkomlig borgarerätt, likväl må åtnjuta någon 
fördel, som (...) synes böra bidraga till burskaps vinnande...”. I detta hänvisade han 
till skråordningen vilken enligt honom medgav sådana lättnader för hantverkarsöner.74 
Denna övertro på en övergripande borgerlig samhörighet stod dock i bjärt kontrast 
till societeternas syn på saken.

Societeten
Kramhandelssocieteten hade ju redan fått Magistratens stöd för sin uppfattning, men 
i och med Nilssons överklagande till Kommerskollegium fick man tillfälle att än en 
gång utveckla sin tankegång. Societeten konstaterar att 1734 års handelsordning inte 
nämner något företräde för borgarbarn, utan endast ser till skicklighet och förtjänst. 
Nilsson var i själva verket utlärd perukmakare, och när han nu försökte skola om sig 
till handlare och avvek från den ’profession’ i vilken han var utlärd, var hans ’indu
stri’ därmed förspilld för staten. Genom att på detta sätt göra ”försök till rubbning av 
denna i lagarna helgade princip för all ordning i näringarna” visade han prov på ”ett 
ostadigt och ombytligt ungdoms sinnelag...”.75

Här sammanfattas koncist societeternas syn på dessa frågor. Borgare blev man på 
egna meriter, inte genom börd, ingifte eller plötslig besittning av viss egendom.76 
Som också har framgått av ett par fall tidigare, drevs denna linje konsekvent nog för 
att ibland även gå ut över societetsledamöternas egna söner.

Till societeternas verkliga honnörsord i sammanhanget hörde inte oväntat ’ord
ning’ och ’stadga’. Klagomålen över vad som uppfattades som ’ostadiga’ ynglingar 
återkommer här. Som så tydligt uttalades av Handelskollegium 1801 (se ovan), hand
lade burskapet inte bara om att hjälpligt kunna sköta sin rörelse, utan lika mycket om 
att uppfylla sin roll som hushållsföreståndare och borgare. Till skillnad från diskus
sionerna om bördens eventuella betydelse, vilka helt tycks avklinga in på 1800-talet, 
kvarstod synpunkterna om stadga, anständighet och ordning hela undersökningspe
rioden ut. Simon Sverkerssons ansökan om burskap på kryddkramhandel 1809 be
möttes på societetens sammankomst av ordföranden Dahlgren med, att om god frejd 
var en förutsättning för den yngling som ”inträder såsom lydande”, var det än vikti



gare att den granskades då samma yngling ”husbondeväldet lagligen vill begagna”. 
Bristande frejd under tjänstetiden kom man inte ifrån genom att bli husbonde. Nej, 
”dylika köpmän bliva för samhället lika skadliga som de i alla tider bliva för sin klass 
vanhederliga”.77

De mest konkreta tillvitelserna mot dem som uppfattades som ostadiga gällde - 
återigen - att de hade bytt husbonde för ofta.78 Och liksom i flera andra avseenden 
fick man så småningom myndigheterna med sig på denna linje. Emot betjänten An
ders Håfdahl invände Viktualiehandelssocieteten 1771 att denne haft inte mindre än 
fem husbönder, varpå Handelskollegium svarade att handelsordningen inte innehöll 
något förbud mot detta.79 Håfdahl själv hävdade att en sådan regel skulle vara orim
lig, med tanke på allt som kan drabba en husbonde, och att lära hos flera i stället 
kunde vara bra för erfarenheten.801 Magistraten uppstod denna gång oenighet i frå
gan, varför diskussionen är protokollförd. Av de fjorton närvarande ledamöterna ena
des sju kring argumentet att Håfdahl genom sina upprepade byten av husbonde visat 
just ostadighet, och ville därför ändra Handelskollegiets utslag till societetens fördel. 
Denna linje segrade också knappt, och Magistraten hade därmed ställt sig bakom 
societetens syn på behovet av ’stadiga’ betjänter.81 År 1801 höll sedan Handelskolleg
ium direkt emot Bengt Jungmarker hans ”särdeles ostadighet och böjelse för 
ombyten”.82 Handelssocieteternas vilja att binda arbetskraften hårt till sig vann alltså 
så småningom viss acceptans hos stadens myndigheter.

Men hänvisningar till behovet av stadga förekom också ofta i mer abstrakt me
ning. Vanligt var att betona det generella sambandet mellan burskapet, den borger
liga näringen och det ansvar som förknippades med detta. Erfarenheten och 
skickligheten i yrket var alltså bara ena halvan av det kunskapsgods som en nybliven 
borgare förväntades bära med sig, och det var knappast något man kom i besittning 
av om man löpte åstad i ungdomligt oförstånd.83 Den unge Johan Jacob Groll till 
exempel - sedermera Lärftskramhandelssocietetens huvudman - fick i samband med 
sin burskapsansökan veta att han endast var ”en rå och omogen telning, som tarvar 
stadga innan honom tillåtas borgarerätt”.84 Hur strikt handelssocieteterna - och se
dermera även domstolarna - än hävdade värdet av lagens bokstav, avhöll detta dem 
inte ifrån att hela tiden också hävda lagens vidare syfte: att de borgerliga näringarna 
måste förbehållas dem som nått tillräcklig stadga, och sågs som mogna att axla ansva
ret som husbonde.

Nyttan
Historikern Jens Ljunggren skisserar kort - efter bland andra Karin Johannisson - 
hur medborgar- och nyttobegreppet förändrades under 1700-talet, från ett korporativt- 
merkantilistiskt, där flit och materiellt välståndsskapande inom en korporativ ram 
stod i centrum, till ett mer civilt-borgerligt, som hellre framhöll dygd, patriotism och 
allmännytta i stort.85

Intressant är att här var en aspekt av den borgerliga gärningen där individ och 
korporation kunde förenas, i framhållandet av nyttan, förvisso den egna - inom rim
liga gränser - men främst det allmännas. Liksom frågan om ordning och stadga är



frågan om nytta tidlös och ständigt återkommande. Den framstår därigenom som 
central, alldeles oavsett om dess djupare ideologiska mening under tiden hade för
ändrats.

Självklart finns aspektskillnader i hur individer respektive societeter framhöll 
nyttan i sitt agerande eller sina anspråk. Och i centrum för argumentationen stod de 
borgerliga rättigheterna - korporationernas egendom. För individen var det viktigt 
att poängtera hur han först som borgare skulle kunna bli en nyttig samhällsmedlem. 
För societeten däremot måste den kollektiva egendomen försvaras mot intrång, för 
att inte undergräva korporationens förmåga att upprätthålla sin nyttiga uppgift i sam
hällskroppen, och då framför allt sin skattekraft. Den som på något sätt var till skada 
för korporationen var därmed också automatiskt till skada för samhället.86

För den som sökte burskap var det inte ovanligt med en mer allmän notering om 
att han genom upphöjelsen till borgare först därmed också blev en nyttig medbor
gare, nyttigare än om han bara gick kvar som boddräng.87 Men handlarens uppgift 
var inte bara samhällsnyttan utan även den egna nyttan. Linkrämaresocieteten beto
nade år 1775, att tillräckliga kunskaper krävdes för att ”vinna förmögenhet och det 
allmänna hava gagn därav för att själv bestå och kunna betala utskylder”.88 Samban
det mellan rätten att sörja för sig själv och ens plikter mot samhället erkändes av alla, 
och under hela undersökningsperioden.89 Mot slutet av densamma insmyger sig 
emellertid ett nytt tonfall. Lärlingen Gustaf Öhrström menade, i en inlaga mot Kram- 
handelssocieteten, att hans egen förväntade utkomst - såsom skattdragande - ju 
gagnade staten, och man därför inte borde ta hänsyn till societetens ’monopolistiska’ 
inställning, vilken var föga patriotisk.90 Ett snarlikt hyllande av individens rättighe
ter finner man också hos Edward Grubb, som 1808 menade sig kunna se, att i mer 
välmående länder respekterades en ’dristig medborgares’ möjligheter att ”lovligt be
främja sin egen utkomst och i visst hänseende ett gemensamt väl”, utan att ”fjättras 
av onödiga och skadande obstakel”.91 Elär ifrågasätts tydligt korporationens med
lande funktion mellan egennytta och samhällsnytta, och Grubbs lilla tillägg i visst 
hänseende visar vems nytta han satte främst. Societeten, å sin sida, anklagade Grubb 
för att anse all lagstiftning för föråldrad och kraftlös som låg i vägen för hans egna 
ambitioner.92 De anklagade honom helt enkelt för att vara alltigenom egennyttig, ett 
svårt brott enligt de korporativa idealen.

Sådana tillvitelser om egennyttigt agerande förekommer också tidigare emot 
societeterna själva, men signifikativt nog endast före 1760, innan handelssocieteternas 
ställning börjat erkännas juridiskt. Järnhandelsbetjänten J F Schrickel avslutade år 
1745 en besvärsskrift med antagandet att handelsordningen väl mest var att betrakta 
som en formsak, och att ”den som söker ett medel att redeligen försörja sig, snarare 
lärer favoriseras, än de som söker utestänga andra, att de må besitta jorden allena, 
varibland många torde till äventyrs av blott egennyttighet och avund förklena en 
annan att således hindra dess uppkomst”.93 Schrickel hyste alltså ännu hoppet att 
societeternas anspråk på exklusivitet skulle anses obefogade, och individens rätt att 
försörja sig gå före. I detta skilde sig han och hans meningsfränder inte från sina likar 
några år in på 1800-talet. Skillnaden är bara att där framför allt Magistraten fram till



1760 tycktes beredd att ta med dylika argument i beräkningen, intog man en konse
kvent motsatt hållning - till societeternas fördel - fyrtio, femtio år senare.94 Under 
mellanperioden framstår emellertid handelns korporationer som den oomtvistade 
kanalen för transformerandet av egennytta till allmännytta. Det var via korporativt 
medlemskap och burskap som individen kunde uppfylla det kombinerade målet att 
vara både sig själv och det allmänna till nytta.

Sammanfattande diskussion
Jag vill hävda, att den empiriska genomgången ovan har gett stöd åt antagandet att 
den successiva auktorisationen efter 1760 stärkte handelssocieteternas ställning gen
temot individen, genom rättsinstansernas tilltagande beredvillighet att gå societeterna 
tillhanda, framför allt i försvaret av lagens bokstav, alternativt i tolkningen av denna 
där den visade sig oklar.

Under hela perioden kvarstod dock problemet med unga män som - av nödtvång 
eller egen vilja - inte betedde sig enligt systemets förväntningar; som uppfattades 
som ostadiga eller omogna, och uppenbarligen oförberedda på borgarens och hushålls- 
föreståndarens allvarsamma uppgift i stadssamfundet. Här kolliderade individens 
anspråk på rätten till oberoende och egen utkomst med korporationens värnande om 
sin uppgift i samhället och sina medlemmars oberoende. För att nå oberoende skulle 
en seriös ung man först visa sig förtjänt genom egna kvalifikationer - hänvisning till 
börd gällde inte ens handlarnas egna söner95 - uthärda hela sin läro- och tjänstetid 
inom samma societet, och helst hos samma husbonde, samt under denna tid visa 
prov på stadga, beskedlighet och redlighet. Det var kombinationen kunskap, stadga 
och god frejd som gjorde en god borgare, och minuthandelssocieteternas kamp för 
att upphöja denna kombination inte bara till ideal utan till lagstadgad norm visade 
sig framgångsrik. Men det var först genom auktorisationen, och erkännandet av 
handelssocieteterna som äkta korporationer, som de fick faktiska maktresurser att 
sätta bakom sitt agerande.

Jämfört med situationen för hantverkens gesäller verkar den patriarkala balan
sen ändå ha upprätthållits relativt väl inom minuthandeln - för dem som anpassade 
sig - om man ser till hur många som lyckades uppnå burskap. En klar majoritet av 
bodsvennerna lyckades med detta, och generellt tillstyrktes de allra flesta ansökning
arna av societeterna, och dessutom i stigande grad.

Men societeterna ställdes inte bara inför anspråk från dem som helt motsvarade 
systemets krav, utan alltså även från en mängd individer som av olika skäl ansågs 
brista på någon punkt. Vid dessa tillfällen tycks processviljan ha varit relativt stark 
hos såväl societeterna som de avvisade, framför allt i jämförelse med hantverket. Men 
där både societeternas egen position och handelslagstiftningen var föremål för om
fattande diskussion fram till 1760-talet, och stadens domstolar inte alls var obenägna 
att själva ganska fritt tolka lagen, och även se till individuella omständigheter, skedde 
från 1760-talet uppenbarligen en omsvängning. I de senare akterna har societeterna 
befäst sin ställning som erkända korporationer, och lagens bokstav är om inte oom



tvistad så ändå ordentligt cementerad, tack vare domstolarnas nu nästan entydiga 
försvar för societeterna och lagens bokstav som de tolkade den.

Ett viktigt inslag i denna process var den ökade legitimitet som societeternas 
lokalistiska inställning fick. Genom en striktare tolkning av handelsordningen, och 
lydelser i vissa societeters egna reglementen, begränsades möjligheterna för den som 
inte var upplärd inom stockholmssocieteten att någonsin få tillträde till burskap på 
minuthandel.

I kapitel 6 diskuterades den av Michael Sonenscher beskrivna ’basarekonomin’, 
där de småskaliga rörelserna inom hantverket präglades av en instabilitet och flexibi
litet som motverkade stabila produktionsgemenskaper med familjen som såväl prak
tisk som ideologisk grund. Även det motsatta alternativet - större driftsenheter och 
dragning mot fabriksekonomi - stod i opposition mot det patriarkala hushållet som 
produktionsenhet, då arbetskraften i större utsträckning flyttade ut och började bilda 
egna hushåll. Det fanns således spelrum för skilda processer, med det gemensamt att 
de bröt upp en idealtypisk bild av det tidigmoderna hantverket. Till detta kommer 
gesällernas traditionella rörlighet, även om den sågs med allt oblidare ögon av myn
digheter och husbönder.

Minuthandeln hade bättre förutsättningar att bibehålla en stabilare småskalig 
struktur. Storskalig minuthandel, i form av varuhus, skulle inte dyka upp förrän från 
mitten av 1800-talet. Möjligheterna till mer utvecklad arbetsdelning var också be
gränsade: varor skulle köpas in (alternativt upphandlas på marknader), packas och 
utminuteras samt bokföringen skötas (denna var förmodligen oftast mycket rudi
mentär, med tanke på upprepade hänvisningar till den så kallade ’bodkladden’).

Detta förhållande, handelssocieteternas interna regelverk - för upprätthållande 
av närings- eller rättviseprincipen - och, inte minst, handelslagstiftningen, samver
kade för att bibehålla minuthandeln som en ’liten värld’. Ur korporationens synvin
kel borde minuthandeln helst ombesörjas av en husbonde, hans familj och en trogen 
betjänt, som helst skulle ha tillbringat hela sin ungdomstid i hushållet. I början av 
1800-talet var det också vanligt att denne var född i Stockholm, och antagligen från 
ett borgar- eller tjänstemannahem. Genom att närmast kategoriskt avvisa burskaps- 
sökande utifrån kunde korporationen också framgångsrikt reservera framtida med
lemskap för de egna betjänterna, dock inte nödvändigtvis för de egna sönerna. Dessa 
erbjöds inga särskilda förmåner.96 I denna politik kunde man så småningom också 
påräkna stöd från stadens domstolar. Genom att på detta sätt faktiskt erbjuda goda 
framtidsutsikter för dem som anpassade sig, kan man förmoda att handelssocieteterna 
bättre än många hantverksämbeten kunde upprätthålla den patriarkala balansen 
mellan kraven på underordning och ansvarstagandet, liksom den förväntade värde
gemenskapen.

Denna balans var i praktiken slutgiltigt rubbad inom vissa hantverk redan vid 
1700-talets mitt. Tidigare i denna avhandling har citerats ur tvisten mellan Slaktare
ämbetet och drängen Anders Lyckman. Av denna och ett par andra tvister från samma 
tid kan man dra slutsatsen att detta ämbete redan vid mitten av 1700-talet visade 
tydliga tendenser till upplösning av husbondeväldets ömsesidighetsgrund, och allt-



mer antog drag av renodlad mästarkartell. Därmed vacklade också dess korporativa 
grundvalar.97

I tvisteärendena med Lyckman och Easias Palm sommaren 1760 framkommer en 
syn på arbetskraften från ämbetets sida som visar att denna i princip redan sågs som 
permanent lönearbetarkår. Palm hade styrkt sjutton år i lära och tjänst och Lyckman 
nitton. Emot Palm hölls, att han under sin tjänstetid tagit emot betalning, vilket 
gjorde honom till simpel lönedräng, och ställde honom vid sidan av vägen till mäs
terskap. Lyckman fick veta att han visserligen hade skött sin tjänst väl, men också fått 
de ’förmåner’ som tillkom honom för detta, vilket argument implicerar att dessa för
måner av ämbetet sågs som lön nog, utan att det behövde leda till mästerskap, något 
som Lyckman också noterade. Vidare anfördes att vare sig Palm eller Lyckman hade 
medel nog att sätta upp egen rörelse, liksom att de överhuvudtaget knappast besatt 
den ’rätta’ kunskapen för yrket, vilket i första hand var dess merkantila sidor - upp
handling av kreatur etc. - och inte själva slaktandet.98

Något som ytterligare visar på hur pass upplösta Slaktarämbetets skråtraditioner 
var är att mästarprovet de facto hade avskaffats. Sådant hade visserligen föreskrivits 
i en förordning från 1713 men tydligen inte praktiserats på flera decennier. Ämbetet 
ville ännu hävda dess fortlevnad - och Anders Lyckman erbjöd sig frivilligt att av
lägga prov - men Magistraten avvisade detta, och menade att 1713 års förordning i 
praktiken fick anses avskaffad.99

Palm och Lyckman, å sin sida, hävdade att ämbetet bröt mot ömsesidighets- 
principen. De hade begett sig i lära, vilken de inte fritt kunde lämna, för att utan lön 
bibringas de nödvändiga kunskaperna på den lagstadgade tiden. Om de nu inte an
sågs kunniga nog måste det bero på att deras husbönder brustit i sin undervisning, 
något som var ämbetets ansvar. Inte heller föreskrev skråordningen något annat än 
att tjänsteår och erfarenhet var avgörande, där stod inget om att man också måste 
vara välbärgad - ”en capitalist”, för att citera deras kollega Carl Löndahl ett par år 
tidigare.100

Genom sin argumentation visade Slaktareämbetet att man knappast längre lade 
så stor vikt vid det reglerade utbildningssystemet, och nu ville förbehålla sig själva 
rätten att utse vem som ansågs förtjänt och förmögen nog att sätta upp egen rörelse, 
utan att behöva ta hänsyn till skråordningens regler. Mot den bakgrunden är det inte 
överraskande att slaktarenäringen visar upp tydliga dynastiska drag under 1700-ta- 
let, med ett flertal familjer som bedrev yrket under generationer.101

Även minuthandelssocieteterna försökte med alla medel skaffa sig kontroll över 
etableringen, vilket ansågs vara en förutsättning för bevarandet av det borgerliga 
samhällets ordning och nytta. Men man gjorde det inte genom att lösa upp de 
lagstadgade normerna, utan tvärtom genom att förfäkta och genomdriva dem än 
mer kategoriskt.

I framhållandet av allmännyttan förenades individ och korporation, men deras 
utgångspunkter för att nå detta centrala mål var olika. För individen gällde att han 
kunde bli nyttig endast genom att uppnå oberoende, det vill säga bli borgare. I regel 
erkändes också korporationens roll, som mellanled i transformerandet av individens



egennytta till allmännytta. I början av 1800-talet dyker dock ett par röster upp som 
mer uttalat förfäktar individens rätt att ensam befordra sin lycka, och ser korpora
tionerna mer som ett ’obstakel’. Från korporationens synvinkel däremot, gällde det 
att bevara sin position som garant för handelns nyttighet i samhället, vilket endast 
uppnåddes genom att medlemmarnas oberoende säkerställdes. Vid sidan om 
bevakandet av lagstiftningens regelverk intog värnandet av ordningen en central plats. 
Husbondevälde och etableringskontroll var de instrument som stod till buds för att 
upprätthålla god ordning i korporationens alla relationer, till individerna och till det 
allmänna.

Sammantaget ökade efter 1760-talet handelssocieteternas möjligheter att omge 
sig med en överblickbar och kontrollerbar värld. Deras arbetskrafts rörelsefrihet var 
ytterst begränsad, de hade lyckats hävda stockholmsnäringarnas exklusivitet visavi 
andra orters handel och alltmer slutit sig för ’intränglingar’ utan bakgrund i den 
egna societeten. Yrkets struktur, lagstiftningen samt större acceptans för kraven på 
stadga och mogenhet gav också goda förutsättningar för upprätthållandet av det 
patriarkala systemets bägge sidor. Mot kraven på lydnad och beskedlighet stod ett 
värnande av ömsesidighetsprincipen.

Utifrån detta kan man dra slutsatsen att Stockholms minuthandelssocieteter under 
1700-talets gång blev framgångsrika i sitt försvar av den ’lilla världen’, och genom 
deras korporativa formering hade förutsättningarna blivit gynnsammare för detta 
försvar.

I nästa kapitel kommer den andra stora gruppen av individer som ansåg sig ha rätt att 
ställa krav på delaktighet i korporationernas rättigheter att behandlas, nämligen den 
borgerliga världens kvinnor.



Kapitel 8

Understöd, undantag och den 
korporativa genusordningen
KVINNORNA I DEN BORGERLIGA VÄRLDEN

De föregående två kapitlen har handlat om dem som kan sägas ha utgjort en legitim 
utmaning mot de korporativa privilegierna, nämligen den manliga arbetskraften. 
Dessa var å ena sidan en erkänd del av systemet, och deras anspråk i princip likaså. Å 
andra sidan kunde dessa anspråk - som på en gång kom såväl ’underifrån’ som ’ini
från’ - också uppfattas som ett hot mot korporationsmedlemmarnas bevarade obero
ende och kontroll över marknaden, liksom mot korporationens uppgift som nyttig 
för samhället.

I detta kapitel kommer att avhandlas den andra stora grupp som befann sig i 
korporationens periferi - de borgerliga hushållens kvinnor; de vilkas anspråk på del 
i korporationens rättigheter i princip alltid sågs som illegitima, även om deras bety
delse för det borgerliga hushållet mycket väl kunde erkännas. Där kapitel 6 behand
lade patriarkalismen utifrån dess dimension av husbondevälde, kommer detta att utgå 
ifrån relationen mellan män och kvinnor.

Som ytterligare en aspekt av detta kommer jag också att ta upp societeternas 
understödsverksamhet, och ställa frågan huruvida denna i första hand var tänkt som 
skyddsnät för korporationens medlemmar eller även för deras familjer, det vill säga 
frågan om vem som hade rätt till del i de ömsesidiga förpliktelserna.

Kvinnan och korporationen
I kapitlen 1 och 4 har kort berörts ett par av grundförutsättningarna för kvinnors 
inträde på den borgerliga arenan. I den mån kvinnor överhuvudtaget tilläts engagera 
sig i näringsutövning, skedde detta under omfattande restriktioner, för att markera 
att detta var undantag och egentligen intrång i de burskapsägandes privilegier. För 
de enda kvinnor som hade burskap - änkorna - medförde detta ändå inte tillträde till 
männens maktskapande nätverk, eller full delaktighet i korporationernas kollektiva 
egendom. Kvinnligt näringsidkande var i grunden en anomali i det borgerliga sam
fundet.



Vår faktiska kunskap om kvinnors situation och sociala och ekonomiska sväng
rum i äldre tid är ytterst begränsad, vilket lämnat fältet fritt för tolkningar, till stor 
del baserade på normativa källor. I frågan om kvinnans relation till egendom under 
tidigmodern tid har diskussionen i regel förts utifrån dikotomin normer-praxis, det 
vill säga vad lag och kyrklig doktrin sade, relativt faktiska förhållanden på familje- och 
hushållsnivå, av förklarliga skäl oftast med jordägandet i fokus.

De flesta forskare är överens om att lagstiftningen under framför allt 1600-talet 
tenderade att inskränka kvinnors disposition över egendom.1 Emot detta kan man 
dock som sagt ställa praxis - hur egendom de facto överfördes och disponerades, främst 
inom och mellan familjer och släkter. Mot en syn som mer entydigt hävdar att kvin
nans underordning var strukturellt bestämmande på alla samhällsplan, står en som 
vill peka på att hushållens och släktens rationalitet i praktiken ofta kringgick lagstift
ningen, och gjorde kvinnan mer jämbördig än den normativa nivån ensam kan visa.2 
Sølvi Sogner och Hilde Sandvik, till exempel, avslutar en artikel med att hävda att om 
förhållandet mellan könen präglades av över- och underordning i lagstiftningen, härs
kade i det dagliga livet snarare en ’funktionell sidoordning’.3 De talar vidare om en 
’harmonimodell’, där hushållets rationalitet präglades av en intressegemenskap mel
lan man och hustru som motverkade ett uttalat över- respektive underordnings- 
förhållande, eller öppen demonstration av kvinnans omyndighet.4

Utgångspunkt för detta resonemang har inte sällan varit Inger Diibecks begrepp
spar habilitet och kompetens, där det förra står för rätten att ingå avtal och förplik
telser av mer begränsad räckvidd (i regel begränsad till den egna personen) medan 
det senare betecknar förvaltnings- och dispositionsrätt till egendom i vidare mening.5 
Syftet med begreppsparet är att nyansera begreppet myndighet. Att till exempel en 
gift kvinna, om än inte fullt ’kompetent’, ändå besatt en viss ’habilitet’ skulle då kunna 
tyda på en starkare ställning än vad lagen gav vid handen. En änka däremot, såsom 
hushållsföreståndare, skall ses som i princip både habil och kompetent.6

Att änkan genom änkeståndet uppnådde hushållsföreståndarskap, och därmed 
kompetens, har Sogner och Sandvik tolkat som att det i första hand var civilståndet, 
mer än könet i sig, som satte gränser för kvinnors agerande, vilken tolkning även 
Gudrun Andersson och Maria Ågren tycks ansluta sig till.7

För den uppgift som ligger framför oss i detta kapitel blir dock dikotomin lagen- 
hushållspraxis ofruktbar. Att man och hustru hade ett gemensamt intresse av att den 
hushållsbaserade verksamheten fungerade så bra som möjligt är knappast ägnat att 
förvåna. Men i det korporatistiska samhället fanns mellan lagen och det enskilda 
hushållet ytterligare aktörer som gjorde anspråk på inflytande över hur egendom dis
ponerades, i detta sammanhang korporationerna. Värdegemenskapen mellan man och 
hustru kunde komma i konflikt inte bara med lagstiftningen utan också med korpora
tionens rationalitet. Som tidigare har framgått var borgarens egendom inte sällan un
derkastad villkor från korporationens sida, och överföring av sådan villkorsprövad 
egendom - till en änka eller till och med hustru eller dotter - var definitivt något som 
korporationen ansåg sig ha rätt att kontrollera.



Jag kommer här därför att, i likhet med Grethe Jacobsen, hävda att i den borger
liga världen könet i sig var mer bestämmande än civilstånd8, i enlighet med vad jag 
nedan kallar den korporativa genusordningen.

Den korporativa genusordningen
Många författare har framhållit, att den viktiga roll som kvinnor otvivelaktigt spe
lade inom produktionen under tidigmodern tid ackompanjerades av ett gradvis 
tillbakaträngande från självständiga positioner. Handelskapitalism och protoindustri 
utgjorde allvarliga hot mot det småskaliga hantverket alltsedan 1400-talet, och in
skränkningar i ogifta kvinnors och änkors rätt att idka stadsnäringar blev en vanlig 
åtgärd för att lindra konkurrenssituationen.9

Tydligast kom detta avvisande till uttryck inom de gesällassociationer som bör
jade uppstå på skilda håll i Europa, för att samla en gesällkår som tvingades se sin 
framtid som mästare förflyktigas allt snabbare. När gesällernas hopp om att själva bli 
mästare började grusas återstod att bevaka positionen som de enda utlärda arbetarna. 
I det läget kunde kvinnor - i första hand mästarnas hustrur och döttrar - ses som 
inkräktare, och som utmaningar mot gesällernas status. När gesällerna nu akut riske
rade att hamna i permanent beroendeställning riskerade de också att jämställas med 
andra beroende grupper, som just kvinnor.1“

Det vapen som stod gesällerna och deras associationer (med de franska compagnonnages 
som det mest omskrivna exemplet) till buds var hedern. Hedern utvecklades till ett 
slags symboliskt kapital som stärkte gesällskapens sammanhållning och samtidigt 
kunde användas som kollektivt påtryckningsmedel.11 Rädslan för att bli jämställd med, 
eller till och med ersatt av, kvinnor skapade i förlängningen en föreställning om att 
det var vanhedrande att arbeta tillsammans med kvinnor, ända dithän att kvinnor sågs 
som vanhedrande i sig. Inom gesällassociationerna - vilka trädde in som gesällens verk
liga familj - kunde frodas en rent misogyn kultur, vilken till exempel kunde innefatta 
trakasserier mot gifta gesäller.12

Men kvinnor var trots allt oundgängliga i arbetet även inom många hantverk, och 
Elizabeth Musgrave menar - utifrån franska förhållanden - att 1700-talet såg en ra
dikal förändring i kvinnors ekonomiska deltagande i det ekonomiska livet. Kvinnor 
med anknytning till korporationerna började med framgång hävda rätten till närings
fång, och kunde göra vissa inbrytningar i privilegierna.13

Men som Judith Coffin konstaterat, innebär ökad närvaro inte automatiskt ökat 
inflytande eller skydd, och kvinnornas inblandning i de borgerliga näringarna läm
nade inte de manliga korporationerna någon ro. Det var inte kvinnors arbete i sig man 
vände sig emot, det erkändes som nödvändigt inom många yrken. Det var tanken på 
kvinnors självständiga arbete som skrämde, kvinnor som stod utanför den patriarkala 
kontrollen, något som i förlängningen skulle kunna leda till krav på del i de borger
liga privilegierna.14 Detta för oss tillbaka till resonemanget kring förhållandet mellan 
kvinnligt näringsutövande per se och just burskapet. Förutom att kvinnor släpptes 
fram till marginalen av en del borgerliga näringar - som i fråga om den så kallade 
nipperhandeln - kunde de också få tillträde till näringar som upphört att vara bor-



gerliga i egentlig mening, som när kravet på burskap för krognäring i Stockholm 
upphävdes 1747, vilket snabbt förvandlade en tidigare manlig bastion till ett övervä
gande kvinnligt yrke.15

Av detta följer, återigen efter Coffin, att det inte var någon föreställning om kvin
nors rätta plats eller syssla som var grunden för korporationernas syn på kvinnan. Det 
som stod i fokus var i stället korporationsmedlemskapet och den därmed samman
hängande borgarstatusen. Kvinnor kunde visst utföra samma arbete som män, bara 
de inte utmanade hushållsföreståndarskapet eller gjorde anspråk på del i privilegierna.16 
Det var inte ett visst arbete som gjorde en borgare, utan hans position som obero
ende egendomsinnehavare, vilken position automatiskt implicerade manligt kön.

Denna bild får naturligtvis inte stå oemotsagd. Till att börja med kan man be
tona att kvinnan i den reformerade delen av världen förvisso hade ’sin’ plats som maka 
och mor, enligt den lutherska ortodoxin, något som framhålls av Kekke Stadin. Även 
här förenades de hierarkiska och statiska dragen i ståndsideologin.17 Stadin betonar 
dock att denna kvinnoroll tog sig olika uttryck inom olika stånd och samhällsklasser. 
Framför allt var en tillbakadragen position för kvinnan en omöjlighet inom de pro
ducerande stånden, och Stadin nämner särskilt borgarståndet, där kvinnans deltagande 
i rörelsen länge sågs som självklart.18

Enligt andra författare var dock även korporationerna anfäktade av tanken på en 
självklar könsarbetsdelning. Elizabeth Musgrave går så långt som att hävda att skrå
systemets organisation hade präglats av ’separata sfärer’ ända sedan senmedeltiden.19 
Jean Quataert vill snarare se denna uppfattning som ett resultat av skråväsendets allt
mer utsatta position under 1600-talet. Särskilt Quataerts ståndpunkt är givande, då 
hon pekar på något som ofta förbisetts, men som är av största intresse här: Det fak
tum att hantverket och andra borgerliga näringar i regel utövades inom hushållets ram 
har ofta förlett forskningen att sammanföra skråhantverk med hushållsproduktion. 
Vad Quataert i stället vill framhålla är den spänning och de konflikter som i själva 
verket kunde råda mellan hushåll och korporationer. Hushållets och korporationens 
intressen var inte nödvändigtvis desamma. När hantverksskråna började beskriva 
arbete i termer av kön, speglar detta den tilltagande konflikten mellan det organise
rade stadshantverket och en hushållsbaserad produktion som i allt större utsträckning 
kom att associeras med kvinnors arbete. När hushåll utanför det organiserade hant
verket i allt högre grad engagerades i förlagsverksamhet och dylikt, framkallade detta 
en korporativ retorik som även generellt framhöll verkstaden/mannens arbete fram
för hushållet/kvinnans arbete.20

En mer allmän syn på kvinnan som av naturen inklinerad att ägna sig åt vissa sysslor 
är annars ett barn av upplysningen och en ny syn på individen, och skulle inte på allvar få 
något genomslag förrän på 1800-talet. Då kunde den borgerlige mannen träda fram som 
samhällsnyttig individ i egen kraft, samtidigt som uppfattningen om en offentlig/ 
manlig respektive privat/kvinnlig sfär kunde få fotfäste.21 Genom detta paradigmskifte 
kvarstod dock myndigheten som den avgörande skiljelinjen mellan kvinnor och män.22 Det 
var i egenskap av definitionsmässigt omyndig som kvinnan skulle inordnas i det patriarkala 
systemet, något som gällde det korporatistiska samhället likaväl som det efterföljande.



I motsats till Musgrave och Quataert, men efter Coffin, vill jag hävda att för 
korporationerna - där alla individer, även de fullvärdiga medlemmarna, var under
ordnade kollektivet - var frågan om eventuell genusarbetsdelning irrelevant. Men - 
denna gång efter Quataert - korporation och hushåll hade inte nödvändigtvis samma 
utgångspunkter. Oavsett hur det enskilda hushållet var organiserat, efter könsskiljande 
principer, sidoordnat snarare än över- och underordnat etc., gällde denna hushållets 
ordning inte nödvändigtvis korporationen. I själva verket kunde deras intressen lika 
gärna stå i motsats till varandra. Korporationens ordning baserades på myndighet, 
korporativt medlemskap, burskap och oberoende. Syftet var att medlemmen skulle 
kunna träda in som fullvärdig medborgare i samhället, och det var denna sista, avgö
rande port som i princip var stängd för kvinnor, oavsett om de på vägen hade gjort 
männen sällskap i hushållet och i arbetet.

Mannens rätt och kvinnans bön?
För vem fanns korporationen ?
I slutänden hamnar vi därmed ganska långt ifrån bilden av kvinnan som vanhedrande. 
De ekonomiska realiteterna inom de flesta familjebaserade näringar förhindrade san
nolikt att en sådan uppfattning kunde tillåtas få omfattande spridning.23 Förutsätt
ningarna för den småskaliga handeln skilde sig också från hantverkets, och den utsat
tes inte för samma strukturella påfrestningar. Den begynnande kapitalismen utövade 
inte lika stort tryck, och inga gesällskap fanns som kunde diktera några villkor för sitt 
arbete. Här kunde man och hustru mer ’ostört’ fortfara att arbeta tillsammans.24

Men när Merry Wiesner driver sin linje om den misogyna hantverkskulturen 
vidare, kommer hon till en viktig punkt, som indikerar två möjliga förhållningssätt 
från korporationernas sida. Enligt det hegelska synsättet, som det presenterades tidi
gare, kan korporationen ses som ett slutet system, där kraven på ömsesidighet etc. inte 
sträcker sig utanför dess egna gränser. Wiesner driver detta till sin spets, och hävdar 
att ömsesidighetsprincipen inte ens gällde utanför själva mästarkretsen; även hustrur, 
änkor och barn räknades som utanförstående, och kunde bara påräkna hjälp som all
mosor, inte som rättighet. Med Tyskland som exempel menar hon också att änkor 
alltmer tvingades bort från rörelsen under 1600-talet, samt (efter C R Friedrichs) att 
kvinnor inte heller ingick i äktenskapsnätverk och liknande inom korporationerna.25 
Kvinnorna stod helt enkel vid sidan av den korporativa gemenskapen.

Om Wiesners resonemang har någon mer allmän bärighet - utanför tyskt, tidig- 
modernt skråhantverk - skulle det innebära att det fanns en inneboende konflikt mellan 
hushållets och korporationens ordning, där de bägge ömsesidighetsprinciperna - den pat- 
riarkala respektive den korporativa - så att säga var inkompatibla. Hushållsföreståndar- 
ens lagstadgade plikt att sörja för sin familj och sitt hushåll kunde kollidera med korpora
tionens plikt, vilken bara gällde den inre kretsen av mästare och borgare, alltså män.

Ett av huvudsyftena med avsnittet om handelssocieteternas understödsverksamhet 
blir därför att se till frågan efter vilka principer understöd fördelades. Handlade det 
om mäns rättigheter och kvinnors underdånighet, eller om familjernas del i den 
korporativa gemenskapen?



Kapitlets vidare uppläggning
Kapitlets empiriska del är uppdelad i fyra avsnitt. Det första behandlar den grupp som 
lagligt sett hade tillträde till de borgerliga näringarna, det vill säga änkorna. Den vikti
gaste frågan här är om änkorna kan sägas ha varit en del av handelssocieteterna, eller 
om de snarare ska ses som en undantagsgrupp som antingen ignorerades eller aktivt 
motarbetades. Vilka former tog sig bemötandet av änkorna inom societeterna?

Det andra avsnittet berör hustrurs och döttrars position, såsom den kommer till 
uttryck i de fall då dessa gjorde anspråk på mäns eller fäders handelsrättigheter. Med
förde anknytningen till korporationen någon tillgång till dess privilegier?

Avsnitt tre tar steget utanför korporationens gränser, och ser till hur handels
societeterna bemötte ansökningar om handelsrättigheter från kvinnor helt utanför 
korporationen. I fokus står den så kallade nipperhandeln och Siden- och klädeskram- 
handelssocieteten, vilken var remissinstans i dessa ärenden. Då frågan om tillhörig
het till korporationen inte är relevant här, aktualiseras i stället frågan om kvinnligt 
näringsidkande i stort.

Som avslutande undersökning kommer jag att behandla societeternas understöds- 
verksamhet, och frågan om vem som kom i åtnjutande av hjälp. Var denna förbehål
len de manliga medlemmarna eller omfattade ömsesidighetsprincipen även medlem
marnas familjer, eller till och med hushåll?

Källmaterialen är i princip de samma som för förra kapitlet. Huvudsakligen har 
vi även här att göra med källserien Akter i besvärsmål från Magistraten, komplette
rad med diverse handlingar ur societeternas egna arkiv och Borgerskapets äldstes 
protokoll. Dock är materialet här betydligt mindre, och inga systematiska försök kom
mer därför att göras att kategorisera eller periodisera det enligt principerna i kapitel 
7. Framställningen kommer av den anledningen möjligen att få en något mer rapso
disk karaktär.

Änkorna
När en borgarhustru blev änka stod hon inför ett avgörande vägval. Antingen fram
levde hon resten av sitt liv som änka, med bevarat oberoende och kontroll över sin 
egendom; som hushållsföreståndare hade hon då rätt att driva makens rörelse vidare 
och var som hans efterträdare i yrket i princip medlem av korporationen. Alternativt 
valde hon att gifta om sig, varvid hon enligt lagen hade att följa ”mannens stånd och 
villkor”, samt uppge sitt oberoende och träda under mannens förmyndarskap.26 Detta 
innebar att om hon gifte om sig utanför ståndet eller yrket, förlorade hon också rät
ten att i någon form idka sin näring.

Uttryckt på detta sätt kan valet kanske förefalla enkelt - vem vill förlora sitt obe
roende? Men, som Irène Artæus visat var änkans position allt annat än avundsvärd, 
och hennes möjligheter att i praktiken fortsätta mannens rörelse på egen hand var ofta 
mycket begränsade. Framför allt för småskaliga hantverksrörelser, där mästarens egen 
arbetsinsats var oundgänglig, innebar mannens frånfälle i regel att änkan tvangs lägga 
ned verksamheten, då hon oftast inte hade råd att anställa någon ersättare för maken. 
Artæus menar dock att även handelsmannaänkor endast i mycket liten utsträckning



klarade av att driva rörelsen vidare, och att detta ur samhällets synvinkel heller knap
past sågs som önskvärt. Artæus dystra slutsats - baserad på empiri från främst Väs
terås under tidigt 1800-tal - blir att den vanligaste vägen för borgaränkan gick utför, 
mot utarmning och fattighus.27

Rätten att återuppta handeln
En änkas rätt att driva makens handel kvarstod så länge hon inte hade sagt upp sitt 
burskap eller gått ur societeten. Om hon efter ett uppehåll ville återuppta handeln 
stod det henne därför i princip fritt, så länge hon fullgjort sina förpliktelser i form av 
kvartalspengar och dylikt. Dock fanns här vissa möjligheter för societeten att sätta 
käppar i hjulet om man så önskade. Såsom icke husbönder och icke själva utlärda hade 
kvinnor inte rätt att lära upp arbetskraft, varför de var hänvisade till att societeten 
ordnade fram betjänter åt dem om de ansåg sig behöva en sådan.28 Om man så åstun- 
dade kunde societeten därför blockera en änkas möjligheter att driva handeln, med 
hänvisning till att inga betjänter fanns till hands.

Men hur såg det då ut i praktiken? Av de ärenden jag funnit framgår, att önske
mål från en änka om att återuppta handeln i regel inte stötte på något öppet motstånd 
från societeten, men ofta en viss tveksamhet. Man erkände i och för sig hennes lag
liga rätt, men inte helt utan invändningar. Brita Brun hade 1777 ansökt hos Handels
kollegium om att återuppta sin tidigare handel, om än bara på nipper. Kramhandels- 
societeten ville emot detta anföra att änkan Brun hade sålt av en del fast egendom 
och därför nu borde vara vid god ekonomisk ställning, och därför knappast borde 
behöva idka handel igen. Dessutom var hon känd för ”god och försiktig hushållning”, 
vilken borgerlig dygd här alltså hölls emot hennes kommande näringsidkande. Men i 
grunden hade societeten inget att klaga på.29

När änkorna Kempendahl och Hultbom anmälde samma intresse inför Kryddkram- 
handelssocieteten, på hösten 1789, fick de först veta att societeten ansåg dem för fat
tiga för att idka handel; de kunde knappast anses kreditvärdiga. Men som årets tax
ering redan gått av stapeln gick deras kontribution inte att beräkna. Societeten er
bjöd dem i stället en tillfällig pension om de ville vänta till året därpå, och dessutom 
lova att i så fall sköta sina bodar själva, utan anställda, något som bägge senare accep
terade.30 Men materialet erbjuder också exempel på att societeterna utan större in
vändningar gick med på änkornas propåer.31

Men denna till synes legalistiska syn på änkans rätt kunde också förbytas i en 
betydligt mer patriarkal eller negativ inställning, när det kom till frågan om hur ar
betet i hennes rörelse skulle bedrivas. I och med att änkan inte själv hade inflytande 
över tillgången på arbetskraft, betonas här hennes ställning som icke fullvärdig med
lem av korporationen. När Beata Hellstedt 1775 äntligen hade rett ut den avlidne 
mannens trassliga affärer, och nu stod i begrepp att åter öppna viktualiehandel, vände 
hon sig till société tens deputerade om att få sig tilldelad en betjänt, och helst litet kredit 
av någon. Hennes ordval pekar inte mot att hon hävdade en rättighet så mycket som 
att vädja till societetens välgörenhet: ”Alltså i förtröstan på ädla societetens än vidare 
gunst och ynnest, tager jag mig den frihet uti ödmjukhet anhålla, det ädla societeten



och herrar deputerade täcktes utse en pålitlig betjänt...”. Och vidare: ”Jag bör så mycket 
mindre tvivla om gunstigt behjärtande och bejakande, som det alltid varit den ädla 
societeten och herrar deputerade ett prisvärd efterdöme, att visa änkor inom societeten 
ett kraftigt bistånd, utmärkt ädelmod, och kristlig ömhet.”32

I vissa uttalanden från societeterna syns också en nedvärdering av änkors kom
petens, såtillvida att tjänst hos en änka ibland avfärdades som mindre meriterande.33 
I materialet återfinns även ett exempel på hur man ganska oförblommerat anklagade 
en änka för att vilja ha betjänter bara av sexuella skäl. Emot kryddkrämaränkan Gunborg 
Qvast hölls, att hon trots sin ringa rörelse anställde och avskedade den ene betjänten 
efter den andre; ”...men man skulle icke utan skäl kunna falla på den tanken, att varken 
den ena eller den andra har lärt eller tjänt hos henne, åtminstone icke på handeln”.34

Ankan som societetsmedlem
Vid Järnkramhandelssocietetens sammankomst i december 1774 undrades varför 
änkan Margareta Kierman inte infunnit sig, och heller inte betalat sina kvartalspengar. 
Hennes kompanjon meddelade då att madame Kierman nedlagt sin del av rörelsen 
och även sagt upp sitt burskap. Deputerade tycktes stötta av att hon inte anmält detta 
för societeten, och undrade därför om man inte alltid bemött henne med ’ynnest och 
välvilja’. Dock kom man till slutsatsen att ”som hon icke allenast voro fruntimmer 
utan även ett hederligt och till åren kommet fruntimmer, så ville societeten helst tro 
det grunden till ett sådant uraktlåtande låg i hennes höga år”.35

Denna välvilligt nedlåtande attityd speglar antagligen rätt väl societeternas van
liga förhållningssätt gentemot de aktiva änkorna, i den mån dessa överhuvudtaget är 
synliga i protokollen. Deras relativa frånvaro speglar annars just det faktum att änkan 
aldrig var fullvärdig medlem, och därför i regel inte närvarande vid sammankomsterna, 
eller delaktig i de gemensamma ärenden som där behandlades.36 Inom Järnkramhandels- 
societeten visas detta av att böter för för sen ankomst eller uteblivande inte gällde 
änkorna, och inom Lärftskramhandelssocieteten behövde de bara betala halv kvartals- 
penning.37 Naturligtvis kunde de än mindre bli valda till någon av korporationens 
förtroendeposter (trots att dessa inte ens var eftertraktade av männen, då de ansågs 
ta alltför mycket tid från rörelsen). Som kvinna hade änkan inte tillträde till något 
som närmade sig offentlighet.38 Av detta följer att änkans status i de mer vardagliga 
relationerna till korporationen är svår att fånga in.

På sina håll tycks man dock ha sett änkorna - men förutom dem även äldre leda
möter överhuvudtaget - som ett allvarligare problem. Det antyddes att dessa bara 
hängde fast vid sina handelsrättigheter för att kunna hyra ut dem till oauktoriserade 
personer, alternativt till sina egna betjänter, som på detta sätt föregrep sina burskaps- 
ansökningar. Framför allt Kryddkramhandelssocieteten tog fasta på detta, och för
sökte mer systematiskt få ålderstigna medlemmar att säga upp sina burskap och i stället 
acceptera pension från societeten (som i fallen Hultbom och Kempendahl ovan).39



Den omgifta änkan
Societeterna höll, inte överraskande, hårt på lagens skrivning om att den gifta kvin
nan följde makens stånd och villkor. Att överse med detta vid en änkas omgifte hade 
inneburit att man riskerade att bakvägen släppa in oauktoriserade utövare, såtillvida 
att bägge makarna sågs som oskiljbara delar av rörelsen (mer om detta nedan). Så
vida änkan inte gifte sig med en societetsmedlem eller en handelsbetjänt, tvangs hon 
alltså lämna yrket helt och hållet. Temporära undantag kunde medges, som när 
järnkrämaränkan Aspengren fick närmare ett års frist, trots att hon gift om sig med 
krigsfiskalen Junggren, för att hon skulle få tid att sälja ut sitt stora lager.40 Men grund
förfarandet var ändå att societeten, så snart man fått veta att en av dess änkor gift sig, 
omedelbart lät meddela att hon skulle stänga sin bod så snart som möjligt.41

I undantagsfall valde emellertid änkan ifråga att göra sak av det hela, och bestrida 
korporationens yrkanden. År 1782 ansökte kryddkrämareänkan Anna Margareta 
Sandberg om att få behålla sin rörelse, då hon stod i begrepp att gifta sig med 
kryddkramhandelsbetjänten Anders Liffman. Societeten avfärdade kort detta med att 
hon enligt lag trädde i hans villkor, och eftersom han ännu inte var borgare kunde 
hon inte göra detta ”såsom sin mans patronessa”.42

Anna Sandberg gick då till Handelskollegium och anhöll om att hennes tillkom
mande i stället skulle få vinna burskap i och med giftermålet. Societeten, å sin sida, 
kunde visa att Anders Liffman redan en gång sökt burskap, men då fått avslag ända 
upp i Kungl. Maj:t, varför nu även Handelskollegium avslog änkan Sandbergs ansö
kan. Om hon under rådande omständigheter gifte sig med Liffman skulle hon träda 
under ’samma rätt som åtföljde en handelsbetjänt’.43 Kollegiets avslag är knappast 
förvånande, då Anna Sandberg faktiskt föreslog något så oerhört som att hennes man 
skulle följa hennes stånd och villkor i och med äktenskapet.

I sitt överklagande till Magistraten skriver Sandberg, att hon som alternativ hade 
föreslagit Handelskollegium att Liffman, såsom hennes man, kunde fortsatt som hen
nes betjänt tills han vunnit burskap, liksom hon hävdar att sådant tidigare hade tillå
tits änkor.44 Societeten bemöter detta med att hon egentligen hade tänkt stänga sin 
bod om inte Liffman hade pratat in sig hos henne med sitt anbud, och antyder med 
detta att man ser det som ett fall av otillbörlig konkurrens. Men lagen var entydig, 
och kunde inte rubbas med hänvisning till bevekande omständigheter, en synpunkt 
som även Magistraten tycks ha tagit till sig, då man utan kommentar avfärdade än
kan Sandbergs besvär.4S

Kärnfrågan i detta fall rörde alltså att det självklara förhållandet husbonde/man- 
lydande/kvinna skulle rubbats om Sandbergs ansökan gått igenom. Bägge hennes 
förslag var oacceptabla; mannen kunde inte följa hennes villkor, och bli borgare där
för att han gift sig med en borgaränka, lika litet som han, såsom man men ännu inte 
borgare, kunde gå som sin hustrus underlydande i den borgerliga rörelsen. Att sedan 
rörelsen de facto hade bedrivits oförändrad, och konkurrensförhållandena inom 
societeten knappast ändrats, betydde i detta sammanhang ingenting.

Ett motsvarande ärende från hantverket och slaktarämbetet, från 1805, tål att 
nämnas som jämförelse. År 1799 hade, genom en Kungl. Maj:ts och Kommerskollegii



kungörelse, reglerna för slakterinäringen i Stockholm mjukats upp betydligt. Var och 
en som ägde god frejd samt hade ’håg och förmögenhet’ fick hädanefter ägna sig åt 
denna näring, emot vanliga borgerliga utskylder.46 Mot den bakgrunden anhöll 
åldermansänkan Maria Charlotta Ljunggren om att få driva sitt slakteri vidare, trots 
att hon skulle gifta sig med en inköpare vid hovet. Trots den nya förordningen be
stred ämbetet hennes ansökan, och fick i detta Ämbets- och byggningskollegium med 
sig - det var giftermålsbalken som gällde.47

Maria Ljunggren deklarerade klart en rationell änkas ståndpunkt i sina vidare 
besvär. En man som gifte sig med en borgaränka kunde knappast ha något att invända 
emot hennes näringsfång, liksom det vore oförlåtligt av henne, med barn och allt, att 
ingå äktenskap om hon riskerade att förlora sin rörelse.48

Av ämbetets svar på detta framgår tydligt att man inte hade något emot att än
kan Ljunggren fortsatte att ägna sig åt slakteri. Vad man däremot inte accepterade var 
att hon skulle göra det som självständig men gift kvinna. Att hon skulle ha ett annat 
näringsfång än sin man vore emot all ordning. Det faktum att den tilltänkte mannen 
bland annat ägnade sig åt kreatursinköp gjorde dock att man kunde tänka sig att han 
sökte förening med slaktareämbetet.49 En sådan följd av den nya friheten kunde äm
betet alltså tänka sig, men inte att den redan etablerade Maria Ljunggren, tillika 
åldermansänka, som gift kvinna utövade samma näring. Den korporativa genus
ordningen vägde här alltså tyngre än någon sammanhållning kring de redan etable
rade idkarna.

Av det ovan sagda har framgått, att änkans position var underkastad åtskilliga vill
kor. Ett av antagandena från kapitel 1 - att änkan visserligen hade fått överta ett bur
skap, men ändå inte tilläts vara borgare - bekräftas här. Den lagliga myndigheten till 
trots var en kvinna, så änka hon var, aldrig en fullbemyndigad medlem av en korpo
ration. Grethe Jacobsen menar också - för en äldre tidsperiod dock - att änkors fort
satta näringsidkande alltid var underkastat även moraliska villkor. Endast om hon 
uppehöll sitt rykte som ’ärbar kvinna’ fick hon stanna i yrket.50 Som Åsa Karlsson 
Sjögren påpekar, ifrågasattes änkors kapacitet och status inte öppet, men då de del
tog i ett spel där de inte själva hade möjlighet att påverka reglerna, återstod för dem 
snarare att reagera än agera som fullvärdiga medspelare.51 Som vi har sett här sågs också 
änkans verksamhet inte sällan som suspekt, och hennes ’verkliga’ motiv för att fort
sätta rörelsen ifrågasattes.

Då hon i grunden aldrig sågs som fullt bemyndigad hade hon heller aldrig någon 
roll att spela inom korporationen, och änkors närvaro i offentliga sammanhang är 
mycket sparsam. Genom att korporationen hade inflytande över änkans möjligheter 
att ta sig an arbetskraft, kunde den därigenom också i viss mån reglera hennes möj
ligheter att nyttja sin egendom, även om jag inte sett något konkret exempel på att 
man aktivt skulle försökt obstruera en änkas rörelse på detta sätt. Överhuvudtaget lyser 
mer aktiva försök att motarbeta änkor med sin frånvaro.

Högst konkret blev dock motståndet ifall en änka utmanade den korporativa



genusordningen. I dessa fall blir det klart att om en korporation såg problem i änkors 
näringsidkande, var detta inte grundat i motstånd mot deras verksamhet i sig, utan i 
deras ställning som anomali i det borgerliga samfundet. Änkans oberoende var på 
nåder, och eventuella försök från hennes sida att rubba den patriarkala ordningen, och 
upprätthålla sitt oberoende även visavi en man, måste motarbetas med alla medel, 
vilken inställning av allt att döma i stort delades av stadens myndigheter.

Hustrur och döttrar
Man och hustru - ett i rörelsen
Ovan nämndes i förbigående, att äkta makar ofta sågs som oskiljbara delar av handels
rörelsen. Att de i praktiken var det är kanske inte förvånande - i synnerhet som minut
handeln i och med 1757 års kungliga förordning var ålagd att begagna sig av kvin
nor52 - men att detta ofta öppet erkändes även inom korporationerna är kanske mer 
överraskande. Ibland kan man se mer allmänna hänvisningar till att någons ’föräld
rar’ uppges ha drivit handel sedan långt tillbaka55, men även uttalanden som direkt 
pekar på att det nära sambandet mellan man och hustru i näringsidkandet sågs som 
självklart. När en ledamot Rudén inom Kramhandelssocieteten år 1804 anhöll om pen
sion, beviljades denna ”för så lång tid, som han och hans hustru någon handel icke 
idka”.54 Vanligare är emellertid att sambandet framträder så att säga omvänt, när 
societeten oroar sig för att en kvinnas näringsrättighet ’naturligt’ kommer även hen
nes man till del. År 1787 anhöll hustru Elisabet Wedenberg om att, för sig och sina 
barns skull, få driva sin makes kryddkramhandel vidare efter dennes konkurs. Pro
blemet var bara att mannen även stod under brottsmisstanke, varför societeten av
styrkte hennes ansökan med hänsyn till att ”det inbördes sammanhang som naturen 
knyter emellan man och hustru, icke stämmer överens med ett så separerat förhållande 
särdeles i näringsvägen, att ju mannen måste till följe av sin naturliga myndighet och 
förmånsrätt både vilja och kunna inblanda sin åtgärd i de göromål som till bägges 
gemensamma underhåll föra...”.ss Här tillkommer frågan om mannens naturgivna 
myndighet, men synen på rörelsen som en gemensam angelägenhet framgår också 
klart.

Kvinnans rätt vid mannens förfall
Mot den nyss beskrivna bakgrunden är det inte förvånande att ledamöters hustrur ofta 
ansökte om rätt att driva handel, när mannen av olika skäl var förhindrad. Vanligaste 
orsak var, som i fallet Wedenberg, konkurs. Men Carl Wedenbergs obestånd miss
tänktes vara självförvållat, och i och med tvivelaktigheterna hade han omöjliggjort den 
lindrigaste formen av konkurs - cessio bonorum - där det räckte med att avträda den 
innevarande egendomen till borgenärerna, för att man senare skulle vara fri från yt
terligare ansvar. Genom en sådan konkurs kunde en handlares obestånd förhoppnings
vis vara temporärt, och en överflyttning av hans handelsrättighet till hustrun även den 
tillfällig. Men berodde konkursen på ”slöseri, dobbel, lättja eller vårdslöshet” eller, 
än värre, bedrägligt förfarande, var det betydligt osäkrare om den drabbade någonsin



skulle resa sig ur askan.s6 Då var det också betydligt vanskligare för societeten att til
låta hustrun fortsatt idkande. Hur som helst var det mannens borgenärer som hade 
sista ordet i saken.

Maria Ågren menar, att synen på konkurser och gäldenärer successivt hårdnade 
under 1700-talets gång - exempelvis skärptes reglerna för cessio bonorum 1773.57 1 det 
här tillgängliga materialet syns också en hårdnande attityd fram emot sekelskiftet 1800. 
Ett bra exempel är utvecklingen inom Kryddkramhandelssocieteten. Så sent som 1797 
kunde societeten utan egentliga invändningar bevilja en dylik ansökan, med hänvis
ning till omsorgen om hustruns och barnens väl, och 1791 kunde en hustru Lanelius 
få Handelskollegiets tillstånd att överta mannens rättighet, trots att mannen inte ens 
längre var försatt i konkurs. Kollegiet - liksom societeten - hänvisade även här till de 
bevekande omständigheterna, trots att egentligt stöd i lagen saknades.58

År 1799 hade dock en viss omsvängning skett. Gustava Lundbergs ansökan av
färdades nu av societeten med att ingen lag tillät en hustru att driva sin makes handel 
under hans livstid. Handelskollegium däremot menade, i enlighet med sin tidigare 
inställning, att mannens förmåga att försörja de sina nu hade upphört, vilket fall kunde 
likställas med om han hade dött; änkor fick ju fortsätta mannens rörelse. Alltså dömde 
kollegiet i Gustava Lundbergs favör, vilket utslag inte heller Magistraten invände 
emot.59

Från åren 1801 till 1802 finns ett par ärenden som än mer utförligt visar att in
ställningen hade ändrats. I bägge fallen finns särskilda omständigheter som kompli
cerar bilden något, men grundargumentationen är ändå tydlig. Kryddkrämarhustrun 
Maria Askergren ville 1801, i samband med mannens konkurs, få ut boskillnad för att 
skydda sina och barnens intressen innan mannen ’förnöjt’ sina borgenärer. Sedan ville 
hon få tillstånd att driva handel under eget namn och ”sin egen uppsikt”. Societeten 
invände emot detta, att ingen lag gav en hustru rätt att överta mannens rörelse på detta 
sätt, och att ett sådant förfarande skulle göra det alltför lätt att göra cession. I detta 
fick man stöd av konkursförvaltaren, som menade att ingen författning, och ej heller 
societetens eget reglemente, erkände en hustrus rätt att driva handel så länge man
nen levde. Handelskollegium menade att konkursstadgan skulle förfalla till ren illu
sion om sådant fick förekomma, och avslog därför ansökan.60 Maria Askergren över
klagade, och hävdade då bland annat att även om hennes man gjort konkurs, stod hon 
inte i skuld till någon och utgjorde därför inget hot mot kreditorernas rätt. I stället 
hoppades hon att Magistraten skulle ta hänsyn till hennes behov av uppehälle, ett 
argument som i regel hade ansetts som giltigt något decennium tidigare.61 Magistraten 
gick dock helt på Handelskollegiets linje, och upprepade ståndpunkten att det ingen
stans stadgades en kryddkrämarehustrus rätt att idka handel under mannens livstid.62 
I sin lilla specifikation ’kryddkrämarehustru’ visar Magistraten att man ställde upp 
på tanken att societetens eget reglemente här utgjorde en författning likställd med 
lag.63

Ett ärende hos Lärftskramhandelssocieteten ett år senare är också belysande.64 Den 
försvårande omständigheten här gällde att kvinnan ifråga, hustru Anna Agrevillius, 
av societeten anklagades för att ha föregripit utslaget, och redan börjat med sin egen



handel. I sin invändning till Handelskollegium påpekade societeten, att en borgar
hustru inte ägde samma rätt som en änka, varför man på den generella grunden avslagit 
ansökan. Handelskollegium, däremot, väljer att denna gång byta fot, och betonar att 
Anna Agrevillius faktiskt är friad från mannens konkurs, och att man måste se till 
hennes, barnens och faktiskt även mannens välfärd. Kollegiet hänvisar också till att 
detta är brukligt inom många handelsgrenar.65 Societeten besvärade sig uttryckligen 
över att Handelskollegium på detta sätt hänvisat till ’billighet och rättvisa’ i stället för 
lag, och att hustru Agrevillius hade erhållit denna rättighet endast av oförtjänt med
lidande. Då lagen föreskrev att den som idkade handel måste vara myndig, hade hon 
i förtid kommit i besittning av en änkas rätt. Och till sist skulle en sådan rätt allvar
ligt skada kreditväsendet, så att en bankruttör genom hustrun skulle kunna fortsätta 
som om ingenting hänt.661 sitt svar på societetens besvär menade dock Anna Agrevillius 
bland annat att ”lagen tillägger mig som hustru rätt att taga del i hans stånd, rättig
heter och villkor, samt det i alla societeter varit övligt att icke stänga hustrun och 
barnen från utvägen att i handeln förskaffa sig nödtorftig bärgning...”.67 Magistraten 
upprepade emellertid sin ståndpunkt från det tidigare ärendet, och menade bara att 
ingen författning tillät en hustru att driva mannens rörelse vidare, så länge han levde.68

Ur dessa fall kan man utläsa ett par gemensamma drag. I bägge societeternas ar
gumentation framkommer en ny omsorg om konkurslagstiftningens upprätthållande. 
Det betonas även som generell regel att en hustru inte kan föregripa sitt änkestånd, 
och påräkna några borgerliga rättigheter så länge maken är i livet, något som alltså 
inte alls var ett ovanligt förfarande bara något decennium tillbaka. Tidigare uttryckt 
omsorg om en olycksdrabbad ledamots familj har nu förbytts i samma värnande av 
lagens bokstav som vi kunde se i fråga om burskapsansökningar i föregående kapitel.

Liknelsen med änkan förekommer då och då. Hedvig Lundberg, som 1776 fått 
Handelskollegiets tillstånd att driva handel då mannen flytt undan sina kreditorer, 
ansåg själv att hon efter societetens bifall ”blev således såsom en av societetens änkor 
ansedd”69, och för en hustru Nyman pläderade hennes ombud år 1768, att om hon inte 
kom i åtnjutande av rätten att få jämställas med en änka, återstod endast tiggarsta
ven.70 Även Inger Dübeck och Hilde Sandvik nämner detta fenomen, av Sandvik be
tecknat ’änke-fiktion’; en konstruktion för att tillerkänna en omyndig kvinna närings- 
rättighet inom privilegiesamhället.71 I Gustava Lundbergs fall ovan likställde dom
stolen mannens fallissemang med dödsfall, och implicerade därmed att det var när
varon av en försörjare som avgjorde en kvinnas civilstånd, inte nödvändigtvis närva
ron av en man.

Just änkefiktionen skulle kunna ses som ett stöd för tesen att civilstånd föregår 
kön. Genom att en kvinna fiktivt bytte civilstånd kunde hon upphöjas till oberoende 
och kompetens. Dock har vi här att göra med ett argument, inte en institution. 
Änkefiktionen figurerar som supplement till andra tillgängliga argument, och åter
finns hos olika aktörer, utifrån skilda ståndpunkter. Snarare är det väl så att jämförel
sen med änkan var vad som stod till buds; jämförelsen med den enda myndiga kate
gorin kvinnor

En slutsats man kan dra av allt detta är, att i den mån societeten såg med välvilja



på hustrurs rätt att få del i mannens rättigheter, och erkände deras delaktighet i rörel
sen, var kollisionen mellan näringsidkande och civilstånd inget problem. Detta för
hållande förefaller i stort ha rått ungefär fram till sekelskiftet. Men med en hårdnande 
inställning till konkurser, och ett striktare fasthållande vid lagens bokstav, kom även 
hustrurna i kläm. Den utväg som tidigare stått dem till buds - vare sig det uttryckli
gen handlade om en jämförelse med änkeståndet eller ej - hade börjat stängas. I den 
mån societeterna valde att göra sak, visade de att de i detta sammanhang inte längre 
tänkte acceptera en uppluckring av vare sig könets eller civilståndets betydelse; en 
kvinna skulle inte kunna ’antecipera’ sin kommande rättighet med hänvisning till 
ömmande omständigheter; en kvinna skulle helst inte göra anspråk på borgerliga 
rättigheter överhuvudtaget, hur nära associerad hon än var med korporationen.

Domstolarnas agerande är vacklande, och hos Handelskollegium syns ännu 1802 
viljan att se till särskilda omständigheter. Magistraten tycks dock vid detta laget ha 
valt att acceptera societeternas mer bokstavstrogna tolkning.

På statlig nivå skulle Kommerskollegium inte förrän efter 1809 på allvar aktuali
sera ’kvinnofrågan’, men ska - enligt Gunnar Qvist - redan under seklets första de
cennium ha sökt underlätta för kvinnor att få näringsrättigheter på områden som 
ansågs passande.72

Döttrar
Som gift stod en hustru under målsman, som ogift stod hon under förmyndare, vil
ken position placerade henne ännu ett steg ned i omyndighctshicrarkin.71 Det var med 
andra ord ett ännu längre steg för en borgardotter än för en borgarhustru, om hon 
ansökte om näringsrättighet. Följaktligen är dylika ansökningar mycket sällsynta i de 
här använda källmaterialen, och om jag dröjer litet vid ett fall, är det bara för att just 
detta är mycket innehållsrikt, och ställer korporationens inställning till kvinnor i 
näringen på sin spets.

På Lärftskramhandelssocietetens årssammankomst i april 1763 lästes en skrivelse 
upp från systrarna Anna Catharina och Christina Justi.74 Deras mor Elsa hade nyli
gen dött som änka, och då de själva hade gått sina föräldrar tillhanda i rörelsen hela 
sitt liv - den yngsta sades nu vara över fyrtio år gammal - hade de gått miste om 
möjligheten att lära sig någon annan syssla. Som bevekande omständighet anförde de 
att föräldrarna under hela sin tid inom societeten aldrig skrivit ut någon annan bod
sven än sonen Peter, och därmed inte bidragit till ökat antal bodar som annars skulle 
varit fallet. Som extra argument menar de, att de såsom kvinnor ”ändå icke äro mäk
tiga att så driva vår handel, som manspersoner kunna åstadkomma...”, samt att de för
binder sig att inte anta någon betjäning. Till sist menar systrarna att deras ansökan 
om myndighet nu ligger hos Kungl. Maj :t.7s Det är dock svårt att veta hur detta sista 
ska bedömas, då frågan om deras myndighet aldrig mer dyker upp i materialet. 
Societeten hänvisade dem i alla händelser till Handelskollegium, och deras ansökan 
dit är i princip densamma. Dock förekommer här tillägget att systrarna erkände att 
en dylik ansökan, från ogifta kvinnor, förvisso var ovanlig, men att de särskilda om
ständigheter de anförde även de var speciella.76



Societeten kommunicerades systrarnas ansökan, och i deras invändningar spelar 
frågan om kön en avgörande roll: Lärftskramhandeln var en borgerlig näring som 
krävde lärotid och burskap (med hänvisning till 1749 års kramhandelsreglemente), 
vilket i sig uteslöt att den kunde vara ”fruntimmer tillåtlig”. Vidare vore det till stor 
skada för minuthandelssocieteterna om 1757 års förordning, som tillhöll handlarna 
att begagna sig av kvinnor, nu skulle användas emot dem, så att dessa kvinnor själva 
skulle åberopa rätt att driva handel. Nej, om nu systrarna absolut måste driva handel, 
hänvisar man dem till undantagsnäringen handel med ’smärre kram’.771 Handels
kollegium var man dock inte helt nöjd med svaret, och i maj kallade man upp societet- 
ens deputerade för överläggning. Kollegiet anmodade societeten att förbarma sig över 
systrarna, och inte dra ärendet vidare, vilket skulle minska risken för prejudikat, för 
den händelse systrarna vann målet. Deputerade menade att detta skulle kompromet
tera deras rättigheter, men lovade ändå att inhämta societetens åsikt. Vid ett möte den 
sjunde maj beslöt man dock att invänta utslaget i Handelskollegium.78

Som redan antytts genom Handelskollegiets agerande, fälldes dess utslag i syst
rarna Justis favör, och avgörande blev vad man uppfattade som bevekande omstän
digheter. Societeten hade haft fördel av att föräldrarna endast använt sina egna barn 
som arbetskraft, och systrarna hade igenom detta aldrig kunnat lära sig någon annan 
hantering. Därför ansåg kollegiet för skäligt att ’understödja dem med hjälp’, och tillåta 
dem att idka lärftskramhandel, dock med tillägget att de inte fick anta någon betjäning.79 
Med anledning av detta sammankallades societeten för överläggning, och av proto
kollet framgår att man var relativt splittrad i frågan. För systrarnas sak talade deras 
svåger Lindbom: Dels skulle de knappast förorsaka societeten några kostnader, dels 
bedömde han deras chanser även i högre instans som goda; en process kunde med 
andra ord bli en dyrbar historia för societeten. Vid en följande omröstning vann dock 
linjen för fortsatt processande med tio mot fem, vilket tolkades som att man skulle 
bevaka sina rättigheter ”evad det kosta månde...”, och inte som hittills ”något av dem 
bortskänka”.80

Dock innehåller societetens besvär till Magistraten knappast några nya argument, 
vilket också konstaterades, varför Magistraten avfärdade överklagandet.81

Efter ärendets gång genom stadens rättsinstanser kan det vara dags att samla upp 
argumentationen så här långt. Såväl systrarna Justis egna som Handelskollegiets ar
gument bygger på ömmande omständigheter, skälighet och kvinnlig underdånighet. 
Anna Catharina och Christina är noga med att framhålla att de, som kvinnor, inte 
kan förväntas utgöra något hot mot männen, de ’riktiga’ handlarna. Att Handels
kollegium vid denna tid ännu var benäget att ta sådana skäl till sig stod klart i föregå
ende kapitel. Societeten, å sin sida, framhåller just det kvinnliga som ett hot. Här har 
man genom kunglig förordning ’tvingats’ släppa in kvinnor i näringen, och skulle nu 
dessa även göra anspråk på del i privilegierna var den borgerliga statusen i fara.

Även societetens följande besvär, till Kommerskollegium, byggde i princip på 
samma argument, men med en tydligare legalistisk prägel. Men ville ha klargjort om 
det verkligen ännu var 1749 års reglemente som skulle gälla, eller om Stockholms 
domstolar på detta sätt hade rätt att sätta sig över lagen, och låta medlidandet få före



träde.821 april 1764 fällde sâ Kommerskollegium sitt avgörande, vilket något överras
kande - i ljuset av kollegiets övergripande attityd gentemot minuthandelns korporatio
ner - gick i societetens favör. Kommerskollegium hade tydligen tagit till sig den strikt 
legalistiska sidan av saken, och upprepade i stort samma lagrum som societeten åbe
ropat: Lärftskramhandeln var en borgerlig näring, och som sådan förbehållen dem 
som vunnit burskap på vanlig väg. Dock fick systrarna respit med att sälja ut inneva
rande lager.83 Men någon månad tidigare hade även Kommerskollegium kallat till sig 
societetens deputerade, och indirekt uppmanat dem att lägga ned ärendet. Om de 
rättade sig efter Magistratens utslag, med förbehållet att detta inte fick bli prejudice- 
rande, skulle detta löna sig i längden. Kommerskollegiets president menade också han 
att systrarna Justi hade goda chanser att få rätt hos Kungl. Maj:t, och att ett sådant 
utslag i så fall skulle få betydligt starkare prejudicerande verkan. Inom societeten för
säkrade dock ledamöterna att de stod bakom den tidigare linjen, och samlade också 
in pengar för de vidare kostnaderna.84

Anna Catharina och Christina grep dock efter det sista halmstrået, och besvärade 
sig vidare till Kungl. Maj:t. De utgår i dessa besvär ifrån att Kommerskollegium nog 
inte kände närmare till deras betryckta belägenhet, och vill därför nu passa på att 
förtydliga sig ytterligare härvidlag. Nu tillkommer argumentet att de bägge är både 
bräckliga och sjukliga, vilket Magistraten insåg och därför förunnade dem att ”söka 
vår föda på anständigt sätt, än att antingen se oss förgås uti elände, eller vara andra 
till tunga och besvär med födans sökande, utur deras händer”. Återigen betonas också 
att deras ringa verksamhet inte kan ses som någon verklig konkurrens, då de ju ”icke 
kunna eller förmå med någon drift idka handeln...”. Om det inte var för att nöden 
drev dem, skulle de inte ’fika efter handeln’, då ju denna var både äventyrlig och be
svärlig.85

I sin sista skrivelse i detta ärende höjer Lärftskramhandelssocieteten den princi
piella nivån betydligt, och tar inför Kungl. Maj :t på allvar upp diskussionen om kvin
nans relation till de borgerliga näringarna. Följande citat är ganska långt, men förtjä
nar att återges i sin helhet.

Vad åter angår, att de i ungdomen icke skolat fått lära andra slöjder, varigenom de sig 
nära kunnat; så kan societeten i underdånighet icke finna till vad andra slöjder dessa 
jungfrur skolat appliceras, än till sådana som i gemen höra deras kön till, och därutin- 
nan har undervisning och handledning dem icke trutit. Så har icke eller för dessa 
jungfrur felats tillfällen att kunna träda uti dem anständiga uppgifter, vartill de haft 
åtskilliga anbud, så väl inom som utom societeten, men att för mycken grannlagen- 
het i deras val avslagit anbuden, till dess år och ålder satt dem i nödvändighet, att bliva 
betänkta på utvägar att kunna försörja sig själva uti ensamt stånd, lärer alltså allra- 
minst kunna bliva någon förtjänande orsak till någon mera utmärkt förmån för dem 
framför andra av deras kön, uti en lika belägenhet; Ty huru mångfaldiga oredor och 
skadliga olägenheter, stridande emot en god ordning, emot både natur och lag, samt 
även ledande till hinder uti giftermåls befordran, skulle icke därifrån uppkomma, att 
ogifta fruntimmer finge befatta eller inmänga sig, uti huvudnäringarna i ett samhälle?



Eders Kunglig Majestät vars högst upplysta inseende, det icke kunnat undfalla, 
haver fördenskull, även uti dess nådiga handelsforordning av år 1749 i nåder täckts 
konservera den uti rikets, såväl allmänna lag, som övriga och politiska och ekonomiska 
stadgar och författningar, grundade principer orubbad, nämligen att huvudnäringarna, 
eller rättigheterna att bestrida och sköta huvudnäringarna i samfundet, äro sådana 
proprieteter, som endast och allena tillhöra första personen eller mannen, men inga
lunda kvinnan, utan så att kvinnan genom mannen medelst gifte en sådan förmån 
förvärvar. Därför bära ock dessa näringarna namn av borgerliga till skillnad såväl ifrån 
de andra och mindre betydliga som att desamma icke få idkas av andra än verkliga 
borgersmän.86

I inledningen av detta citat antyds en syn på kvinnors arbetsuppgifter som naturligt 
könsspecifika, då det talas om att jungfrurna Justi i unga år borde tränats i vad som 
hörde deras kön till. Senare framkommer dock att detta i grunden handlar om synen 
på ogifta kvinnor; det är faran av att dessa trängde sig in i det borgerliga samhället - 
huvudnäringarna - som står i centrum. I slutet står det också klart att den gifta kvin
nans närvaro eller deltagande inte är något problem. Som gift kvinna blir hon en 
naturlig del av mannens ’förmån’. Men en äkta borgerlig näring får inte bedrivas av 
andra än ”verkliga borgers män". Skiljelinjen i korporationens resonemang går alltså 
mellan kvinnor underställda den patriarkala kontrollen och självständiga (här ogifta) 
kvinnor, vilka trängde sig in i den ’borgerliga kroppen’, likt elakartade bakterier.

I juni 1764 avgjorde Kungl. Maj:t ärendet, som förutspåtts till systrarna Justis 
fördel, och framför allt med avseende på deras ”besynnerliga omständigheter”. Som 
avslutning gjordes tillägget att detta inte fick ses som prejudicerande.87

Frågan är nu vad som hände med Anna Catharina och Christina Justi, dessa främ
mande fåglar i den manliga, borgerliga världen. Drog societeten konsekvensen av sitt 
kategoriska avvisande och motarbetade deras vidare möjligheter, eller fick de inta sin 
plats i verksamheten? Av ett protokoll från 1767 framkommer, att systrarna tydligen 
hade satt sig över förbudet mot att anta betjäning. Någon undrade om de inte borde 
erlägga avgifter till societeten, nu när de var ledamöter. Dock beslöt man sig för att 
vänta tills den nuvarande tvisten var löst.88 Sedan blir det tyst till 1770, då frågan åter 
genererar en del skriftväxling. Av societetens in- och utskrivningsbok framgår att en 
Isaac Ekström år 1757 skrivits in hos modern och efter hennes död gått till sonen Peter, 
vilken skrev ut honom till bodsven 1765.89 Ur societetens protokoll från 1770 fram
kommer att systrarna under tiden vunnit rätt att ändå anlita arbetskraft, vilken hade 
stadfästs av Kommerskollegium i januari samma år; de skulle ha rätt att ha en ’skick
lig betjänt’, det vill säga bodsven. Nu sökte Isaac Ekström burskap, bland annat efter 
tjänstgöring hos just jungfrurna Justi, vilka uppenbarligen satt sig över det tidigare 
förbudet.90

Kvar stod så den sista delen av förbudet, den mot att anta någon i lära. Det hade 
kommit till societetens kännedom att systrarna hos sig hyste även en brorson vid namn 
Carl, vilken de använde som lärling. Denne uppkallades för att förklara sig, och var
nades att hans tid inte skulle kunna tillgodoräknas honom om han ville bli inskriven.91



Carl Justi lät sig dock inte nedslås, och redan året därpå anhöll han om att bli inskriven, 
och dessutom om löfte att få ”ikläda sig” sina fastrars ”borgarerätt”, ifall de skulle dö, 
något societeten inte förvånande fann alltför svårsmält.92 Det sista kapitlet i detta 
ärende skrevs i mars 1773. Då hade Carl Justi fått Kungl. Maj:ts tillstånd att bli 
inskriven, men under vissa villkor: Societetens medlemsantal fick inte utökas genom 
honom, vilket innebär att han aldrig skulle komma att ses som fullvärdig ledamot, utan 
bara kunde fortsätta driva fastrarnas rörelse under samma inskränkta villkor som de. 
Dock förvandlades även detta omedelbart till en chimär. För hos vem skulle Carl skri
vas in, hans fastrar fick ju inte anta honom? Men som ingen annan ledamot anmälde 
sitt intresse, blev det ändå hos dem han hamnade, och samtidigt bestämdes att som 
de nu i praktiken var ledamöter skulle de också vara med och betala kvartalspengar.93 
Ännu 1789 var åtminstone en av dem fortfarande i livet och aktiv i rörelsen.94

Emot societetens uttalat fientliga inställning i de tidiga skriftväxlingarna står så 
en relativt avspänd hållning gentemot dessa bägge systrar när de väl har släppts innan
för palissaden. Steg för steg backar societeten inför deras stegrade anspråk, inte utan 
vidare besvär men också utan alltför högstämd retorik. Till slut kapitulerar man i stort 
sett helt, och efter c:a tio års konflikt kan systrarna Justi inta sin plats i societeten, 
givetvis inte som fullvärdiga medlemmar men åtminstone jämbördiga med änkor. 
Detta ärende kan i och med detta säga oss en del om både den korporativa genus
ordningen som princip och en minuthandelssocietets mer pragmatiska agerande in
för fait accompli. Viktigt här är dock att betona rättsinstansernas roll; det var ju ändå 
dessa som till slut fällde utslagen. Av vad som framgått ovan, fick ömmande omstän
digheter och liknande allt mindre juridisk relevans mot sekelskiftet, och det är knap
past troligt att systrarna Justi hade nått samma framgång några decennier senare, när 
den korporativa genusordningen på allvar blev lierad med lagens bokstav, och där
med förankrad även i rättspraxis.

Sammanfattning
Av de samlade resultaten ovan kan man dra följande slutsatser. Handelssocieteterna 
erkände utan omsvep att man och hustru var ett i rörelsen. Lagens skrivning, att hus
trun följde mannens stånd och villkor, verkar i så måtto inte ha setts som något pro
blem för handelns korporationer. Anledningen till detta var att den gifta kvinnan, 
oavsett position inom hushållet och rörelsen, stod under den patriarkala kontrollen, 
och därmed utanför alla individuella anspråk på societeten.

Under lång tid avsatte denna inställning också spår i form av välvillig behandling 
av hustrurna om männen råkade på obestånd. Frågan är dock om detta var ett resul
tat av långtgående ömsesidiga förpliktelser eller en mer avslappnad inställning till 
konkursförfarandet. Två skilda processer kan sedan ha samverkat för att få såväl 
societeternas som domstolarnas inställning till dessa hustrur att hårdna. Dels skärp
tes klimatet generellt för bankruttörer och gäldenärer mot seklets slut, dels blev 
societeternas bevakning av sina privilegier och stadgar mer rigid, i vilket de också fick 
större hjälp av domstolarna, som en följd av ökat erkännande av societeterna som 
korporationer. Resultatet blev att gifta kvinnor inom societeterna såg sin rörelsefri



het inskränkas. Dock ännu inte som en följd av att deras arbete inte ansågs passande 
för kvinnor, utan som en följd av att den korporativa genusordningen började få ge
nomslag även i rättspraxis.

När det sedan gäller de ’mest’ omyndiga av borgerskapets kvinnor, döttrarna, 
bygger ju analysen på ett enda fall, varför generalisering blir vansklig, även om detta 
fall är mycket utförligt. Troligt är ändå att systrarna Justi skulle mött svårare motstånd, 
och societeten större förståelse från framför allt Handelskollegium och Magistraten, 
hade deras ärende behandlats runt år 1800 i stället för på 1760-70-talen. Vad som dock 
framkommer tydligt är societetens inställning till kvinnan. Det var den självständiga 
kvinnan man fruktade, hon som rådde över sin egendom och inte stod under en mans 
hushållsföreståndarskap, men som trots detta ställde anspråk på del i de borgerliga 
privilegierna, och därigenom utmanade borgarens status som den ende fullvärdige 
medborgaren.

Kvinnor utanför korporationen
Till sist ska en grupp behandlas, som egentligen faller litet utanför ramen för de öv
riga, nämligen de kvinnor som helt saknade anknytning till korporationen, men ändå 
på något sätt ofta var associerade med det borgerliga samfundet. Det rörde sig ofta 
om borgaränkor, -hustrur eller -döttrar som av skilda anledningar såg sig berättigade 
till handelsrättighet inom något annat yrke än deras man utövat. Den sektor som här 
kommer att behandlas mest utförligt är den så kallade nipperhandeln, eller handeln 
med ’smärre kram’. I regel underställdes dessa ärenden Siden- och klädeskramhandels- 
societeten för utlåtande, även om andra societeter som handlade med accessoarer och 
liknande också berördes, som lärftskrämarna och hattstofferarna. Grunden för denna 
undantagsnäring var 1749 års kramhandelsförordning, där Magistraten gavs rätt att 
erbjuda annars utkomstlösa kvinnor av god frejd denna utväg.9S

Smärre kram och ömmande omständigheter
En hustru eller dotter med anknytning till korporationen ansåg sig säkert ha rätt att 
vädja till den korporativa solidariteten när de var i behov av utkomst. Men för kvin
nor utanför korporationen återstod bara att vädja till filantropin, då de inte kunde 
hänvisa till någon tillhörighet, utom möjligen till det borgerliga samfundet i stort. När 
framlidne ledamoten Anders Holmbergs döttrar år 1767 ansökte hos Viktualiehandels- 
societeten om att få idka ’ringa handel’ med ljus, för att arbeta av föräldrarnas efter
lämnade skuld, godkändes detta med vissa förbehåll, med hänvisning till att ”utövandet 
av ett erforderligt medlidande, synes med en billig omvårdnad om societetens egen 
och gemensamma välfärd vara överensstämmande”.96 Ett senare ärende gällde kapte
nen de Dereichs änka och dotter, vilka även de ville få tillstånd att stöpa och sälja ljus. 
Svaret blev denna gång att deras belägenhet visst uppväckte medlidande, men att 
”deputerade äro närmare skyldiga att draga medlidande med i uselt tillstånd bragda 
societetsmedbröder, än med fattiga vilkas ställning i samhället är ifrån dem fjärmare”.97

Med hänvisning till att det knappast var en korporations uppgift i samhället att 
stå för fattigvården, kunde societeterna alltså sammanbitet bekämpa sådana anspråk.



När det gäller nipperhandeln däremot, var den ju uttryckligen ett kryphål in till de 
borgerliga näringarna för annars utkomstlösa kvinnor. Här fick man i stället se till 
om kvinnan ifråga verkligen var utkomstlös; framför allt sågs det som ett problem om 
hon var gift. Den aktuella lagparagrafen nämnde inget generellt förbud mot gifta 
kvinnor, medan societeterna genomgående såg en självklar motsättning mellan gift 
och utkomstlös.

Först kan vi se litet på utvecklingen i tid. I regel remitterades som sagt ansökningar 
om nipperhandel till Kramhandelssocieteten, även om dess rätt till inflytande i dessa 
ärenden ibland ifrågasattes.98 Först kan det därför vara idé att se på hur societeten 
ställde sig till dessa ansökningar, över tid.

Tabell 8.1
Kvinnors ansökningar om nipperhandel, remitterade till Siden-och klädeskramhandelssocieteten, 
1782-1791 och 1801-1809. Tillstyrkta respektive avslagna av societeten.

1782-1791 1801-1809

Änkor
Tillstyrkta

6
Avslagna

0
Tillstyrkta

1
Avslagna

4
Hustrur 1 9 3 17
Jungfrur 3 0 3 12

S:a 10 9 7 33

Källa: BoÄ (SSA), Protokoll 1782-1791; SKkrHS (SSA), Protokoll 1801-1809.

Trots att inte så lång tid ligger emellan dessa två undersökningsperioder kan man ändå 
se en tydligt utveckling, från en relativt generös, där endast gifta kvinnor faller ige
nom, till en generellt restriktiv, där sjuttiofem till åttio procent av ansökningarna 
bestrids. Den tendens som redan diskuterats ovan, att handelssocieteternas inställning 
till kvinnlig inblandning tycks ha skärpts i och med 1800-talets ingång, syns alltså även 
här.

I de tidigare fallen kunde man se att denna hårdare linje gick igen även i dom
stolarnas agerande. Hur såg det då ut i detta sammanhang? I de besvärsakter som gåtts 
igenom återfinns åtta mål angående nipperhandel som involverar Kramhandels
societeten, spridda mellan 1772 och 1809. Det rör sig alltså inte om något stort mate
rial, men något kan ändå urskiljas.



Tabell 8.2
Kvinnors ansökningar om nipperhandel. Utfall i Handelskollegium respektive Magistraten 
( urval under perioden 1772-1809").

Handelskollegium Magistraten

Till sökandes Till societetens Till sökandes Till societetens Ingen uppgift
fördel fördel fördel fördel

Hustrur 2 3 3 1 1
Jungfrur 1 2 1 1 1

S:a 3 5 4 2 2

Källa: MR (SSA), ABM.

Av detta följer att societetens kategoriska avvisande av gifta kvinnor inte motsvara
des av samma kategoriska inställning hos domstolarna, och framför allt inte hos 
Magistraten. Inte heller döljs i tabellen något periodiseringsfenomen; utslagen för
delar sig rätt jämnt. Om man så vill se vad som kunde avgöra hur ärendena avlöpte, 
kan ett par exempel anföras.

År 1776 ansökte skepparen Jacob Samsons hustru Catharina om att få sälja 
frun timmersmössor, manschetter och ’annan grannlåt’ som hon och hennes barn själva 
skulle tillverka. Hennes man var bortrest och hade lämnat henne och barnen i usel 
belägenhet. Enligt Kramhandelssocieteten hade hon ju en man med ’fördelaktigt 
näringsfång’, och kunde därmed inte komma i åtnjutande av en rättighet som bara 
kom utkomstlösa kvinnor till del. Handelskollegium anslöt sig till detta argument och 
avslog hennes ansökan.1001 sina besvär preciserade Catharina Samson sina skäl, och 
talade om att mannen kommit på obestånd, blivit bysatt och fått sin egendom utmätt. 
Nu satt hon därför med tre barn utan försörjningsmöjlighet, och sökte därför denna 
’lilla handelsfrihet’.101 Societeten erkände att hustru Samsons skäl visst var ömmande 
i sig, men ändå inte tillräckliga. Kramhandelsreglementets lydelse talade entydigt mot 
att gifta kvinnor kunde komma ifråga, då sådana inte skulle behöva försörjas ”igenom 
något deras enskilda göromål” (min kursivering). Alltså gällde förordningen endast 
kvinnor som saknade man eller anhöriga.102 Innan målet avgjordes i Magistraten hade 
hustru Samson skaffat fram ytterligare ett intyg, där det försäkrades att hennes man 
Jacob på grund av sin gäld nu var ’hemligen bortrest’, och lämnat hustrun och bar
nen.103 Denna sista uppgift slog tydligen an hos Magistraten, vars utslag signifikativt 
nog sägs vara i fallet mellan Jacob Samson - alltså den bortflydde maken - och 
Kramhandelssocieteten. Som Catharina Samson uppenbarligen motsvarade det an
dra kravet, att vara av god frejd, ansåg Magistraten att hon även i övrigt var i tillräck
ligt utsatt belägenhet för att få den eftertraktade rättigheten.104

Att mannen var i livet sågs av Magistraten alltså inte som ett diskvalificerande skäl 
i sig, om omständigheterna i övrigt ansågs bevekande nog. Ett ännu intressantare 
exempel på denna inställning - denna gång hos Handelskollegium - finner man i en



tvist från 1772, mellan Ulrica Tiwerman och hennes man, assistenten Johan Reis, emot 
Kramhandelssocieteten. Här handlade det inte ens om att mannen var frånvarande 
eller arbetsoförmögen, utan om att han helt enkelt tjänade för litet pengar. Johan Reis 
menade att hans lön på tolvhundra daler kopparmynt om året bara räckte till för hans 
uppehälle, ”således har hon med barn intet att leva vid, antingen jag lever eller dör”.105 
Handelskollegium fann inte detta avsteg från försörj aransvaret orimligt, och såg tyd
ligen som förmildrande omständighet att Reis tjänst inte medförde några sportler, och 
att författningen för övrigt inte gjorde skillnad på gift kvinna och änka i detta avseende.106

Societetens linje kombinerar genomgående avvisandet av en gift kvinnas rätt med 
hävdandet av lagens bokstav framför eftergifter av medlidande. Kramhandelssocieteten 
formulerade detta som att om man skulle börja ”följa sin böjelse att vilja hjälpa sin 
beträngda nästa” i stället för att följa lagen, skulle detta medföra ett förödande över
flöd av nipperhandlare.107 Men till skillnad från konkursärendena ovan syns ingen 
motsvarande skärpt praxis gentemot gifta kvinnor från domstolens sida, och när det 
gällde denna typ av handel var ju ömmande skäl själva grunden för en sådan rättig
het, varför de knappast kunde avvisas per se.

När det gäller jungfrur gällde i princip samma sak. Kunde de visa fram särskilda 
skäl fanns möjligheten att deras ansökan bifölls, men annars ansågs de på grund av 
sin lägre ålder som arbetsföra, och uppmanades att söka sig annat passande närings
fång.108

Individens rätt och kvinnors sysslor
Det är svårt att veta hur representativa de är, men ett par av de yngre kvinnorna ger 
sig in i en diskussion som går vida utöver den vanliga jämmerlåten i dessa samman
hang. De har kort sagt mer långtgående synpunkter på vad som är fel i samhället. 
Föräldralösa jungfrun Ulrica Neuman hävdade till exempel, att det var grundat i den 
moraliska lagen att var och en hade rätt att fritt sälja vad hon själv tillverkat, ”ty fri
heten att lovligen förtjäna, det som fordras till livets uppehälle, borde aldrig kunna 
vara förnekat”. Numera hade det också ”så vida upplyst blivit, att monopolium i all 
rörelse och handel, hava störtat de flesta samhällen, och uppjagat en oerhörd dyrhet 
till allmänhetens ofelbara undergång”. Ulrica Neuman ifrågasatte med detta hela det 
korporativa systemet, och alla inskränkningar i näringsfriheten.109

Såväl Judith Coffin som Cynthia Truant har pekat på hur kvinnorna inom det 
korporativa systemet i Frankrike under 1760- och 70-talen utmanade den korporativa 
genusordningen genom att framhålla vissa sysselsättningar som ’naturliga’ eller ’pas
sande’ för just kvinnor. Dessa kvinnor lanserade med andra ord just den syn på kö
nens naturgivna arbetsdelning som dittills saknats i den korporativa ordningen. 
Männen hade usurperat vissa kvinnliga sysslor, vilka kvinnorna nu gjorde anspråk på 
att få tillbaka. Som supplement framfördes risken för att kvinnor utan lämpligt ar
bete riskerade att falla tillbaka på mindre anständiga näringsfång.110

I besvärsakterna har jag funnit ett par vältaliga representanter för denna inställ
ning, bägge signifikativt nog från början av 1800-talet, då den mer grundläggande 
kritiken mot det korporativa systemet i sig började göra sig gällande. Myndiga jung



frun Margareta Beckelin fick 1809 avslag från Handelskollegium på sin ansökan om 
nipperhandel, med hänvisning till att hon bara var tjugotvå år gammal och inte kunde 
styrka någon sjuklighet eller dylikt. Hon ville dock inte hänvisa till några ömmande 
skäl, utan förefaller mer ha hävdat en rättighet - rätten även för en ung kvinna att 
tillverka och sälja varor, alltefter modets växlingar. Snarare var väl hon, som ung och 
alert, bättre skickad till detta än gamla och orkeslösa. Lagens ändamål var väl också 
att uppmuntra detta slags inhemska tillverkning? För övrigt var denna näring numera 
”nästan den enda vilken står öppen för personer av mitt kön, ehuru även det andra 
könet med oss delar denna utväg som synes olämplig och alldeles ej tillständig för dem, 
vilka dessutom för oss stängt alla andra yrken, dem de, skyddade av gammal hävd och 
författningar utövar”. Mot den bakgrunden var det inte konstigt att kvinnor ”falla 
offer för förförelsen och utsvävningen, som vid en mera lättad tillgång på anständiga 
näringsfång, kunnat vara nyttiga och aktningsvärda samhällsmedlemmar”.111

Här återfinns således bägge de element som Coffin och Truant spårade hos Becke- 
lins franska åsiktsfränder några decennier tidigare. En medsyster hade Beckelin några 
år tidigare också i bagaränkan Helena Boltenhagen, som sökte utvidga sin mans spe
ciella rättighet att baka franskbröd till att gälla flera brödsorter. Då denna ansökan 
bestreds av såväl ämbetet som Ämbets- och byggningskollegium, argumenterade 
Boltenhagen för att detta var ett exempel på hur ”monopolismen föda avunden” och 
ivrar emot ”nästans uppkomst”. Problemet var att brödbakning egentligen var ett 
fruntimmersgöromål. ”Att karlar därmed befatta sig må gärna lite som mycket annat, 
lämnas med kvävda sucken opåkallt, men till någon ära länder dem icke denna inkräkt- 
ning.” Och vidare: ”[N]og kan var och en se att denna bagarnas självtagna rättighet, 
om ock i någon författning befästad, blir i denna tidens omdöme högst motbjudande, 
när de icke nöjas med att sinsemellan slitas därom, utan nedlåta sig ävom till tvist med 
ett fruntimmer stadd i fattigdom...”, emot ”den naturliga rätt[en] att få idka sådant 
arbete som egentligen hörer till dess kön”.112 Tyvärr gick inte bagarämbetet i svaro
mål i frågan om könens arbetsdelning, utan nöjde sig med att överraskande lamt kon
statera att Helena Boltenhagen riktade klander emot själva skråväsendet, men att 
ämbetet, så länge detta bestod, hade skyldighet att bevaka sina rättigheter.113

Sammanfattning
När det gällde möjligheter för kvinnor utanför korporationerna att få näringstillstånd 
var frågan om ömmande skäl avgörande. Om detta var ett argument bland flera inom 
korporationen, var det själva grundstenen i lagstiftningen om kvinnors rätt till han
del. Trots en alltmer restriktiv hållning från - i detta fallet - Kramhandelssocieteten, 
utifrån åsikten att bevekande skäl inte fick åsidosätta lagen, skedde ingen motsvarande 
skärpning av rättspraxis. Inte heller fick societetens generella invändningar mot att 
gifta kvinnor fick handelsrättighet något egentligt genomslag i domstolarna. Att en 
man från trätt sin försörjarroll - vare sig han dött, rymt eller blivit invalid - räckte som 
skäl, framför allt om det fanns barn i hushållet.

I den mån dessa kvinnors argumentation tog steget utanför eländesskildringarna, 
och angrep det korporativa systemet i sig, ser vi exempel på vad som också konstate-



rats i tidigare forskning. Emot den korporativa genusordningens syn på självständiga 
kvinnliga utövare av borgerlig näring som anatema, ställdes bilden av att vissa sysslor 
tvärtom ’naturligt’ tillhörde kvinnor, men i stället monopoliserats av de manliga 
korporationerna. I detta föregreps en kommande uppfattning om könsarbetsdelning 
som ännu inte fått genomslag i den korporativa världen.

Understöd
Den borgerliga rörelsen kunde vara ett synnerligen bräckligt näringsfång. Hur snabbt 
förhoppningarna om en framtid som oberoende och aktad borgare kunde grusas vi
sas av kryddkrämaren Lars Nordbergs öde. Han hade svurit borgareden i november 
1788114, men tvingades inte ens ett år senare i konkurs. I sin konkursansökan förkla
rade han att han börjat sin handel utan egna medel, ”uti en tid, då såväl kredit, som 
allmänt förtroende alldeles äro försvunna, varigenom handel och rörelser dagligen 
avtynat, men däremot tilltager och ökar alla utgifter”. Nu hade han drabbats av sjuk
dom som berövat honom hans sinnens fulla bruk, samtidigt som han ansattes hårt av 
sina kreditorer. Hans skulder uppgick till en bit under trehundra riksdaler - en bland
ning av leverantörsskulder, lån ur societetens kassa och privatskulder - medan rörel
sens inneliggande lager inte värderades till mer än c:a arton riksdaler, varav mycket 
litet egentligen verkar ha tillhört en kryddbod.115

I Nordbergs fall räckte det alltså med att han grundade hela rörelsen på kredit men 
sedan blev sjuk, för att hans borgerliga dröm inom ett år ohjälpligt skulle ligga i spillror.

I kapitel 5 diskuterades kort uppbyggnaden av understödskassor som en del av 
handelssocieteternas organisering. I detta avsnitt ska frågan utvecklas, samt behand
las hur dessa medel fördelades, och vilka som kom i åtnjutande av dem.

Bakgrunden till ömsesidiga understödssystem
Forskning kring uppkomsten av understödssystem, som fattig- och begravningskassor 
och liknande, har i regel beröringspunkter med arbetarrörelseforskningen, alterna
tivt med frågan om uppkomsten av det moderna försäkringsväsendet.116

Marcel van der Linden, som utgår från begreppet ’associationer för ömsesidig 
hjälp’ (mutual benefit societies), betonar att dessa bygger på att människor frivilligt bil
dar föreningar för ömsesidig finansiell hjälp.117 Nyckelorden är alltså ömsesidighet och 
frivillighet. Otto Bucht ser just detta behov av hjälputbyte som själva drivkraften 
bakom bildandet av ’riskgemenskaper’, som de medeltida gillena och tidigaste skrå
organisationerna.118 Gillesväsendet, med dess uttalade helgonkult, var barn av katolicis
men, och med reformationen var dess tid över. De religiösa inslagen tonades ned, men 
visst ansvar för understöd och sjukvård togs över av de efterföljande yrkesbaserade 
associationerna, skråna.119

Flera skribenter betonar att den hjälp som i första hand kom i fråga - såväl för 
medeltida skrån som arbetarkassor på 1800-talet - var begravningshjälp. Antingen för 
att frågan om status och värdighet prioriterades framför det rent ekonomiska, eller för att 
denna kostnad, till skillnad från fattighjälp eller pension, var kalkylerbar för associa
tionen.120



Enligt Tom Söderberg utvecklade de svenska hantverksskråna relativt tidigt (från 
tidigt 1500-tal) understödssystem som tyder på att den ömsesidiga hjälpen var en viktig 
del av skråets verksamhet och existensgrund. Detta tidiga källmaterial är alltför splittrat 
för att ge någon enhetlig bild, men Söderbergs intryck är att de svenska skråna, i jäm
förelse med sina tyska förebilder, gick långt i sina åtaganden. Förutom sjuk- och 
begravningshjälpen - de understödsformer man tydligast ärvt från gillena - finns också 
exempel på fattig- och ålderdomshjälp, och i en guldsmedsordning från 1594 nämns 
för första gången änkehjälp.121

Huruvida hjälp regelmässigt även kom individer utanför mästarkretsen till del är 
annars svårt att avgöra utifrån den här refererade litteraturen. Marcel van der Linden 
menar att även arbetarbaserade understödskassor från senare tider måste ses som 
uttryck för en patriarkal hedersuppfattning som i praktiken ofta uteslöt kvinnor.122 
Jacques van Gerwen och Jan Lucassen konstaterar litet allmänt för Nederländernas 
del, att hjälpverksamheten inom de tidigmoderna skråna ’kunde utsträckas’ till att 
omfatta även änkor och barn och ibland även arbetare, vilket implicerar att detta 
knappast var normen.123

För Sveriges del kom emellertid sådan hjälp att införas som regel via skråord
ningarna 1669 och 1720. Men där 1669 års ordning var mer utförlig, och även stadgade 
hjälp till hela stadens fattiga, inskränkte sig texten från 1720 till att nämna hur stor 
del av inkasserade böter etc. som skulle avsättas som hjälp ”till de fattiga av ämbetet 
eller deras kvarlämnade barn och änkor”.124

Sandra Bos beskriver ett slags utvecklingslinje som är av intresse här, från ett skrås 
allra enklaste ekonomiska administration till mer avancerad. Det första stadiet var att 
alla medel var samlade i en ’låda’, där eventuell hjälp portionerades ut alltefter tillfäl
liga behov och rådande kassabehållning. Detta karakteriserar nybildade associationer, 
och det uppenbara problemet är bristen på stabilitet.

Nästa steg blev att upprätta en egen låda speciellt för understödsmedel. Detta 
förfarande gick hand i hand med införandet av standardiserade, periodiska avgifter. I 
och med detta stadium ökade i regel såväl åtagandena som de finansiella problemen, 
vilket resulterade i sökandet efter nya inkomstkällor, till exempel böter.

Det tredje steget, slutligen, var att börja investera lådmedlen för att därigenom 
bygga upp en kapitalbuffert, och i fortsättningen lita till ränteavkastning. Detta tredje 
steg ledde återigen ofta till ökade åtaganden, som regelrätta pensionssystem för äldre 
medlemmar.125

De korporativa understödssystemen svarade väl mot de korporativa principerna 
om ömsesidighet och allas rätt till skälig utkomst, liksom den relativa homogeniteten 
vad gäller medlemmarnas livsvillkor underlättade sammanhållningen. Men samma 
homogenitet utgjorde också ett av de största hoten mot dylika system, såtillvida att 
en kris för en viss bransch i ett slag kom att överbelasta skråets understödskapacitet. 
För att minimera riskerna tvingades skråna ofta till inskränkningar som pekar på att 
rätten till understöd ingalunda var generell eller ovillkorlig. Det handlar således inte 
om någon egentlig försäkring.126 Begravningshjälpen var moraliskt neutral - alla skulle 
dö någon gång - men fattighjälp var mer problematisk, och en medlem som bedöm-



des ha bidragit till sitt eget armod kunde inte självklart påräkna någon hjälp.
Mot slutet av 1700-talet togs dock de avgörande stegen mot ett försäkringsväsende 

av modernare snitt, i och med de fristående sjuk- och begravningskassorna, utanför 
skrå- och societetsväsendet. Även de var ofta från början yrkeskassor, vilka för att 
bredda investeringsbasen hade börjat acceptera utomstående.127 Med detta fjärde steg 
hade man alltså lämnat understödsverksamheten som uttryck för en korporativ ge
menskap, men också korporativ social kontroll.

Från samhällets sida utgjorde korporativt organiserat understöd givetvis ett vik
tigt bidrag, i en tid då offentliga understödssystem var svagt utbyggda, och dessutom 
- från individens synvinkel - ofta starkt stigmatiserande. Som Günther Sollinger 
påpekar, var den enskildes välfärd av underordnad betydelse i äldre tiders fattigvård- 
slagstiftning, där omsorgen om tillgången på arbetskraft och den allmänna ordningen 
vägde tyngre.128 Ett system - det korporativa - där individen i princip hade rätt till 
hjälp, från sina likar, i stället för att tvingas in under det offentligas ofta förödmju
kande åtgärder, hade givetvis stora fördelar för såväl individen som samhället. Så länge 
korporationernas kassor fungerade som tänkt utgjorde de alltså ett viktigt inslag i 
korporationens roll som mellanled mellan individ och samhälle.

Rättighet eller välgörenhet? Hur anhöll man om hjälp?
I diskussionen ovan refererades Merry Wiesners tes, att endast korporationens med
lemmar, det vill säga männen, hade rätt till understöd, medan änkor och andra 
anknutna var hänvisade till hjälp som välgörenhet. Vid sidan om frågan om vem som 
i praktiken kom i åtnjutande av understöd uppkommer då frågan hur olika individer 
anhöll om hjälp. Var änkorna tvungna att visa en större underdånighet än gamla eller 
avsigkomna medlemmar, som kunde hänvisa till den kollegiala solidariteten?

Handelssocieteternas protokoll och handlingar är relativt fattiga på bevarade 
suppliker om understöd, men något finns ändå att utgå ifrån. Bäst är materialet från 
Järnkramhandelssocieteten, men från ganska sent i tid - de flesta supplikerna är från 
1790-talet och framåt. Inledningsvis kan en jämförelse göras mellan två personer som 
bägge - och någorlunda samtidigt - sökte understöd under flera år, och därvid efter
lämnade ett flertal suppliker. Bägge hade dessutom det gemensamt att deras förflutna 
inom societeten innefattade konflikter. Den ene är ledamoten Eric Söderstedt, vil
ken ’tilltvingat’ sig burskap 1795/96, efter process med societeten. Redan 1797 lade 
han dock ned sin handel och fick sedan visst understöd, ända tills han oväntat dök 
upp 1805 och meddelade att han återupptog rörelsen. Detta genomskådades dock som 
att han i själva verket var bulvan för sin betjänt. År 1807 gjorde Söderstedt avbön, och 
fick efter detta ytterligare understöd i ett par års tid.129

Den andra personen är Eva Sophia Wahlsten, änka efter Lars Wahlsten, vilken, lika
ledes efter process, blev societetsledamot 1776.1 bakgrunden fanns även där en tvist, där 
Wahlsten anklagades för att som betjänt ha drivit olaga handel med sin konkursmässige 
husbonde som bulvan.130 Lars Wahlsten kom pä obestånd 1785 och dog 1788. Efter det 
fick änkan Eva Sophia understöd 1788 och 1789. Mellan 1791 och 1793 återupptog hon 
handeln, men fick sedan återkommande understöd ända fram till sin död 1813.131



Vi börjar med Eric Söderstedt.132 Ingen av hans fem suppliker är daterad, och ingen 
förefaller heller vara den första; han hänvisar i samtliga till den ’vanliga’ hjälpen etc. 
Det är alltså svårt att upprätta någon ordning emellan dem. Man kan inte säga att han 
någonstans direkt yrkar på en rättighet, men vissa ordval pekar på att han vädjar till 
något slags samhörighetskänsla. Exempelvis skriver han att han under flera år ”haft 
den förmån att röna herrar socierades ädla och hjälpsamma bistånd...”, varpå han säger 
sig vara övertygad om ”vissheten av dess medlidande emot nödställda likar..." (min 
kursivering). Han hänvisar också på ett par ställen till att herrarna väl kände till hans 
förhållanden, och blir i ett fall mycket utförlig: Han var född av fattiga föräldrar, hade 
alltid ”haft en trög och motstridig lycka” och varit alltför godtrogen i affärer. Poängen 
var dock att hans obestånd inte var självförvållat, en i sammanhanget viktig marke
ring. I regel ber han bara om att få den årliga julgåvan (societetens årssammankomster 
ägde rum i december) men i en supplik går han längre. Då han med sjuklig kropp såg 
åldern nalkas anhöll han i stället om ett årligt underhåll som han kunde livnära sig 
på, alternativt om en höjning av den ’pension’ han redan tidigare fått. Generellt är 
Söderstedts suppliker givetvis präglade av en viss underdånighet - något annat hade 
sannolikt varit otänkbart - men formuleringar som ’respektive [respekterade] her
rars ädelmod och godhet’, ’ömhet’ etc. dominerar. Endast en gång faller han bildligt 
på knä, och försäkrar att ”mitt tacksamma hjärta alltid skall vila vid edra fötter”. I valet 
mellan att framhålla sig själv som ödmjuk i sin uselhet, eller att framhålla sina till
tänkta välgörare som ädla och goda, väljer han i huvudsak det senare.

Så till Eva Sophia Wahlsten. I hennes fall är tre av de nio supplikerna daterade, 
vilket något underlättar en tolkning. Den av allt att döma första tillkom medan ma
ken ännu levde men var på obestånd, alltså mellan 1785 och 1788. Att det är Wahlstens 
hustru som skriver och inte han själv kan antingen peka på Wahlstens egen dubiösa 
ställning inom societeten, eller på att hans obestånd i sig gjorde det mer taktiskt att 
låta hustrun stå för suppliken. Denna är baserad på fyra huvudargument: I inledningen 
konstateras att fattigdom kan drabba var och en utan eget förvållande, och nu drab
bat hustru Eva Sophia tillsammans med hennes man. Som konkret exempel på deras 
nöd nämns sedan att de har fem omyndiga barn att försörja, varav det ena i stort sett 
nyfött. Hon och maken är emellertid övertygade om mannens ’vänners’ ädelmod, 
framför allt som de alla vet att mannens obestånd inte beror av ”dobbel, lättja eller 
vårdslöshet”, vilken formulering är hämtad direkt ifrån handelsbalkens text (se ovan). 
Den avslutande bönen om understöd syftar sedan endast på hennes och barnens nöd, 
medan mannen inte nämns. Som skrivelsen är upplagd vädjar den alltså till mannens 
’vänners’ kollegialitet, för att dessa ska förbarma sig över hans hustru och barn. Här 
finns alltså en blandning av hänvisande till kollegialitet respektive ödmjukhet.

I en senare skrivelse refererar Eva Sophia Wahlsten till sin ställning som (numera) 
änka efter en societetens ledamot, men annars är de flesta av de odaterade skrivelse
rna kortfattade och stereotypa, med otaliga hänvisningar till hennes ödmjuka tillstånd, 
herrarnas ’gunstiga behjärtande’ och anhållan om den ’lilla julgåvan’. Möjligen inne
bar de år då hon åter prövade att driva egen handel en viss förändring. År 1795 - ett 
par år efter att hon åter nedlagt densamma - är tonen något mer offensiv, med karak



tären mer av affärsförslag än supplik. Nu återkommer den direkta referensen till hennes 
änkestånd efter en societetsledamot, och till att hon faktiskt har handelsrättighet. Hon 
föreslår därför att hon ska få rätt att hyra ut denna rättighet, alternativt att hon ska 
förses med pension.133 Det faktum att hon tills relativt nyligen faktiskt varit aktiv 
handlare verkar ha ingett henne föreställningen om en bättre forhandlingsposition. 
Hennes förslag måste dock ha tett sig som oacceptabelt för societeten, och i nästa 
daterade supplik, från 1799, är den underdåniga tonen tillbaka. Nu talas åter om det 
’barmhärtighetsverk’ mot societetens fattiga och nödställda som de högaktade her
rarna brukade visa till jul, vilken förhoppning upprepas i den sista suppliken, från 
1801.134

Intrycket av dessa och övriga suppliker från Järnkramhandelssocieteten är att ingen 
kunde yrka på understöd som rättighet - det var inget försäkringssystem. Man måste 
först och främst söka visa att man själv, eller ens make, motsvarat kraven på hederlig
het, god frejd och ekonomisk försiktighet.13S Likaså måste man visa att man närmade 
sig societeten med största respekt för de ’högvälaktade’ herrar som nu satt i dess led
ning. Så långt var det ingen skillnad mellan kvinnors och mäns utgångsläge. Dock hade 
männen fördelen av att faktiskt ha tillhört borgarnas och medbrödernas krets, och 
kunde därmed vädja till förståelsen för hur kort steget mellan lycka och olycka i af
färslivet var. Hustrurs och änkors längre avstånd till den inre kretsen tvingade dem 
till en mer underdånig attityd, som dock mer yttrar sig i språkbruket än i anspråken. 
Det handlar således - litet i motsats till Wiesners tes - om ingens rätt och allas bön, 
om än med gradskillnader.136

Dock kunde också graden av organisering av separata medel för just understöd 
vara viktig. Järnkramhandelssocieteten förefaller aldrig ha instiftat någon separat 
fattigkassa, och signifikativt för de ovan refererade supplikerna är att samma perso
ner fick återkomma år efter år med samma anhållan; några periodiska understöd ver
kar sällan ha beviljats.

I april 1769 inkom en petition till Viktualiehandelssocieteten från änkan Greta 
Alfström, vars make Eric varit död sedan fjorton år tillbaka. Denna petition, där hon 
anhåller om en fortsättning på det kvartalsunderhåll hon tidigare utbekommit, full
komligt osar av underdånighet och självutplåning.137 Under just 1769 inrättade dock 
societeten för första gången en separat kassaräkning för understöd138, något som up
penbarligen kom till änkan Alfströms kännedom. I en ny skrivelse kommenterar hon 
just detta faktum, och byter med detta också radikalt tonfall. Visserligen inleds den 
med den sedvanliga genomgången av hennes och barnens nödlidande tillstånd, men 
hänvisar sedan direkt till den nyinrättade kassan ”för de fattiga avsigkomna änkor och 
nödlidande i societeten, och förmodar jag så mycket mer bliva bönhörd som min av
lidne man Eric Alfström under den tid han ägt den förmån och varit en societetens 
ledamot, städse haft ett gott namn och rykte om sig...”. Nu anhåller hon om ett årligt 
understöd ur de ’anslagna medlen’, då hon misslyckats med att bli intagen på borgerskapets 
änkehus.139

Det förefaller alltså troligt att Greta Alfströms betydligt anspråksfullare ton var 
en direkt följd av att societeten så att säga officiellt börjat avsätta medel för hjälp till



änkor och andra. Från att bara ha varit eländig kunde hon nu i stället hänvisa till sin 
position som ’en av societetens änkor’.

Detta för oss till frågan om vem som de facto kom i åtnjutande av understöd. 
Innebar männens centralare position också mer hjälp, eller var den bara en chimär 
när det kommer till praxis?

Vilka fick hjälp?
Kassornas organisation och fördelningsprinciper
Om man vill se en mer komplett redovisning av vilka som på olika grunder uppbar 
understöd under en längre tid, återfinns det bästa underlaget dels i Lärftskramhandels- 
societetens separata kassabok för fattigkassan, från åren 1774 till 1823, dels i Siden- 
och klädeskramhandelssocietetens pensionskassas huvudbok, vilken innefattar perio
den från 1777. De bägge källorna är med andra ord från nästan exakt samma tid. Från 
Lärftskramhandelssocietetens bok har hela perioden mellan 1774 och 1815 excerperats, 
och innefattar knappt etthundratjugo poster. För Kramhandelssocietetens del har fyra 
femårsperioder excerperats, under perioden 1777-1812.

I följande tabell - från Lärftskramhandelssocieteten - har ingen periodisering 
gjorts, då denna i stället lätt låter sig kommenteras i löpande text.

Tabell 8.3
Mottaget understöd inom Lärftskramhandelssocieteten, 1774-1815.

Mottagare av understöd: Antalet poster* Antalet mottagare

Ledamot 12 9
Änka 58 9
Hustru 4 1
Dotter/mamsell 11 2
Institution 26 2
Mott. av begravningshjälp: 
Ledamot 5 5
Änka 2 2

Summa 118 30

Källa: LkrHS (SSA), Kassabok för fattig- och lasarettspengar, 1774-1823.
* Varje post innebär utbetalning till en person under ett år, även om denna kan ha delats upp 
på flera tillfällen under året.

Av Lärftskramhandelssocietetens protokoll framgår att frågan om hur fattigkassan 
bättre borde administreras dyker upp under 1774, i samband med ledamoten Eklunds, 
och sedermera hans änkas, belägenhet. Två gånger under året tvingades de depute
rade att avslå propåer om understöd till dessa, med hänvisning till ’kassans lilla för
råd’. Deputerade Winblad menade att man måste komma på nya lösningar för att öka 
inkomsterna, till hjälp åt ”våra fattiga medbröder och dess änkor”. Därför föreslogs



att en taxering skulle införas för varje kronoleveranskontrakt som upphandlades.140 
Inledningsvis mötte detta förslag om obligatoriska bidrag motstånd från vissa leda
möter, som föredrog att få bidra frivilligt när det passade dem, och linjen om frivil
lighet segrade temporärt.141 På våren 1776 beslöts dock slutligen om den föreslagna 
taxeringen.142

Detta medförde dock inte någon omedelbar ökning av utbetalade understöd, och 
under flera år föredrog man att om möjligt göra tillfälliga insamlingar framför att 
’besvära’ kassan.141 På sommaren 1780 beslutade man dock för första gången om stå
ende understöd till madame Eklund, vilken hädanefter skulle anses som ’en societet- 
ens pensionär’.144 Det är först i protokollen från och med 1783 som man kan se att 
utbetalningar mer generellt börjar godkännas.145 Då den beviljade hjälpen inte alltid 
har avsatt direkta spår i fattigkasseboken kan man dock misstänka att man i prakti
ken ännu kombinerade utbetalningar därifrån med ’sammanskott’ från gång till gång.

Enligt kassaboken delades mellan åren 1774 och 1777 hjälp ut endast till manliga 
ledamöter, men från det att den första änkan fick hjälp 1778 förblev änkorna, eller 
kvinnorna överhuvudtaget, i klar majoritet, sett till antalet utbetalningar på årsbasis. 
Ser man däremot till antalet mottagare är skillnaden inte så stor. Men där männen i 
regel kom i åtnjutande av hjälp som engångsföreteelse, var det kvinnorna som upp
bar periodiska understöd; samma namn återkommer år efter år. Från 1808 används 
också termen ’pension’ om dessa årliga understöd. I undantagsfall kunde dock även 
män få hjälp flera år i rad (se nedan).

År 1803 dyker ’ålderstigna’ lärftskrämaredottern Magdalena Bjuhr upp första 
gången, och får sedan understöd varje år fram till och med 1809. Två år senare ’ersätts’ 
hon av en Brita Catharina Bjuhr, vilken kan förmodas vara en yngre syster. År 1806 
(samt senare 1809-11) får hustru Anna Norberg hjälp efter sin man Simons konkurs, 
och 1811 får även Simon en utbetalning men dör samma år, varför hustru Anna förs 
över till änkorna. Borgerskapets änkehus får sporadiska bidrag mellan 1774 och 1789, 
men från 1805 och framåt betalas årliga bidrag ut till såväl änkehuset som ’gubbhuset’.

Lärftskramhandelssocietetens understödsverksamhet visar alltså tydligt att det i 
första hand var societetens kvinnor som fick hjälp. Främst änkor, naturligtvis, men 
överraskande nog även en hustru och ett par döttrar. Denna hjälp även till andra än 
änkorna sammanfaller - ett par år in på 1800-talet - med att mer formaliserade bi
drag börjar betalas ut till borgerskapets pensionsinrättningar - änke- och gubbhusen. 
Det kan med anledning av detta finnas skäl att återvända till diskussionen ovan, om 
en allmänt intolerantare inställning till kvinnor i näringen från ungefär denna tid. 
Kryddkramhandelssocieteten lanserade ju också idén att änkor och andra gamla le
damöter borde erbjudas pension om de lade ned rörelsen, till förmån för yngre, och 
framför allt manliga utövare. Troligt är att just den ökande formaliseringen av 
understödsverksamheten bidrog till att främst änkor, men som vi sett också hustrur 
och döttrar, ’lockades’ bort från handeln med relativt anständiga pensioner.

Den fråga som återstår är givetvis om kvinnorna även fick lika mycket i under
stöd som männen. Om en man fick hjälp är det rimligt att anta att denna även för
väntades understödja hustrun om sådan fanns, medan en änka ju per definition var



ensamstående. I början av perioden var samtliga understöd kraftigt varierande, och 
kunde dessutom blanda utbetalning ur fattigkassan med insamling, varför någon 
meningsfull jämförelse är svår att göra. För några år in på 1800-talet, däremot, fick 
samtliga nämnda kategorier understöd samtidigt. Änkornas bidrag var då 10 riksda
ler om året, mamsell Bjuhr fick 6 riksdaler 32 skillingar, medan hustru Norberg fick 
samma som änkorna.146 Under samma år (1806-08) fick också Johan Gode hjälp, men 
betydligt mer skiftande: 1806 fick han endast 6 riksdaler 32 skillingar - samma som 
mamsell Bjuhr - men året därpå hela 50 riksdaler, en i sammanhanget enorm summa. 
Det sista året, 1808, hade dock bidraget sjunkit till nästan hälften, 26 riksdaler 8 skil- 
lingar. Understödet till honom låg alltså generellt högre än för kvinnorna, men var å 
andra sidan underkastat större nyckfullhet.

Återstår då att se hur pass mycket resultaten ovan låter sig generaliseras, efter en 
jämförelse med Kramhandelssocietetens understödsverksamhet. Hjälp från denna 
societet var underkastad vissa villkor. Man skulle vara över femtio år gammal samt 
ha blivit urståndsatt att nära sig själv, på grund av olyckor, sjukdom eller andra oför
utsedda händelser. Hjälpen skulle även utsträckas till att omfatta såväl änkor som 
värnlösa barn till avlidna ledamöter. Dock stadgas också ett viktigt undantag: Ingen 
som råkat i armod ”igenom eget oskickligt, vårdslöst och vanartigt förhållande” kan 
påräkna hjälp, liksom ett dylikt uppträdande senare kan innebära att hjälpen dras in 
för en ’pensionär’.147

Tabell 8.4
Mottaget understöd inom Siden- och klädeskramhandelssocieteten, 1777-1812.

Pension Begravningshjälp

Period Ledamöter Ånkor/kvinnor Ledamöter Ankor
Antal Antal Antal Antal Andel i %

utbetaln. personer utbetaln. personer
1777-81 28 5 4 2 29 2
1788-92 45 6 30 5 45 -

1798-02 5 1 45 6 86 -

1808-12 16 3 40 10 77 1

Summa 94 15 119 23 61 3

Källa: SKkrHS (SSA), Siden- och klädeskramhandelssocietetens pensionskassas arkiv, Huvud
bok.

Att döma av denna tabell står det klart att denna pensionskassa - vars ursprungliga 
syfte var att se till medbrödernas väl och ve, vilken hjälp kunde ’utsträckas’ även till 
änkor och barn - fram emot slutet av 1700-talet i praktiken främst blivit en änkepensions- 
kassa. När det gäller frågan om huruvida kvinnor fick mindre än männen återkom
mer intrycket från Lärftskramhandelssocieteten, att jämförelser är svåra att göra, då 
skillnaderna i omständigheter varierar så kraftigt, liksom variationerna var stora i ut
betalningarna till en och samma person över tid.



Men det tidigare huvudresultatet får alltså stöd här. Ytterligare stöd, om än nå
got osäkrare på grund av svagare källmaterial, kan man inhämta från Viktualiehandels- 
societeten. När den ovan omtalade Greta Alfström 1769 yrkade på hjälp från den 
nyinrättade fattigkassan, var hon enda kvinnan tillsammans med fyra manliga leda
möter. Året därpå dog hon, och förutom hjälp till hennes begravning betalades under
stöd endast ut till nio manliga ledamöter.148 Sedan inträder en olycklig lucka i materialet, 
men i huvudboken från 1787 och framåt kan man även här se hur änkor, och även hus
trur och ibland någon dotter, successivt börjar dominera hjälputbetalningarna. När 
männen återkommer i något större utsträckning in på 1800-talet beror det på ett ny
tillskott till kassan, kallat Wallii donation. Men 1810, till exempel, får fyra ledamöter 
hjälp, medan elva änkor, tre hustrur och en handlaredotter får antingen en ’julgåva’ 
eller stadig pension.149 Parallellt med denna typ av hjälp skänkte också Viktualiehandels- 
societeten årligen summor till borgerskapets änkehus.ls0

Innan man drar vidare slutsatser av denna utveckling kan det finnas anledning 
att se till huruvida ökningen av kvinnor ibland dessa societeters pensionärer också 
motsvarades av en faktisk nedgång i andelen verksamma kvinnor inom näringarna.

Tabell 8.5
Kvinnliga idkare av/intressenter i taxerade minuthandelsrörelser 1760,1785 och 1810. 
Absoluta tal och andelar i procent.

1760 1785 1810

Yrke Tax. Antal Andel i Tax. Antal Andel i Tax. Antal Andel i
rörelser kvinnor % rörelser kvinnor % rörelser kvinnor %

Kramh 65 6 9,0 42 0 0 37 1 3,0
Lärftskr 30 5 17,0 31 5 16,0 38 4 10,5
Vikt.hdl 137 12 9,0 109 11 10,0 99 13 13,0
Kryddkr 72 3 4,0 111 10 9,0 130 11 8,5
Linkr 19 2 10,5 18 3 17,0 17 0 0
Järnkr 10 3 30,0 12 2 17,0 16 1 6,0

S:a 333 31 9,0 323 31 9,5 337 30 9,0

Källa: BmK (SSA), Huvudböcker med verifikationer 1760, 1785 & 1810.
Anm: Denna tabell korresponderar ej exakt med tabell 1.1 (i fråga om 1760 års siffror), vilken 
ej inkluderar skattebefriade rörelser.

Av denna tabell följer att någon generell långsiktig nedgång i andelen rörelser som 
hade kvinnlig ägare eller delägare inte ägde rum, medan stora skillnader existerar 
mellan societeterna. Det är de två stora societeterna inom matvarusektorn som ser 
till att andelen kvinnor inte minskar; tvärtom ökar andelen aktiva kvinnor långsik
tigt inom både viktualiehandeln och kryddkramhandeln. Dessa två utgör också med 
god marginal de två numerärt största yrkena (de står i runda tal för två tredjedelar av 
samtliga rörelser), vilket åter aktualiserar frågan om just stora korporationers rela
tiva oförmåga till inre samling och kontroll. Kryddkramhandelssocietetens aktiva



försök att ’lösa in’ änkors rörelser pensionsvägen tycks alltså ha misslyckats.
Inom de fyra återstående, mindre societeterna ses däremot överlag en långsiktig 

minskning av andelen kvinnor. Dock är detta givetvis en statistik som lätt påverkas 
av tillfälliga svängningar - det vill säga mängden årliga dödsfall bland de manliga le
damöterna - vilket i synnerhet gäller små societeter som linkrämarnas och järnkrämarnas. 
Hos Järnkramhandelssocieteten kan dock utvecklingen även följas via dess protokoll 
och kvartalslistor, varvid man kan se att andelen kvinnliga ledamöter halverades på 
tjugoårsbasis efter 1760, från fyrtio procent detta år ned till tio procent år 1800 och 
1810.151

För de två närmast genomgångna societeterna ovan - kramhandlarnas och lärfts- 
kramhandlarnas - gäller att andelen kvinnor inom kramhandeln sjönk drastiskt efter 
pensionskassans inrättande, medan minskningen inom lärftskramhandeln var måttlig
are, men ändå stadig.

Det tycks alltså som om man inom de flesta societeter såg en långsiktig minsk
ning av andelen aktiva kvinnliga näringsidkare efter 1760, även om andelen kvinnor 
inom minuthandeln överlag inte sjönk.

Sammanfattning
Kontentan av denna undersökning blir, att vilka avsikterna än varit med instiftandet 
av understödskassor inom minuthandelssocieteterna, kom de i praktiken att i första 
hand bli inrättningar för hjälp till societeternas änkor, även om också andra - män 
som kvinnor - kunde bli föremål för understöd. Med detta har också frågan om hu
ruvida understöd var förbehållet endast den inre, manliga, kretsen besvarats nekande. 
Oavsett om det var det ursprungliga syftet eller ej, blev societeternas understöds- 
verksamhet utsträckt även till medlemmarnas familjer.

Exemplet från Lärftskramhandelssocieteten visar också att den stadieindelning 
som beskrivits av Sandra Bos har viss bärighet. Det var först i och med att societeten 
på allvar tog itu med frågan om den vacklande fattigkassan, separerade denna helt från 
övriga medel och upprättade separat bokföring, som hjälpen mer generellt kom att 
utsträckas till änkorna. Ökat behov av nya inkomstkällor ledde till ökad specialise
ring, vilket åter ledde till ökade åtaganden.

Varför ökade då andelen kvinnor? Bos stadietänkande pekar ju på en närmast 
organisk utveckling, där änkor och andra familjemedlemmar så att säga bara stod näst 
i tur. Ytterligare ett steg skulle vara att inkludera även arbetskraften. Något sådant 
skedde emellertid inte inom handelssocieteterna under den här undersökta perioden. 
De tillgängliga förklaringarna utesluter dock inte på något sätt varandra. Dels får vi 
inte räkna bort tanken på att det handlade om en faktisk omsorg om dem som hade 
det svårt, vilken synpunkt torde vara lika svår att vederlägga som belägga. Dels tvingas 
vi återvända till det tidigare antagandet, att även detta var ett led i att på sikt få bort 
äldre och avsigkomna ledamöter - och då framför allt änkor - från handeln, något som 
stöds av att änke-/kvinnodominansen bland understödstagarna blir märkbar på all
var runt 1800, liksom delvis av resultaten kring utvecklingen bland aktiva kvinnliga 
näringsidkare via taxeringslängderna. Ytterligare stöd får denna hypotes av att män i



nöd fick mer tillfällig tilldelning, medan det främst var just kvinnorna som fick regel
rätta pensioner, vilket torde ha varit ämnat att mer permanent hålla dem borta från 
handeln, vare sig det handlade om omsorg, taktik eller bäggedera.

Sammanfattande diskussion
I början av detta kapitel hävdade jag att inom den borgerliga, korporativt organise
rade världen var könet avgörande för en individs möjligheter. Detta antagande står i 
kontrast till en alternativ riktning inom nordisk forskning om tidigmodern tid, som 
gärna framhåller att aktörer, genom ”kringgående strategier”152 kunde skapa en praxis 
som gjorde att andra faktorer - som civilstånd eller ståndstillhörighet - var minst lika 
avgörande för en kvinnas möjligheter att agera ekonomiskt och rättsligt.

För att framhäva att det mellan lagstiftning och praxis på individ- eller hushålls- 
nivå fanns mellanliggande storheter - i detta fall städernas korporationer - som också 
hade inflytande över individens möjligheter till sådant agerande, lanserades begrep
pet den korporativa genusordningen. Detta byggde på följande premisser:

• Kvinnors arbete i borgerliga näringar innebar inget problem i sig, tvärtom 
erkändes dess nödvändighet och förekomst.

• Detta gällde dock bara kvinnor underställda den patriarkala kontrollen. 
Hustrurs, döttrars eller andra kvinnors deltagande utan manlig överhöghet måste 
därför begränsas så mycket som möjligt, och helst förbjudas. Självständiga kvin
nors arbete erkändes alltså inte.

• Där självständiga kvinnors deltagande tilläts, fanns risken för att de också 
skulle göra anspråk på del i privilegierna - den manliga, borgerliga identitetens 
grundsten.

• Av den anledningen måste även änkor - de kvinnor som kom husbonde
ståndet närmast - hållas mycket kort. Deras deltagande skulle bara vara av 
interimskaraktär och de uppehöll endast sin position på nåder och temporärt.

Den korporativa genusordningen kan mycket väl skilja sig från genusordningen på 
hushållsnivå, vare sig där praktiserades en strikt könsarbetsdelning respektive över-/ 
underordning eller ej; detta var helt irrelevant för korporationen. Dess intresse låg vare 
sig i att bevaka ’yrkets renhet’ eller någon äktenskaplig ordning, utan i att försvara 
burskapet och de borgerliga rättigheterna - och därmed medlemmarnas status som 
socialt vuxna, oberoende, fullvärdiga med-borgare. Därifrån var kvinnor som sådana 
utestängda, oavsett civilstånd.

Som jag ser det stöds denna modell av kapitlets resultat. En änka tilläts aldrig - 
civilståndet till trots - bli en fullvärdig medlem av korporationen, och hennes fort
satta verksamhet betraktades inte sällan med misstro. Dock blev hon i regel inte di
rekt motarbetad, utan väntades snarare ut, tills hon genom dödsfall eller giftermål 
lämnade sin plats till någon mer förtjänt.

Så länge en hustru stod under målsmanskap av en societetsmedlem accepterades 
hennes del i rörelsen utan invändningar. Denna patriarkala kontroll undanröjde ris-



ken för att hon skulle ställa individuella anspråk på societeten. En kombination av 
societeternas stärkta juridiska status och en hårdnande konkurslagstiftning medförde 
emellertid att den gifta kvinnans vanligaste kryphål in till självständigt näringsidkande 
- egen handel under mannens obestånd - täpptes till. Som även fallet med systrarna 
Justi visar var det den självständiga kvinnan man fruktade mest. Änkans position var 
redan hårt kringskuren, men att det borgerliga samfundet även skulle härbärgera yngre 
kvinnor, som disponerade sin egendom och dessutom undandrog sig patriarkal kon
troll, var en allvarlig utmaning. Men återigen var societeternas framgång avhängig 
deras egen rättsliga position. Så länge deras status ännu var omtvistad fanns spelrum 
för lösningar där såväl societet som domstol kunde ta hänsyn till individuella omstän
digheter. Men i och med att societeternas status som verkliga korporationer stadfäs
tes fick också den korporativa genusordningen tydligare genomslag, då domstolarna 
alltmer anammade den korporativa retoriken.

När det gäller kvinnor utanför korporationen fick dock societeternas mer kompromiss
lösa hållning inget motsvarande genomslag hos domstolarna. Societeterna lyckades 
aldrig hävda sin linje att lagens bokstav även här skulle sättas framför ömmande 
omständigheter, då just sådana skäl var själva grunden för de aktuella handelsrättig
heterna. Generellt visar detta också på vad som konstaterades redan i kapitlen 1 och 
4, att kvinnors arbete inom den borgerliga världen alltid var just undantagslösningar, 
och aldrig kunde få verklig auktorisation.

I den mån den korporativa genusordningen utmanades på allvar - det vill säga 
när en kvinnas anspråk gick utanpå hävdandet av det egna eländet - kom denna ut
maning signifikativt nog från kvinnor som inte var associerade med någon korpora
tion, utan tvärtom försökte göra inbrytningar i en. Den retorik som då stod till buds 
föregrep en uppfattning om könens naturgivna plats som komma skulle.

Uppfattningen att tiden runt 1800 såg en skärpning i societeternas syn på kvin
nors delaktighet får ytterligare stöd i undersökningen om understödsverksamheten. 
Oavsett om kvinnor ofta var hänvisade till större underdånighet i sin relation till 
korporationen, var det ändå främst kvinnor som kom i åtnjutande av pension och 
annan hjälp. Det faktum att det mycket väl kan handla om äkta omsorg om familje
medlemmar behöver inte vara oförenligt med synpunkten att det kan ha varit ett led 
i försöken att så smärtfritt som möjligt få undan framför allt änkor från marknaden.

Om detta kapitel har betraktat familjen och hushållet från det korporativa perspekti
vet, kommer nästa kapitel att kliva ned till en mer individuell nivå, och se till just den 
borgerliga familjen i sig, och dess strategier för att skapa sig, och bibehålla, en social 
position inom Stockholms borgerliga värld.



Kapitel 9

Den småborgerliga familjen

Kapitlets syfte och teoretiska utgångspunkt
För den enskilde borgaren var dispositionsrätten till korporationens kollektiva egen
dom givetvis essentiell. Utan denna saknade han det sociala och juridiska skyddsnät 
som det korporativa systemet erbjöd, och han kunde inte lagligt driva någon näring 
utan den. Frän rörelsens och hushållets synpunkt var dock denna rätt, och i förläng
ningen hela privilegiesystemet, bara ett redskap, en förutsättning för rörelsens egent
liga, egennyttiga mål - hushållets och egendomens förkovran och reproduktion. Men 
förutom de resurser som själva affärsrörelsen kunde bidra med för detta syfte, kunde 
även familj estrategier vara viktiga i kampen för att upprätthålla, eller till och med 
förbättra, hushållets och borgarens ekonomiska och sociala position.

Här är viktigt att skilja på familj och hushåll. Enligt Anita Göransson är familjen 
en biologisk reproduktionsenhet medan hushållet är en ekonomisk reproduktionsen
het.1 Familj förutsätter släktskap medan hushåll förutsätter produktionsgemenskap. 
Till skillnad från familjen har hushållet också en lokal bestämning: endast de som 
sover under samma tak brukar inom forskningen föras till samma hushåll. Hushållet 
innefattar i regel en familj, men måste alltså inte nödvändigtvis göra det. Av detta 
följer att familjestrategier och hushållsstrategier inte nödvändigtvis sammanfaller, 
även om släktskap givetvis ofta är ett av de allra starkaste sammanhållande banden 
mellan hushållets medlemmar. Under 1700-talet var dock ännu hushållet den huvud
sakliga organisationsprincipen för såväl produktion som konsumtion, och hushålls- 
föreståndarskap var kriteriet på social vuxenstatus.2

Man får dock inte förledas att tro att alla inom hushållet var lika centrala för 
reproduktionen. Som Ylva Hasselberg påpekar, gick en tydlig ’klasslinje’ inom hus
hållet, mellan just den biologiska familjen och övriga; mellan dem ”för vilkas repro
duktion hushållet var till” och de övriga.3 Därför behandlar detta kapitel i första hand 
strategier knutna till Familjen.

Kapitlets övergripande syfte är att undersöka huruvida minuthandelssocieteternas 
korporativa formering avsatte spår även i handlarnas agerande på individuell nivå. 
Kan vi parallellt med societeternas försök att ’samla sig inåt’ också skönja tätare so
ciala kontaktnät mellan ’yrkesbröderna’ och deras familjer? Kan vi parallellt med 
societeternas försök att framhålla sina yrken som ’professionella’, och av stort värde 
för samhället, se ett ökat fasthållande vid yrket genom generationerna?



De mer konkreta frågorna som kommer att behandlas är: Efter vilka principer 
knöt man förbindelser i samband med barnens dop (dopfaddrar)? Till vilka yrkes
banor försökte man lotsa in sina söner, och vilka giftermålsplaner hade man för sina 
döttrar? Eller försökte man snarare hålla kvar barnen i hemmet och rörelsen så länge 
som möjligt?

Kapitlets teoretiska huvudutgångspunkt är ett begreppspar hämtat från Anita 
Göransson. Utifrån en diskussion om familje- och släktskapsband som den viktigaste 
vägen till såväl kapital som skolning inom det förkapitalistiska borgerskapet, formu
lerar hon två giftermålsstrategier: den reduktiva respektive expansiva. Den förra syf
tade till att bevara rörelsen intakt och förhindra splittring på för många händer. Red
skapet blev kusinäktenskap, ’syskonbyten’ och liknande mellan hushåll inom nära
liggande näringar. Expansiva strategier, å andra sidan, syftade till att knyta ny kom
petens och nytt kapital till hushållet och rörelsen via giftermål utanför den egna när
maste sfären.4 Göransson skriver om vad hon kallar ’den egentliga borgerligheten’5, 
det vill säga fabrikörer och köpmän, under 1800-talet, och knyter sin diskussion till 
den gradvisa framväxten av utvecklade kreditsystem och nya företagsformer som 
onödiggjorde äldre, familjecentrerade strategier. Dock menar jag att det kan vara 
fruktbart att överföra begreppsparet till en diskussion om borgerskapet på 1700-ta- 
let. Man kan då konstatera att David Garrioch, i sin studie av den parisiska borgarklass
ens formering under 1700-talet, diskuterar just giftermålsstrategier i liknande orda
lag som Göransson. Kusinäktenskap och syskonbyten praktiserades av lokala eliter 
inom borgerskapet, för att hålla samman familjen och rörelsen och upprätthålla dess 
position på den lokala arenan. Det som sedan utmärkte de grupper som kom att 
utgöra den begynnande ’äkta’ bourgeoisien var deras vidgade släktskapsnätverk, vilka 
bidrog till frigörelsen från äldre yrkesgemenskaper och lokala nätverk.6

En liknande diskussion förs av Leos Müller, i hans avhandling om de invandrade 
stockholmssläkterna Momma-Reenstierna (1600-talet) och Grill (1700-talet). Expan
siva giftermålsstrategier praktiserades av den tidigare familjen Momma, för att via 
sådana allianser med inflytelserika vallonska familjer ackumulera kapital och kombi
nera industriell know-how; en expansiv strategi med andra ord. För den senare fa
miljen Grill däremot, visar Müller på hur dess främsta mål tycks ha varit att genom 
giftermål bevara och stärka det sociala kapital de lyckats uppnå. Giftermålen - ofta 
inom den närmaste släktkretsen - hade snarast ett bevarande, och därmed reduktivt, 
syfte.7 Som Müller därmed visar kan man alltså inte förutsätta någon rak utveck
lingslinje över tid, från övervägande reduktiva till expansiva strategier.

Hos Garrioch, däremot, blir de expansiva strategierna ett uttryck för bourgeoisiens 
strävan, implicit i motsats till dem inom borgerskapet som saknade de ekonomiska 
resurser som dylika strategier förutsatte. För dessa - småborgarna - återstod att kämpa 
för att befästa sina positioner på den lokala arenan.

Av detta följer också att detta kapitel - utifrån dess individuella nivå - tydligare 
än de föregående knyter an till temat småborgarklass och småborgerlig identitet, 
som det presenterades i kapitel 2. Det korporativa idiomet anknöt i sin värdegrund 
och retorik förvisso till element som var centrala även för (framför allt den organise-



rade) småborgerligheten i senare tid. Men som framgått på flera ställen tidigare, var 
korporationens rationalitet inte nödvändigtvis densamma som hushållets eller fa
miljens. En diskussion utifrån småborgerligheten som teoretiskt raster blir därför 
ofullständig utan en genomgång av individuella handlingslinjer.

Jag skulle här vilja vidga Göranssons begreppspar till att mera allmänt beteckna 
strategival (på såväl individuell som korporativ nivå). Man kan säga att de olika 
strategierna i renodlad form representerar olika ambitionsnivåer. Socialt och ekono
miskt uppåtsträvande är säkerligen ett mål som är gemensamt för de flesta samhälls
skikt. Men där det finansiellt starkare högre borgerskapet också har medlen att för
verkliga dessa mål, har småborgerskapet i regel fullt upp med att bevara vad som 
bevaras kan. ’Reduktiv’ blir därmed ett begrepp med en dubbel innebörd: Om små
borgaren såg omöjligheten i att faktiskt klättra socialt, blev målet för hans strategier 
snarast att bevara status quo, det vill säga hålla sig kvar (därav vikten vid gränsdrag
ning nedåt). Gränsdragningens faktiska effekt kan dock bli kontraktion, det vill säga 
att småborgaren börjar omge sig med ett allt snävare nätverk.

Därav följer, att för småborgaren är ännu den lokala kontexten central. Man bör 
då inte nödvändigtvis se lokal som endast ett geografiskt begrepp, utan det bör stå 
även för närmare sociala nätverk, framför allt släkten och yrkesgemenskapen, 
korporationen. Det lokala representerar den ’lilla världen’.

Själva begreppet strategi kan emellertid vara riskabelt i sammanhanget. Det an
tyder en överlagd handling, ett medvetet val. Men huruvida valet varit medvetet är 
oftast omöjligt för historikern att veta, och i all synnerhet vid undersökningar på 
aggregerad nivå. Vad vi har att göra med är ju handlingar som äger rum på två plan: 
ett överlagt, på individuella bevekelsegrunder, och ett mentalitetsplan, grundat i kol
lektiva men ej artikulerade föreställningar och värderingar. För att citera Arne Jarrick: 
”Om tusen människor efter varandra ändrar sina vanor i samma riktning, delar de 
allra flesta av dem förmodligen minst något motiv med varandra, även om de också 
ger varsin förklaring...”.8

Utifrån detta resonemang blir termen strategi problematisk i förhållande till det 
uppnådda resultatet. Även om vi förmodligen här har att göra med strategier på det 
individuella planet (i ett samhälle där släktförbindelser var essentiella kan man nog 
utgå ifrån att till exempel barns giftermål i regel var noga överlagda), kan aggregerade 
resultat inte utan vidare ses som utslag av någon övergripande kollektiv strategi. 
Resultatet kan alltså inte självklart härledas ur premissen, utan kan endast ses som 
ett utkristalliserat mönster ur en mängd helt individuella, personligt motiverade hand
lingar. Detta sagt för att kontrastera resultaten i detta kapitel mot de tidigare, där 
verkligt kollektiva - i detta fall korporativa - strategier stod i förgrunden.

Jag kommer dock att hålla fast vid det ursprungliga begreppsparet reduktiva res
pektive expansiva strategier, för att betona att det här handlar om handlingar inom 
det borgerliga samfundet och dess familjer, vilka var och en för sig sannolikt var 
resultat av överlagda ställningstaganden. Problemet ligger således inte i att sätta en 
term på borgarens agerande, utan i att tillskriva resultatet status av kollektiv strategi.



Om bouppteckningar som källa
Det viktigaste källmaterialet för detta kapitel är bouppteckningar från två tioårs
perioder, 1725-34 respektive 1805-14. Anledningen till att urvalsperioderna ligger 
litet sent i förhållande till de tidigare uppsatta start- respektive slutåren för hela av
handlingen är, att individernas dödsår kan förväntas ligga något senare än deras ak
tiva period som näringsidkare. Något mått på detta finns givetvis inte, så den lilla 
förskjutning jag lagt till är helt godtycklig.

Bouppteckningar har använts flitigt som källa i många historiska arbeten, men 
nästan uteslutande för att undersöka innehav av viss materiell egendom hos skilda 
sociala grupper. Det främsta objektet har varit bokinnehav.9 Biografiska uppgifter 
utifrån bouppteckningar förekommer i regel endast som spridd information i olika 
monografiska arbeten.

Anledningen till att jag här valt bouppteckningar för att undersöka familjeför
hållanden beror till största delen på karaktären på övriga tillgängliga källmaterial. 
Stockholms kyrkoböcker och mantalslängder är oerhört omfattande, men ofta oö
verskådliga och ibland plågsamt fattiga på den kringinformation som forskaren är så 
beroende av. Lysnings- och vigsellängderna från 1700-talet ger till exempel nästintill 
ingen information om kontrahenternas sociala bakgrund och dylikt.

Bouppteckningarna är förvisso inget oproblematiskt material källkritiskt sett, 
men kan i sina bästa stunder på ett koncentrerat utrymme ge mycket information om 
de efterlevandes sociala status och ibland ge värdefulla trådar bakåt i tiden, till socialt 
ursprung. Gunnar Qvist har diskuterat olika källkritiska problem i samband med 
bouppteckningar. Han urskiljer främst tre: I vilken utsträckning är de överhuvudta
get bevarade, i vilken utsträckning har de verkställts och hur representativa är de 
som bevarats, utifrån tidsmässiga, rumsliga och sociala grunder?10

Stockholms bouppteckningar finns bevarade i obruten serie från Förmyndar
kammarens instiftande 1667, oftast i originalband, så den första frågan är inget pro
blem för Stockholms vidkommande. Mer problematisk är den andra frågan, vilken 
även direkt påverkar frågan om representativiteten. Alla forskare som arbetat med 
bouppteckningsmaterial måste brottas med bortfallsproblemet. Gösta Lext uppskat
tar andelen dödsfall i Göteborg där bouppteckning gjordes till endast c:a 25 procent, 
Carl-Johan Gadd ser nivåer på 19 till 40 procent på landsbygden i Skaraborgs län 
mellan 1750-tal och 1820-tal, och Arne Jarrick når för Stockholms del inte högre än 
c:a 16 procent under samma period.11 Detta väcker givetvis frågan om vad som av
gjorde om en bouppteckning kom till stånd.

Stockholms förmyndarkammare inrättades 1667 under Justitiekollegium, i syfte 
att bevaka omyndigas rättigheter vid arvsskiften. Kammaren skulle förvalta arven 
och investera dem för myndlingarnas framtid. Som en kugge i manufakturpolitikens 
maskineri skulle kammaren även fungera som finansiär till industriprojekt, då de 
förvaltade medlen skulle förräntas genom utlåningsverksamhet.121 och med 1734 års 
lag blev bouppteckningar obligatoriska, och skulle förrättas senast tre månader efter 
dödsfallet.13 Fördröjningar är dock inte ovanliga, och ibland kan flera år ha förrunnit 
mellan dödsfallet och bouppteckningen. Qvist menar också att uppteckningar i prak



tiken sällan gjordes efter barn eller ogifta.14 Anledningen till detta är ofta att 
förrättningen var knuten till bestämmelsen att ingen änka eller änkling fick gifta om 
sig utan föregående arvsskifte. Uppenbarligen väntade många med att låta förrätta 
detta skifte tills de var tvungna inför stundande omgifte. Men eftersom bouppteck
ningens syfte var att reglera egendom kan man givetvis förvänta sig att frekvensen 
hänger samman med egendomsinnehav. I regel konstaterar också forskningen att 
uppteckningsfrekvensen ligger högre för mer välsituerade grupper samt för gifta per
soner.15 Sambanden är dock inte entydiga, och bouppteckningar även efter utblottade 
dödsbon är inte alls ovanliga.16

De frågor som i första hand berör mina här gjorda undersökningar rör huruvida 
några avgörande förskjutningar inträffade under de sjuttio-åttio år som förlöpte mel
lan de två undersökningsperioderna. Klart är att bouppteckningar från början av 
1800-talet i regel var noggrannare uppställda än föregångarna från tidigt 1700-tal. 
Innebär det också att personer som skulle ha fallit bort på 1720-talet fanns med på 
1810-talet, och vad betyder det i så fall för resultat kring familjeförbindelser och dy
likt? Dessa frågor återkommer i samband med presentationen av undersökningarna 
nedan.

Om social klassificering
De individer som ingår i en undersökning av detta slag måste klassificeras på något 
sätt. Vanligast är någon form av social stratifiering, där människorna delas in i klas
ser, skikt etc. i en hierarkisk ordning, baserad på inkomst, egendom, officiell stånds- 
eller rangtillhörighet eller förmodad status. Sådana klassificeringar kan variera i kom
plexitet, alltifrån Uno Gustafsons synnerligen detaljerade, i åtta klasser med ett fem
tiotal undergrupper, till en enkel tredelning i över, medel- respektive underklass, 
som hos till exempel Börje Bergfeldt.17 Utgångspunkt är i regel fastställd yrkes- 
tillhörighet, vilken dock ofta medför problem, eftersom framför allt kvinnor ofta 
saknar sådan i material från äldre tider.

Hellre än att konstruera ett schema utifrån tanken på stratifiering, har jag valt att 
utgå ifrån en modell som sätter den borgerliga sfären och de borgerliga näringarna i 
centrum, från vilket emanerar sfärer längre och längre ifrån detta centrum, likt kon
centriska ringar. Dock kommer en friherre eller domprost alltid att uppfattas som 
högre upp på den sociala rangskalan än en arbetskarl eller soldat, och även ett schema 
som detta innefattar oundvikligen ett stratifierande element, även om det inte varit 
det primära syftet.

Viktigt är att betona att syftet med undersökningarna inte är så mycket att fast
ställa utsträckningen av den sociala rörligheten i sig - därtill krävs analys av betydligt 
flera variabler än vad som erbjuds här - utan snarare att fånga in skilda gruppers 
potential för vertikal eller horisontell rörlighet.

Även detta schema utgår från yrkestitel som bas för indelningen. Jag ser dock 
inte detta som något problem, då undersökningarna definitionsmässigt utgår från 
just borgerliga näringsidkare med burskap. Av den anledningen utgör själva den bor
gerliga näringen och dess innehavare modellens, eller schemats, nav.



Ett mer detaljerat schema över denna yrkeskategorisering, med samtliga berörda 
yrkestitlar, återfinns som bilaga, varför jag här kommer att nöja mig med några korta 
kommentarer.

Kategori I: Här, närmast centrum, återfinns givetvis de borgerliga kärnsektorerna, 
minuthandel och hantverk respektive grosshandel och manufaktur. Som yttersta grupp 
inom denna kategori ligger borgerliga yrken utanför kärntrupperna: skeppare, 
traktörer, musiker etc.

Kategori II: I denna, den närmast efterföljande kategorin, återfinns ämbets- och 
tjänstemän, vilka tillsammans med kategori I kan sägas utgöra en vidgad urban, bor
gerlig sfär. Kategorin innehåller två grupper: a) högre ämbetsmän respektive b) 
ämbets- och tjänstemän på mellannivå. Gränsen mellan de två går - så långt det varit 
möjligt att avgöra - vid den fyrtiogradiga skala som utgjorde den officiella rangrullan 
för högre civila och militära ämbetsmän i frihetstidens Sverige.18 Civila ämbetstitlar 
som återfinns på denna rulla har jag fört till grupp a), medan övriga har förts till grupp b).

Kategori III: Utgörs av de adliga, och i praktiken endast de högadliga. Till skill
nad från de övriga står ju kategori III inte för några yrkesgrupper, och högadliga 
personer kunde figurera bland såväl högre militärer som höga ämbetsmän, men måste 
genom sin speciella status ändå finnas med som egen kategori.

Kategori IV : Innefattar militära officers- och ämbetstitlar, tillräckligt höga för 
att ingå i den fyrtiogradiga skalan.

Kategori V: Utgörs av yrken med kyrkliga och/eller akademiska ämbetstitlar. 
Dessa titlars sociala statusvärde kan ibland vara svårbestämt. Där en prost, professor 
eller hovpredikant säkerligen befann sig högt upp på den sociala skalan - i jämförelse 
med de flesta borgare - är en skolmästare eller ’chirurgus’ mer svårplacerad.

Kategori VI: Här återfinns de grupper som kan betraktas som socialt underord
nade i någon mening. Den innefattar de lägsta tjänsterna inom administrationen, 
kyrkan, militären och sjöfarten. Här finns alla som betecknas som tjänstefolk (även 
om de kan vara ståndsmässigt placerade, som lakejer) samt alla arbetare.

Dock finns en komplikation i samband med kategori VI. Hit har också förts de 
borgerliga yrkenas arbetskraft: handelsbetjänter, gesäller och lärlingar. I vissa fall 
handlar det om yrken som redan tidigt i praktiken innebar evig arbetarstatus, medan 
de för andra bara innebar en fas i karriären, vilken skulle leda till burskap. Det hand
lar således om en skiljelinje mellan positioner som i sig själva bar fröet till socialt 
avancemang, och sådana som sannolikt medförde permanent proletär status. Av den 
anledningen måste denna undergrupp i kategori VI behandlas för sig, och kategorin 
kan alltså inte ses som någon social enhet.

Kategori VII: Denna i sammanhanget perifera kategori figurerar mest som rest
post, och innefattar lantbrukare, bergsmän och andra som bedömts som tillhörande 
den rurala världen. Även om många borgare hade sina rötter i landsbygden, var det 
en försvinnande liten del som via barnen återknöt banden dit.

Sammantaget medför schemats uppläggning, att kategori I - navet - utgörs av 
undersökningsobjekten, medan de andra kategorierna får ses som ’potential’, som 
möjliga vägar för (små)borgaren att förverkliga sina sociala ambitioner.



Borgerskapets sociala rörlighet. Frågeställningar
Målet med den ovan beskrivna kategoriindelningen är att se vilka vägar borgarnas 
sociala rörlighet tog sig. Vilka försökte man engagera som dopfaddrar åt sina barn, 
vilka kretsar ville man gifta in sina döttrar i och till vilka karriärer ville man lotsa sina 
söner? I centrum står frågan om hur olika grupper inom det lägre borgerskapet - och 
då framför allt minuthandlarna - sökte vidga eller dra samman sina sociala nätverk, 
det vill säga anammade expansiva eller reduktiva strategier. Hur såg utbytet ut, i 
form av giftermål och yrkeskarriärer, inom och mellan olika grupper? Var någon 
grupp extra lyckosam i sin strävan uppåt, och kan man se tecken på begynnande 
proletarisering inom någon kategori? Ökade betydelsen av gemensam yrkestillhörighet 
- korporativ samling - eller var det i stället familjen och släkten som trädde fram som 
främsta sociala samlingspunkt?

Som redan noterats kan givetvis inte det stratifierande elementet helt räknas 
bort. Tanken på ett slags koncentrisk spridning utifrån det borgerliga ’navet’ uteslu
ter självfallet inte ett perspektiv av social rörlighet uppåt eller nedåt. När det gäller 
borgarnas avkomma är det föräldrarnas, eller kanske snarare fädernas, förmodade 
strategier som står i centrum, då en mer systematisk undersökning av barnens so
ciala rörlighet skulle innebära att även individens egen sociala strävan måste tas med 
i ekvationen. Mitt intresse ligger alltså på föräldragenerationens försök att åstad
komma (alternativt förhindra) hztcrgenerationell social rörlighet, snarare än på indi
videns egen hztragenerationella rörlighet.19 Ett mer systematiskt perspektiv av verti
kal social mobilitet skulle dessutom förutsätta en mer ingående analys av de enskilda 
aktörerna, som till exempel noggrannare uppgifter kring individers ekonomiska si
tuation. Utifrån det yrkesgruppsperspektiv jag här har valt ryms nu individer av syn
nerligen spridd socio-ekonomisk status inom samma kategori.

Ska man ändå göra ett avsteg från huvudprincipen, och trots allt stratifiera uti
från schemat ovan, vågar man nog påstå att grupperna adliga, höga ämbetsmän och 
militära officerare får sägas representera ett socialt överskikt visavi borgerskapet.20 
Som mera socialt näraliggande, men statusmässigt splittrade, befinner sig grupperna 
ämbets- och tjänstemän på mellannivå samt kyrkans män & akademiker. Social rör
lighet till dessa grupper skulle ligga närmare en horisontell mobilitet än de andra. 
Rörlighet till kategori VI, arbetare, lägre tjänstemän och tjänstefolk, skulle nog däre
mot uppfattas som ett klart steg nedåt från de flesta borgares synvinkel. Undantaget 
är lärlings- eller gesäll-/betjäntstatus inom egen eller näraliggande borgerlig näring, 
vilken var en nödvändig fas på vägen till burskapet.

Gemensamt för de kategorier som representerar social rörlighet uppåt och hori
sontellt är också att de motsvarar institutionella kanaler för social rörlighet, vilket 
däremot i regel inte gäller yrken inom kategori VI. Detta kommer att diskuteras vi
dare nedan.



Den borgerliga familjen I.
Familjebildning och kontaktnät
De följande undersökningarna bygger främst på det bouppteckningsmaterial som 
diskuterades ovan. För de två nämnda tioårsperioderna - 1725-34 respektive 1805-14 
- har samtliga bouppteckningar excerperats vilka berör hushåll inom minuthandel, 
grosshandel (även ’handelsmän’) samt det urval hantverk som presenterades i kapi
tel 1. Det sammanlagda materialet fördelar sig som följer.

Tabell 9.1
Antal undersökta bouppteckningar, 1725-34 respektive 1805-14.

Minuthandl Grosshandl Hantverk Samtliga

1725-34:
Man 94 51 107 252
Hustru/änka 43 32 65 140
Man & hu 8 8 15 31
S:a 145 91 187 423

1805-14:
Man 150 47 109 306
Hustru/änka 78 35 92 205
Man & hu 1 1 5 7
S:a 229 83 206 518

Summa 374 174 393 941

Källa: JK (SSA), BoU 1725-34, 1805-14.
Anm: Minuthandelns 145 uppteckningar 1725-34 fördelar sig på 5 yrken, medan de 229 
uppteckningarna från 1805-14 fördelar sig på 11 yrken.

Ökningen i antalet yrken som här figurerar under minuthandeln pekar på den ökade 
specialisering som skedde inom denna handel under 1700-talet. Före 1734 var ju inte 
gränserna så noga utstakade, medan allt fler yrken - av egen kraft och/eller genom 
lagstiftning - utkristalliserades som egna korporationer under seklets gång.21

Det slutliga materialet är i viss mån gallrat, och står alltså inte för något absolut 
mått på antalet faktiska bouppteckningar. I första hand har ’dubbletter’ rensats ut. 
Det gäller de fall där bouppteckning kommit med efter såväl mannen som hustrun 
inom ett och samma hushåll. I möjligaste mån har då uppgifterna från bägge 
uppteckningarna förts samman till en post.

Vad gäller barns sociala rörlighet förekommer ibland, där samma barn figurerar i 
flera bouppteckningar, att de står under olika epitet. De har med andra ord bytt yr
kesbana, alternativt gift om sig under tiden. I dessa fall har jag valt att utgå ifrån den 
första kända uppgiften, då jag anser att denna troligast speglar eventuella överlagda 
planer från föräldrarnas sida.



Ett problem är annars just omgiften. När änkan efter en borgare dog, hamnade 
hon i bouppteckningsregistret som till exempel viktualiehandlareänka. Dock kan det 
vara så att de barn som nämns som hennes arvingar är från ett tidigare gifte, som inte 
nödvändigtvis var med en viktualiehandlare. Dessa barns sociala utgångspunkt är 
alltså svårbestämd. Jag har försökt lösa detta så att alla barn ur tidigare giften som 
inte klart kan placeras inom samma kategori som änkans senaste man (vilkens yrkes- 
tillhörighet har varit kriteriet för att komma med i denna undersökning) har rensats 
bort ur materialet.

Familjebildning i kris?
Det första resultatet som sticker i ögonen vid en genomgång av boupptecknings- 
materialet är att man tycker sig se en tilltagande kris för familjen inom Stockholms 
borgerliga samfund.

Kopplingen mellan borgerligt näringsidkande, borgarstatus och hushålls- 
föreståndarskap har ju framhållits tidigare. Det är också något som brukar betonas 
inom den omfattande hantverksforskningen, och till exempel Lars Edgren ser detta 
samband som en av huvudaspekterna i sin modell över det förindustriella hantver
ket.22 Dels sågs uppnådd oberoende status som en förutsättning för familje- och 
hushållsbildning, dels sågs denna också som en typ av ansvar som hängde samman 
med ansvaret att axla rollen som borgare och näringsidkare.23

När man då studerar de uppgifter som framkommer utifrån 1805-14 års 
bouppteckningar, upptäcker man att hela 41 procent av de döda står utan några an
givna barn. Detta innebär givetvis inte automatiskt att de aldrig haft några - de kan 
vara döda eller okända för förrättarna. Men hela 32 procent (166 stycken av 518) kan 
bedömas som faktiskt barnlösa. Antingen står uttryckligen ”barnlös” inskrivet i 
bouppteckningen, alternativt står personen som ogift (detta gäller givetvis endast 
män, eftersom kvinnorna i detta material per definition är gifta eller änkor). Då de 
var utan erkända barn har jag tagit mig friheten att räkna in även de ogifta männen 
bland de barnlösa. Dessa ogifta utgör 21 procent (66 stycken av 313) av samtliga 
män.

Bouppteckningens uppgift var ju att inventera den avlidnes egendom inför 
arvsskiftet. Av den anledningen finns givetvis skäl att misstänka att eventuellt bort
fall, det vill säga då inventarium aldrig upprättats, i första hand drabbade de dödsbon 
där inga bröstarvingar fanns. Forskningen kring bouppteckningar konstaterar ju också, 
som tidigare nämnts, att uppteckningar oftare saknas för ogifta. För det tidiga 1700- 
talets del verkar heller inte bouppteckningarna ha genomförts med samma exakthet 
som senare. En direkt jämförelse med perioden 1725-34 riskerar därför lätt att bli 
missvisande. Dock bör ändå konstateras att andelen som där står helt utan angivna 
barn är 28 procent, men andelen uttryckligen barnlösa bara 5,5 procent, och andelen 
uttryckligen ogifta endast knappt en procent. Detta tyder på en sannolik underredovisning, 
men frågan är om den är så kraftig att den skulle kunna uppväga andelarna för det 
tidiga 1800-talet? Men då någon exakt jämförelse är svår att göra (exempelvis anges i 
regel inte ålder i 1720-30-talets bouppteckningar), får siffrorna för 1805-14 stå för sig



själva, men bör ändå bli föremål för en diskussion.
Finns några demografiska fakta i detta källmaterial som kan tjäna som indikatio

ner på vad den höga andelen barnlösa berodde på? Hänger det till exempel samman 
med genomsnittligt låg medellivslängd (uppgift om ålder vid dödsfallet finns för 456 
poster, eller 88 procent)?

Tabell 9.2
Ålder vid dödsfallet, enligt BoU 1805-14.

Grupp Antal Andel i % Medelålder Median

Män med barn 147 52 55 54,0
Män utan barn 134 48 49 46,0
Barnlösa män 102 36 49 46,0
Ogifta män 63 22 45 40,0
Samtliga män 281 52 51,0

Kvinnor med barn 113 65 51 47,5
Kvinnor utan barn 62 35 57 61,5
Barnlösa kvinnor 48 27 57 59,0
Samtliga kvinnor 175 53 53,0

Källa: JK (SSA), BoU 1805-14.
Anm: Gäller de BoU där ålder vid dödsfallet angetts.
’Utan barn’ = inga barn nämnda i BoU; ’Barnlös’ = uttalat barnlös enl. BoU.

Av denna tabell kan man utläsa att barnafödsel, inte överraskande, sänkte kvinnors 
medellivslängd betydligt; barnsängsfebern tog sin tribut. Kvinnor utan barn levde 
genomsnittligt betydligt längre än dem som fött barn. Av den låga genomsnittliga 
dödsåldern för ogifta och barnlösa män skulle man kunna dra slutsatsen att många 
män inte hann gifta sig och skaffa familj innan de rycktes bort, snarare än att de av 
skilda omständigheter tvangs att förbli ogifta. Dock är inte ett sådant resonemang 
självklart, då över fyrtio procent av dem som förblev ogifta var över fyrtiofem år 
gamla, och vilkas civilstånd knappast kan skyllas på att de dog i förtid. Och av borgar
hustrurna förblev över en fjärdedel barnlösa vid sin död. Av den jämförelsevis höga 
medelåldern på dessa kvinnor framgår ju också att det inte beror på att de ofta dog i 
barnsäng, eller innan de hunnit skaffa barn, tvärtom.

Innan jag går in på att resonera kring orsakerna kan det vara intressant att se ifall 
de olika kategorierna borgare visar upp skilda mönster. Tenderade man inom någon 
grupp att vara ogift eller barnlös i särskild hög grad?



Tabell 9.3
Ogifta respektive barnlösa inom respektive kategori, enligt BoU 1805-14. 
Absoluta tal och andel i procent.

Minuthandlare Grosshandlare Hantverkare

Antal % Antal % Antal %
Utan barn (män & kv) 99 43 33 40 79 38
Barnlösa (män & kv) 82 36 28 34 56 27

Ogifta män 40 26 16 33 10 9
S:a antal män 151 48 114
Samtl. BoU 229 83 206

Källa: JK (SSA), BoU 1805-14.
Anm: ’Utan barn’ = inga barn nämnda i BoU; ’Barnlös’ = uttalat barnlös enl. BoU.
Denna tabell korresponderar ej exakt med tabell 9.2, vilken enbart innefattade BoU med an
given ålder vid dödsfallet.

Här framkommer tydligt två saker: Dels att fenomenet låg nuptialitet/låg fertilitet 
inte direkt kan knytas till socio-ekonomisk status, för den händelsen man här ser 
grosshandlarna som ett ekonomiskt överskikt visavi de två övriga. Dels att den låga 
fertiliteten inte direkt kan knytas till nuptialiteten : hantverkarnas låga andel ogifta 
har endast avsatt marginellt lägre tal i fråga om barnlöshet. Vi har således att göra 
med två fenomen, givetvis relaterade, men inte omedelbart sammankopplade. Här 
kan även en viss, om än bristfällig, jämförelse göras med materialet från 1725-34. 
Även här väger resultaten för gruppen utan barn (men alltså inte nödvändigtvis ’barn
lösa’) jämnt mellan de tre kategorierna, men på en betydligt lägre nivå, under trettio 
procent.

Det kan också vara på sin plats att kommentera det faktum att man mellan de två 
undersökningsperioderna inte kan se någon generell nedgång i barnantalet hos de 
familjer som hade barn. Förutom inom kategorin grosshandlare - där det genom
snittliga antalet barn som nämns i bouppteckningarna sjunker från 3,8 till 2,8 - lig
ger genomsnittstalen i stort sett stilla runt 2,8 barn/familj, oavsett period och yrkes
kategori. Det handlar alltså om en tydlig polarisering mellan dem som hade barn och 
dem som inte hade, snarare än om en allmän nedgång i barnantalet.24

Att en nedgång i barnantalet inte i första hand är resultat av ekonomiska pro
blem visas också av att det i regel är de högre klasserna i samhället som leder denna 
utveckling. Nedgången sker alltså först inom den samhällsklass som dels har råd att 
föda upp flest barn, dels har mest att vinna på så stora släktnätverk som möjligt. 
David Garrioch, som noterat en sådan långsiktig nedgång i fertilitet inom Paris bor- 
gerskap, för fram en multikausal förklaring, baserad på specifika religiösa praktiker 
(jansenism), ökat välstånd, ökad förståelse för hälsoriskerna med för många födslar 
med mera. Han är dock mer intresserad av följderna av denna nedgång än orsakerna 
bakom den.25 Problemet för vårt vidkommande här är ju dock att vi inte har att göra 
med en nedgång hos dem som har barn, utan om en ökning av andelen barnlösa.



Det kan givetvis finnas rent medicinska orsaker bakom låg fertilitet eller låga 
barnatal, även om vi här tycks kunna räkna bort sådant som undernäring och lik
nande. Dock inträffade såväl 1795 som 1800-01 smittkoppsepidemier i Stockholm, 
en sjukdom som kan förorsaka sterilitet.26 Bägge dessa epidemier låg tidsmässigt så 
till att de kan ha påverkat familjebildningen för den här undersökta generationen 
borgare. Än viktigare än infertilitetsaspekten i detta sammanhang är dock att såväl 
smittkoppor som många andra epidemiska sjukdomar i första hand tenderade att 
drabba just barn. Samtida beräkningar av Stockholms spädbarnsdödlighet 1760 an
gav siffran femtio till sextiofem procent, och under smittkoppsepidemierna stod barn 
under tio år för över nittio procent av dödligheten. Generellt fanns betydligt färre 
spädbarn i Stockholm än i landet som helhet, och Peter Sköld betecknar staden un
der 1700-talets andra hälft som ett ’epidemiologiskt inferno’.27

De mer exakta verkningarna av detta på just mina undersökta grupper är givetvis 
svåra att bedöma, varför även andra faktorer är värda att tas upp till diskussion, som 
till exempel de allmänna kristendenser som Stockholm visade upp under denna tid. 
Den långsiktiga ekonomiska nedgången i staden från mitten av 1700-talet har redan 
berörts i kapitel 3. Hur påverkade denna nedgång de demografiska rörelserna? Ser 
man till kurvorna för dels giftermålsfrekvensen, dels födelsetalen för äkta barn, fram
träder i synnerhet de två decennierna mellan 1790 och 1810 som en tydlig nedgångs
period. På kollisionskurs mot dessa kurvor går dock den för barn födda utom äkten
skapet, vilken påbörjar sitt långa uppåtstigande någon gång på 1780-talet.28 Trion 
Johan Söderberg, Ulf Jonsson och Christer Persson anknyter i sin analys av dessa 
fenomen till Margareta Matovics tolkning, vilken förvisso gäller tidsperioden efter 
1850. Utifrån denna kan nedgången i giftermålsfrekvens, och den åtföljande ned
gången i födslar inom äktenskapet, inte bara ses som kvinnors eller mäns ’misslyck
ande’ på äktenskapsmarknaden, utan måste ses som en följd av överlagda strategier. 
För kvinnor med någon egendom var äktenskapet inte alltid förmånligt, utan kunde 
ju medföra risken att egendomen skulle förslösas, eller i alla fall kontrolleras, av man
nen, som hennes förmyndare. Även för många män kunde olegaliserade förhållanden 
ibland framstå som lockande alternativ. Faktiskt samboende med någon som offici
ellt var ens hushållerska (’mamsell’) förefaller inte ha varit ovanligt, utan sågs som 
ekonomiskt fördelaktigt av individer ur framför allt tjänstemannaklassen.29

Det är inte självklart lätt att förena denna bild av ’lössläppthet’ i fråga om äkten
skapet med en borgerlig värld där ett fläckfritt förflutet i form av äkta börd brukar 
framhållas som viktigt, liksom borgarnas beroende av hustrurs, och ibland barns, 
bidrag till rörelsen. Faktum kvarstår dock, att runt en tredjedel av samtliga handels
män i denna undersökning dog barnlösa och/eller som ungkarlar, liksom över en 
fjärdedel av kvinnorna dog barnlösa. I detta anslöt även dessa borgare till den all
männa tendensen i Stockholm, mot sjunkande giftermålstal och födslar inom äkten
skapet.

Till detta ska ytterligare en aspekt nämnas, nämligen den ’småborgerliga’. Om vi 
går tillbaka till tabell 9.3, finner vi att andelen utan barn respektive barnlösa ligger 
allra högst inom just gruppen minuthandlare. Samma tendens återfinns i statistik



rörande en betydligt modernare småborgarklass, i Tyskland under sent 1800- och 
tidigt 1900-tal. Reinhard Spree konstaterar en fortgående nedgång i fertiliteten mel
lan vigselkohorter fram till första världskriget, och i synnerhet inom småborgarklassen, 
som i detta avseende framstår som relativt homogen i förhållande till andra klasser. 
Inom småborgerskapet framträder dessutom tydligast just gruppen handlare, vilka 
minskade sitt barnantal mest, framför allt i kontrast till hantverkarna. Handlarna 
stod likaså för den största andelen helt barnlösa äktenskap.30

Spree är försiktig med förklaringar på detta fenomen, men menar dock att orsa
kerna är exogena, det vill säga inte kan hänföras till något gruppspecifikt beteende, 
utan måste sökas i faktorer i det omgivande samhället, förslagsvis långsiktig social 
och ekonomisk förändring.31

En faktor som då komplicerar bilden är att det för Stockholms del inte tycks 
finnas någon direkt koppling mellan denna ovilja eller oförmåga att bilda familj och 
den allmänna ekonomiska utvecklingen. Enligt Johan Söderberg med medförfattare 
är Stockholm efter 1750 exempel på ett demografiskt ’low pressure’-system, där de 
demografiska variablerna endast visar svaga samband med de ekonomiska. Dödlig
het, giftermålsfrekvens etc. kan inte bindas till variabler som prisfluktuationer eller 
reallöner. Kvar står föreslagna tolkningar kring en specifik stockholmsk livsstil och 
liknande.32

Det är inte denna avhandlings syfte att ytterligare fördjupa diskussionen om 
familjebildningen och dess problem per se. Dock måste denna utveckling tas i beak
tande om man diskuterar småborgerlighetens förmodade familjecentrering. Runt de 
borgare som byggde upp sina liv, och kanske sin yrkesverksamhet, kring familjen, 
fanns en inte försumbar, och sannolikt ökande, andel verksamma inom framför allt 
handeln, men också hantverket, som aldrig kom dithän. Den påstått självklara kopp
lingen mellan borgarstatus, borgerlig näring och familjebildande var vid 1800-talets 
ingång uppenbarligen inte längre så självklar, om den någonsin hade varit det.

Borgerliga kontaktnät. Vem engagerades som dopfadder i
För den närmaste undersökningen har inte bouppteckningar utgjort det huvudsak
liga underlaget. Källmaterialet här har i stället varit Stockholms församlingars dop
böcker, i första hand från åren 1720 och 1800. För dessa år har samtliga församlingars 
böcker excerperats. Som jämförelse för bestämning av en möjlig brytpunkt har dess
utom 1760 års böcker undersökts, men då bara för Maria, Jacob/Johannes och 
Storkyrkoförsamlingen, vilka församlingars böcker dels är i gott skick, dels kan sägas 
spegla ett socialt genomsnitt av Stockholms borgerskap.

Urvalet har skett enligt de principer som presenterats tidigare. Vid sidan av samt
liga dop hos minuthandlare har jag också gått igenom dop hos handelsmän/gross
handlare och de hantverksyrken som specificerades i inledningskapitlet.

Detta material genererar självfallet sin egen uppsättning källkritiska frågor. Dessa 
kommer att diskuteras i den ordning de blir aktuella.

Dopens betydelse som social samlingspunkt för 1800-talets nordsvenska små
borgarklass har undersökts av Tom Ericsson. Han framhåller just dopet som ett så



dant tillfälle när sociala band - som vänskapsband - som annars är dolda för histori
kern kan bli synliga.33 Hans utgångspunkt är att man strävade efter att de som bjöds 
in som faddrar till barnens dop skulle stå över en själv socialt, i den mån de inte var 
släktingar. Hans indelningsgrund är därför socialt stratifierad. Vad gäller släktskap 
menar han att sådant i regel är mycket svårt att komma åt, då den enda påtagliga 
indikatorn - namnlikhet - i stort sett är frånvarande i hans material.34

Ericssons slutsats blir att en tydlig skillnad infinner sig mellan småborgar
grupperna, mellan handel och hantverk. Generellt rekryterades den största andelen 
faddrar från omgivande småborgerliga grupper, men medan butiksägarna hade ett 
betydande socialt utbyte med högre sociala skikt, sträckte sig hantverkarnas kontak
ter snarare i motsatt riktning, mot arbetarklassen. Sådana kontakter ’nedåt’ var näs
tan helt frånvarande hos butiksägarna. Ericsson tolkar detta som ett utslag av en 
ambition att dra upp en tydlig gräns nedåt hos dessa butiksägare, medan motsva
rande ambition kanske inte längre fanns hos hantverkarna.35

Till detta resultat kring småborgarens sociala ambitioner kan läggas ytterligare 
aspekter, varav Ericsson redan berört den ena, nämligen betydelsen av släktskap. 
Vidare är det intressant att undersöka huruvida kontakter inom den egna korpora
tionen, det egna yrket (det vill säga faderns), ökade eller minskade. Till sist tillkom
mer en aspekt som i och för sig är mycket intressant, men som jag här avstår från att 
gå in på, nämligen dopfaddrarnas geografiska fördelning.36 Sammanfattningsvis ser 
jag fem möjliga typer av överväganden bakom valet av dopfaddrar:

(1) Yrkeskontakter (hit kan föras främst korporativa band men även kund- eller 
klientkontakter); (2) familje- och släktskapsband; (3) prestigesökande; (4) lokala band, 
sammanhängande med ens position i grannskapet samt (5) vänskapsband av annat 
slag.

Givetvis finns problem med att försöka urskilja huruvida något eller några av 
dessa överväganden var mer dominerande än andra, då de kan komplettera såväl som 
ta ut varandra. En yrkesbröder kan även vara en släkting, liksom en ökad förekomst 
av familjemedlemmar vid dopen kan innebära att en tidigare tonvikt vid exempelvis 
lokal prestige minskar.

Den följande undersökningen berör främst punkterna ett och två samt i viss mån 
punkt tre. För minuthandelns del kan tre hypoteser ställas upp:

1) Den korporativa formeringen under 1700-talets andra halvsekel kan ha avsatt 
spår i form av ett tydligare korporativt baserat kontaktnät, vilket skulle synas vid till 
exempel barndop.

2) En framväxande småborgerlig identitet kan ha avsatt spår i form av ökad bety
delse av familje- och släktskapsband, vilket likaledes skulle synas i samband med barn
dop.

3) En framväxande småborgerlig identitet kan likaså ha medfört en ökad tendens 
till gränsdragning mot andra sociala skikt, först och främst nedåt, men möjligen också 
uppåt.

Vad jag vill undersöka via dessa hypoteser är huruvida minuthandlarnas strate
giska överväganden vid rekryteringen av dopfaddrar speglar ett expansivt eller



reduktivt mönster, det vill säga tyder på en vidgning eller ihopdragning av de sociala 
kontaktnäten. Liksom i fallet med de olika rekryteringsstrategierna ovan är det dock 
fullt möjligt att resultaten kan komplettera alternativt ta ut varandra. En intensiv 
korporativ formering skulle ju kunna medföra ett ökat inslag av endogami, vilket 
skulle medföra tätare släktkontakter etc.

Det sammanlagda materialet omfattar knappt trehundra dop, vilka fördelar sig 
enligt följande:

Tabell 9.4
Antal dop och dopfaddrar, 1720,1760 och 1800.

Ar Antal dop Antal dopfaddrar Faddrar / dop

1720:
Minuth 28 130 4,6
Grossh 24 114 4,8
Hantv 54 252 4,7
S:a 106 496 4,7

1760:
Minuth 28 133 4,8
Grossh 22 101 4,6
Hantv 38 173 4,4
S:a 88 407 4,6

1800:
Minuth 45 200 4,4
Grossh 12 53 4,4
Hantv 35 142 4,1
S:a 92 395 4,3

Summa 286 1 298 4,5

Källa: Stockholms kyrkoböcker (SSA), Dopböcker (äkta barn): 1720: Jacob/Johannes, Kata
rina, Kungsholmen, Ladugårdslandet, Maria, Storkyrkoförsamlingen. 1760: Jacob/Johannes, 
Maria, Storkyrkoförsamlingen. 1800: Adolf Fredrik, Jacob/Johannes, Katarina, Klara, Kungs
holmen, Ladugårdslandet, Maria, Storkyrkoförsamlingen.

Den generella könsfördelningen pekar pä en viss övervikt flickor, 54 mot 46 procent. 
Någon vidare diskussion kring skillnader i sammansättningen av faddrar vid pojkars 
respektive flickors dop kommer emellertid inte att göras, då inga hållbara resultat 
kring detta kan utläsas ur materialet.

Som synes har inga stora förändringar angående antalet faddrar vid varje dop 
inträtt under 1700-talet. Intressantare än hur många som var med är dock hur många 
som går att identifiera på något sätt, yrkesmässigt/socialt eller som släktingar. Jag 
börjar med frågan om yrkestillhörighet.



Yrkesmässiga/korporativa band
De fyra till fem personer som stod fadder vid ett barndop var oftast så jämnt förde
lade mellan könen som möjligt. Bland kvinnorna var i regel en (oftast den som står 
nämnd sist) betitlad jungfru, medan de övriga brukade vara gifta (hustru, madame). 
Generellt ståtar män med yrkestitel, men inte alltid, medan kvinnor bara står med 
namn, alternativt endast betecknas som ”hökaren Anders Hagermans hustru” eller 
dylikt. För kvinnorna tvingas man alltså välja mellan att bestämma dem socialt (efter 
mannens yrke) eller släktskapsmässigt (efter namn). Detta gäller främst för 1720, 
medan kvinnorna sedan i allt högre grad individualiseras, och mer generellt står med 
eget namn.

Några få dop faller ur ramen och kan misstänkas för att vara nöddop. Det gäller 
då kanske endast prästen och barnmorskan står fadder. Då jag emellertid inte alltid 
kan vara säker på detta, har sådana tveksamma fall - inte fler än tre stycken - ändå 
fått ingå.

Andelen dopfaddrar som med någon säkerhet går att identifiera yrkesmässigt/ 
socialt ligger genomgående på dryga femtio procent, med en svagt ökande tendens 
under seklets gång. Bestämningen utgår självfallet främst från direkt angiven yrkes- 
beteckning, och i andra hand uttalad avledd tillhörighet, som hustru eller dotter till 
någon. Till dessa kommer ett antal individer som jag kunnat placera utifrån kunskap 
om dem från andra källmaterial, eller från annan plats i aktuellt källmaterial.

Tabell 9.5
Dop med närvarande representant från faderns yrke. 
Absoluta tal och andel av samtliga dop i procent.

År Minuthandlare Grosshandlare Hantverkare Samtliga

Antal % Antal % Antal % Antal %
1720 8 29 13 54 25 46 46 43
1760 6 21 16 73 24 63 46 52
1800 21 47 4 33 12 34 37 40

S:a 35 35 33 57 61 48 129 45

Källa: Se tabell 9.4.
Anm: För relationen till de sammanlagda absoluta talen, se tabell 9.4.
Beteckningen ’grosshandlare’ innefattar även de mer obestämda ’handelsman’ och ’köpman’.

I tabellen döljs ett besvärande fenomen som lättare upptäcks vid en grafisk återgiv
ning, varför ett diagram är på sin plats.



Diagram 9.1

Andelen dop med närvarande representant från faderns yrke (procent).

1720 1760 1800

Som synes yttrar sig i diagrammet en besvärande bågform, där staplarna för 1760 
bryter eventuella tendenser med sin strävan åt ’fel håll’. Möjligen spelar det snävare 
urvalet undersökta församlingar in, där de verkliga fattigförsamlingarna Katarina 
och Ladugårdslandet saknas.

Vad man kan se är att yrkesgemenskap i detta sammanhang generellt tycks ha 
betytt något mindre i slutet av 1700-talet än i början, utom för minuthandeln, som 
från en jämförelsevis låg nivå går tvärtemot övriga kategorier, och efter 1760 tydligt 
ökar rekryteringen från den egna närmaste yrkessfären. Men detta gäller andelen 
dop, och därför måste man även se till andelen dopfaddrar.

Tabell 9.6
Dopfaddrar rekryterade från faderns yrke.
Absoluta tal och andel av samtliga faddrar i procent.

År Minuthandlare Grosshandlare Hantverkare Samtliga

Antal % Antal % Antal % Antal %
1720 10 16 17 29 46 36 73 29
1760 6 9 26 44 41 47 73 34
1800 30 26 5 19 20 25 55 25

S:a 46 19 48 33 107 36 201 29

Källa: Se tabell 9.4.
Anm: Sammanlagda antalet dopfaddrar som går att placera yrkesmässigt är 1720: 251 st (51%); 
1760: 213 st (52%); 1800: 224 st (57%).

Samma bågform som i diagram 9.1 återkommer här, varför någon tendens i egentlig 
mening inte kan påvisas. I övrigt går resultatet igen, även om skillnaden i slutänden, 
år 1800, är mindre markerad. Det övergripande resultatet blir att betydelsen av att ha 
någon närvarande dopfadder som rekryterats från faderns yrke eller korporation i



huvudsak minskade mellan 1720 och 1800. Mot det övergripande mönstret går dock 
minuthandlarna, som efter 1760, och under de decennier då de började organisera sig 
på allvar, i stället i större utsträckning började vända sig till yrkesbröder.

Släktens betydelse
När det gäller bestämmande av släktskap har jag som kriterium valt, eller snarare 

tvingats till, att se till namnlikhet. Denna metod är självfallet inte utan invändningar 
och leder inte till några säkra belägg. Utan omfattande vidare undersökningar kan 
man inte slå fast att två personer med samma efternamn måste vara släkt, liksom 
personer med olika efternamn ändå kan vara nära släkt.37

När det gäller dopboksmaterialet, och den stadsborgerliga världen, finns dock 
vissa faktorer som underlättar denna metod, och som ändå kan motivera dess an
vändning. I en landsbygdsmiljö hade forskaren fått stångas mot ett namnskick helt 
präglat av patronymikon, vilket otvivelaktigt bidragit till ökad risk för sammanbland
ning. Men när människor väl tagit steget från landet in till staden förändrades även 
namnskicket. Bland borgarna var patronymikon relativt ovanligt, och ett antaget ’bor
gerligt’ namn snarare regeln. När till exempel lärlingarna inom hantverken blev ut
skrivna till gesäller, markerades detta statusskifte ofta med namnbyte, där Anders
son och Simonsson byttes mot borgerliga ’naturnamn’ (Solman) eller namn model
lerade efter hemorten (Tegelsmora - Tegelman).38 Namn som Zelling, Djurberg, Siv
ert eller Hoffman är betydligt vanligare än Pettersson.39

Detta, tillsammans med det faktum att många borgarfamiljer hade utländskt ur
sprung, gör att identifikation via namnlikhet underlättas. Till detta kommer att kvin
nor i regel står med eget namn. Även år 1800, när kvinnor ändå i större utsträckning 
tycks ha antagit mannens efternamn, anges ofta även flicknamn.

Allt detta sammantaget indikerar att det givetvis finns risk för att många släk
tingar som inte kunnat identifieras döljs i materialet, men knappast att särskilt många 
som inte är släkt slinker med. Alltså får resultaten här genomgående ses som minimital. 
Som tidigare nämnts gäller detta främst för 1720, då det är något vanligare än senare 
att kvinnor bara anges som hustru eller dotter till namngiven man.

Tabell 9.7
Dop med närvarande familjemedlem/nära släkting. 
Absoluta tal och andel av samtliga dop i procent.

År Minuthandlare Grosshandlare Hantverkare Samtliga

Antal % Antal % Antal % Antal %
1720 5 18 8 33 8 15 21 20
1760 14 50 10 45 14 37 38 43
1800 26 58 6 50 20 57 52 57

S:a 45 45 24 41 42 33 111 39

Källa: Se tabell 9.4.



Diagram 9.2

Andel dop med närvarande familjemedlem/nära släkting (procent).

------------------------------I----------------------------------------------I-------------------------------

1720 1760 1800

□ Minuthandl
□ Grosshandl 
■ Hantverk 
U Samtliga

Som framgår av tabellen och diagrammet, är ökningen av familje- eller släktinslag 
vid borgerskapets barndop oomtvistlig - från tjugo till nära sextio procent av samt
liga dop - även med hänsyn tagen till en viss underredovisning, framför allt 1720. 
Inte heller uppstår här någon bågform som bryter den tydliga tendensen.

Merparten av de faddrar som hämtades från familjen eller släkten var kvinnor 
(c:a två tredjedelar), men även andelen män som kan identifieras som släktingar 
ökar under perioden (från två till åtta procent av samtliga dopfaddrar), varför resul
tatet knappast kan tillskrivas osäkerhet kring redovisningen av kvinnors namn.

Men liksom i fråga om yrkesgemenskap bör man också titta på andelen dopfadd
rar som kan betecknas som troliga släktingar.

Tabell 9.8
Familjemedlemmar/släktingar som dopfaddrar. 
Absoluta tal och andel av samtliga dopfaddrar i procent.

År Minuthandlare Grosshandlare Hantverkare Samtliga

Antal % Antal % Antal % Antal %
1720 6 S 12 11 8 3 26 5
1760 21 16 19 19 21 12 61 15
1800 42 21 12 23 36 25 90 23

S:a 69 15 43 16 65 11 177 14

Källa: Se tabell 9.4.
Anm: För relationen till de absoluta sammanlagda talen, se tabell 9.4.

Liksom i förra tabellen är inte just minuthandeln så framträdande, utan det handlar 
snarare om en det lägre borgerskapets samlade upphämtning gentemot kategorin 
grosshandlare/handelsmän. Inom ramen för den allmänna ökningen av dop med släkt
inslag skulle man alltså kunna tala om ett slags embourgeoisement, ett förborgerlig
ande, av det lägre borgerskapet.



I detta sammanhang måste dock markeras, att det råder stor skillnad mellan olika 
grupper inom det stora hantverkarkollektivet, den kategori där utvecklingen denna 
gång är allra tydligast. Den tilltagande släktcentreringen är något som främst äger 
rum inom de kapitalstarkare, merkantilt inriktade livsmedelshantverken. År 1800 
står de för 37 procent av det sammanlagda antalet dop bland hantverkarna. Trots 
detta bidrar de med 60 procent av dopen som bevittnats av någon släkting, och med 
två tredjedelar av de dopfaddrar som klassats som släktingar.

För att ytterligare förtydliga huvudresultatet av denna undersökning - släktskapets 
allmänt ökade betydelse - kan man även konstatera att andelen dop som bevistats av 
släktingar till både fadern och modern mer än fördubblades - från 14 till 35 procent - 
mellan 1720 och 1800.

Minuthandlarna är således den enda kategori där både yrkesgemenskap och släkt
skap framstår som allt viktigare faktorer bakom valet av faddrar till barnens dop. 
Den fråga man då måste ställa sig är om det finns någon samvariation. Ökade 
endogamin inom kategorin, sammanfaller de två? Svaret måste bli nej. Om man ser 
till hur många av dopfaddrarna som kombinerar egenskapen att vara knuten till såväl 
släkten som yrket, blir resultatet i stort sett ingen - som mest två stycken år 1800. 
Det mesta tyder alltså på att de två utvecklingslinjerna löper sida vid sida, men inte 
tillsammans.

Dopfaddrarnas yrkesmässiga/sociala fördelning
Den följande undersökningen utgår från den tredje hypotesen, om eventuellt ökad 
gränsdragning mot andra sociala skikt. I det följande utgår jag från yrkeskategoriser
ingen i bilagan, som den presenterades ovan.

Först kan vi se till i hur stor utsträckning dopfaddrarna har hämtats ifrån den 
inomborgerliga sektorn (kategori I), det vill säga från de grupper som yrkesmässigt, 
och i någon mån statusmässigt, stod de borgerliga näringsidkarna närmast. Som kon
staterades ovan måste här tas särskild hänsyn till grupperna gesäller och handels
bet jän ter inom minuthandeln. Dessa måste formellt ses som tillhörande arbetarkategorin, 
men hade redan en fot inne i den borgerliga världen. Därför kommer jag här att se dessa, 
när de figurerar som dopfaddrar, som tillhörande den borgerliga sektorn, varför de 
följaktligen, i följande tabell, har flyttats från kategori VI och inkluderats i kategori I, 
borgerliga yrken.

Observera, att tabellerna 9.9 och 9.10 är komplementära, varför de procentuella 
talen inte låter sig summeras till 100 inom varje tabell enskilt, liksom avvikelse på någon 
procent kan förekomma med bägge tabellerna hopslagna.



Tabell 9.9
Dopfaddrar rekryterade från inomborgerliga yrken. Andel av samtliga i procent.

Minuthandlare Grosshandlare Hantverkare

Kategori 1720 1760 1800 1720 1760 1800 1720 1760 1800
Grosshdl 19 18 16 29 44 19 8 6 9
Fabrik. - 9 3 3 14 - - 5 1
Minuthdl 21 14 35 8 2 - 2 6 4
Hantverk 25 17 15 12 3 7 62 62 42
Övriga 3 2 4 - 3 7 2 1 4

S:a 68 60 73 52 66 33 74 80 60

Källa: Se tabell 9.4.
Anm: Sammanlagda antalet dopfaddrar som går att placera yrkesmässigt är 1720: 251 st (51%); 
1760: 213 st (52%); 1800: 224 st (57%).

Här återkommer i viss mån den besvärande bågformen, varför en eventuellt långsik
tig tendens förefaller brytas vid 1760. Långsiktigt sjunker ändå som synes inslaget av 
faddrar hämtade från sektorn utövare av borgerliga näringar, utom hos minuthand
larna, vilka väl håller uppe andelen borgare bland dopfaddrarna. Annars är det hant
verkarna som visar upp det snävaste mönstret, med den tydligaste rekryteringsbasen 
inom den egna sektorn - det vill säga hantverket - även om det till år 1800 har vid
gats betydligt.

Hur såg då rekryteringen från andra yrkes-/statusområden ut, liksom gränsdrag
ningen mot andra sociala skikt? I detta sammanhang blir en socialt skiktad modell 
ändå nödvändig, varför följande treskiktsmodell har ställts upp, utifrån de riktlinjer 
som angavs ovan:

Överskikt: Adliga, höga ämbetsmän och militära officerare.
Mellanskikt: Ämbets- och tjänstemän i mellanposition samt kyrka och akademi. 
Underskikt: Underordnade tjänstemanna- och arbetaryrken.

Tabell 9.10
Dopfaddrar rekryterade från utomborgerligayrken. Andel av samtliga i procent.

Minuthandlare Grosshandlare Hantverkare

Skikt 1720 1760 1800 1720 1760 1800 1720 1760 1800
Över 16 9 5 22 20 11 5 3 14
Mellan 11 24 19 25 14 56 16 10 16
Under 5 8 3 0 0 0 5 7 10

S:a 32 41 27 47 34 67 26 20 40

Källa: Se tabell 9.4.
Anm: Sammanlagda antalet dopfaddrar som går att placera yrkesmässigt är 1720: 251 st (51%); 
1760: 213 st (52%); 1800: 224 st (57%).



För minuthandlarnas del tycks utvecklingen har sett ut sålunda: Från relativt spridda 
kontaktnät 1720, med rätt omfattande utbyte med skilda grupper såväl inom som 
utanför den snävare borgerliga sfären, pekar resultaten ovan mot att dessa kontakt
nät vid sekelskiftet 1800 väsentligt hade dragits samman. Skotten mot stadens över- 
respektive underskikt verkar ha blivit tätare, och kontakterna hamnar inom en allt 
snävare sfär av med-borgare samt ämbets- och tjänstemän i mellanposition.

De ökade kontakterna med ämbets- och tjänstemannavärlden delade minut
handlarna med grosshandlare och övriga handelsmän. Här finns dock även en 
källkritisk aspekt på saken. Bland dessa tjänstemän döljs säkerligen flera - främst 
bokhållare och kamrerer - som mycket väl kan ha varit anställda i privata rörelser, 
och alltså, likt handelsbetjänterna, snarare tillhör den borgerliga sektorn. Detta har 
dock inte varit möjligt att undersöka i detta sammanhang. En det högre borgerskapets 
närmare affinitet med ämbets- och tjänstemannaklassen stämmer annars väl överens 
med David Garriochs syn på en begynnande bourgeoisie, där handelsmanna- och 
ämbetsmannaintressen tenderade att alltmer flyta samman till en modernare bor
garklass, med vidare professionell bas än bara traditionella borgerliga näringar.40

Inte överraskande är utvecklingen mest splittrad för den mest heterogena kate
gorin, hantverkarna. Nedgången i kontakterna med hantverkarkollektivet i stort 
motsvaras av en ökning i kontakterna med snart sagt varje annan kategori, och annat 
socialt skikt, inom staden. Till stor del kan säkert denna utveckling knytas till den 
ekonomiska polarisering som ägde rum inom stockholmshantverket under 1700-ta- 
let, och som verkar ha förstärkts från seklets mitt.41 Det är sannolikt inom hantverket 
vi finner den största socio-ekonomiska spännvidden.

Sammanfattning
Denna undersökning kring de borgerliga familjernas kontaktnät utgick ifrån tre hy
poteser, vad gäller utvecklingen inom minuthandeln. Samtliga kunde kläs i termer 
av expansiva respektive reduktiva strategier eller, mer konkret, vidgade eller hopdragna 
kontaktnät. De tre frågor som ställdes gällde huruvida dopfaddrar rekryterades på 
basis av yrkesgemenskap (korporativa band), familje-/släktgemenskap eller status
sökande. Den tredje frågan vidgades sedan till att gälla hur kontakter med, alterna
tivt gränsdragning mot, andra sociala eller yrkesbaserade grupper utvecklade sig ge
nerellt.

I stort stärktes samtliga hypoteser, sett till den långsiktiga utvecklingen mellan 
1720 och 1800. Vissa statistiska tveksamheter gör dock att vi inte kan avgöra hur pass 
linjär denna utveckling var; 1760 framstår i tabellerna och diagrammen ovan som en 
komplicerande brytpunkt.

Släktskapets ökade betydelse visade sig förvisso vara en generell trend, där minut
handlare och hantverkare hämtade upp ett tidigare försprång hos grosshandlarna. 
Dock är gruppen hantverkare kluven, i de kapitalstarka livsmedelshantverken, där 
samlingen kring släkt och familj framstår som tydlig, och de småskaligare, där ten
densen inte alls är lika tydlig. Släktskapets allmänt ökande betydelse i detta samman
hang kan också knytas till frågan om urbaniseringen i sig. Som diskuterades i kapitel



6, framstår Stockholms minuthandlare som överlag alltmer urbant förankrade under 
1700-talets gång. Möjligt är då att släktens ökade närvaro vid sociala evenemang, 
som dop, till en del kan tillskrivas det enkla faktum att släktingarna fanns närmare 
till hands än för tidigare generationer.

Vad gäller frågan om yrkesgemenskapens betydelse, var det endast bland minut
handlarna som grupp som denna långsiktigt förefaller ha ökat, men först efter 1700- 
talets mitt, och först när verklig korporativ formering tog fart bland minuthandelns 
yrken.

När det gäller den tredje frågan, om kontakter inom och utanför den stadsbor- 
gerliga sfären, går den knappast att inskränka till att endast gälla sökande efter hög 
status bland faddrarna. Man kan av detta material knappast dra några slutsatser av 
vilka mer exakta motiv eller kontakter som låg bakom valet av en viss fadder, utanför 
de tidigare nämnda variablerna släkt och yrke. Däremot kan man få en indikation på 
långsiktiga förskjutningar i de allmänna kontaktnäten, vare sig dessa byggde på vän
skapsband, affärskontakter eller annat. Även här utskiljer sig minuthandlarna som 
grupp: Hos ingen annan kategori kan man år 1800 se så tydlig koncentration kring 
den borgerliga sfären och stadens sociala mellanskikt. Ingen annan grupp visar så 
tydliga tecken på social gränsdragning såväl uppåt som nedåt (att grosshandlarna i 
dessa sammanhang knappast visar upp några kontakter med kategorin arbetare kan 
närmast betraktas som självklart).

Sammantaget pekar dessa resultat mot att minuthandlarna, i sina val av dop
faddrar till barnens dop, vände sig till en allt snävare krets inom stadssamfundet: 
släktingar och yrkesbröder, och därmed associerade personer. I övrigt höll man sig 
till ett allt tydligare urskiljbart urbant mellanskikt av borgare och tjänstemannagrupper. 
Enligt de resultat detta material kan ge oss, uppvisar minuthandlarnas kontaktnät onek
ligen ett reduktivt mönster, i meningen ett krympande socialt nätverk.

Om vi återknyter till Tom Ericssons resultat från 1800-talets norrländska små
borgarklass, kan vi även här se att minuthandlarna visar upp ett mönster som tydligt 
skiljer sig från hantverkarnas. Till stor del beror detta sannolikt på att hantverks
yrkena inte bara utgör den socio-ekonomiskt mest skiktade kategorin, utan även på 
att de präglades av så stora strukturella skillnader att de blir svåra att hantera som ett 
enda aggregat. Klart är att de yrken som i allmänt välstånd kunde närma sig det 
högre borgerskapet tydligt utskiljer sig från den stora ’massan’ av småskaliga näringar.

Hos Ericsson tycks handelsmännen ha varit relativt framgångsrika i sina ambitioner 
att skaffa sig kontakter inom städernas högre sociala skikt. Hos Stockholms minut
handlare under 1700-talet kan vi i stället se tendenser till ett allt snävare socialt nät
verk, med tydligare gränser såväl uppåt som nedåt. Hypotetiskt skulle detta - med 
utgångspunkt i den bild av en ideal typisk småborgarklass som presenterades i kapitel 
2 - kunna ses som utslag av dels oförmåga att sträva uppåt, dels vilja att hålla vakt nedåt. 
Denna dubbla gränsdragning var ju också vad som konstituerade den tidigmoderna 
småborgerligheten, enligt Christopher Friedrichs. Utifrån en sådan modell kan alltså 
1700-talets minuthandlargrupper i Stockholm sägas ha agerat småborgerligt.



Den borgerliga familjen IL När barnen växte upp: 
Yrkeskarriärer, giftermålsstrategier och ’familjeföretag’

Familjeföretaget?
I kapitel 2 berördes flyktigt idén om familjeföretaget, som ett tänkbart exempel på 
strategin familjen som mål; som möjlig väg för småborgaren att närma sig bourgeoi
sien. Alternativt sågs ökad exploatering av de egna familjemedlemmarna som den 
enda lösningen under ökande ekonomiska prövningar.

Enligt Josef Ehmer - som helt utgår från hantverkarfamiljer i Wien under 1800- 
talet - var just familjeföretaget i någon form en innovation för den tiden. Tidigare 
hade hantverkarens näring inte alls varit centrerad kring familjen, utan kring mästa
ren och hans inhyrda arbetskraft, med verksamheten reglerad av korporationen. 
Mästarens söner ingick sällan i denna arbetsstyrka och ärvde också sällan faderns 
rörelse.

Under 1800-talets gång splittrades hantverken i tre skikt. I mitten befann sig de 
småskaliga, traditionella hantverk som bäst klarade av att stå emot den industriella 
utvecklingen. Dessa kunde längst bibehålla de äldre organisationsformerna. Inom de 
hantverk som erbjöd möjligheter till kapitalackumulation ökade behovet av att be
hålla rörelsen inom familjen. Här blev framför allt sönernas utbildning viktig, och 
inriktades på att de en gång skulle ta över rörelsen. I andra änden fanns så de hant
verk som tidigt proletariserades, där mästaren i praktiken förlorat sitt ekonomiska 
oberoende. Även här knöts familjen nu hårdare till rörelsen, men av ekonomiskt nöd
tvång; familjens arbetskraft var billigare och stabilare än inhyrda gesäller eller arbetare.42

Ehmers resonemang är relativt begränsat, såtillvida att han dels endast berör 
hantverket, dels endast ser till söners yrkesverksamhet. Han förbigår helt problema
tiken kring hustrurs och döttrars involvering i verksamheten. Dock pekar han på hur 
familjeföretag antingen kunde vara resultat av genomtänkta strategier för egendoms- 
överföring, eller framtvingade av kärva ekonomiska realiteter.

Som kriterium på söners ökade närvaro i verkstaden ser Ehmer till hur andelen 
vuxna söner ökar i hushållen enligt mantalslängder och dylikt. En liknande under
sökning, om än med radikalt annorlunda utgångspunkter, har gjorts för Stockholms 
del av Susanna Hedenborg. Hon konstaterar att barn 1830 generellt bodde kvar längre 
i hemmet än de gjort hundra år tidigare, och för fram flera tänkbara förklaringar 
bakom denna utveckling. De ekonomiska svårigheterna från och med 1700-talets mitt 
kan ha bidragit till en sämre arbetsmarknad för till exempel unga pojkar inom hant
verket eller medelklassens döttrar, vilkas situation även försvårades av de sjunkande 
giftermålstalen. Behövdes barnen oftare som arbetskraft i hemmet, och i så fall var
för framför allt döttrarna, då det i störst utsträckning var flickorna som blev kvar 
hemma länge?42

Några generella svar erbjuder inte Hedenborg, utan pekar i stället på att tenden
serna skiljer sig åt en hel del, beroende på klass och kön. Som sagt var det oftast 
flickorna som blev kvar länge i hemmet, och allra längst inom över- och medelklas



sen.44 Inom medelklassen är dessutom gapet mellan sönerna och döttrarna härvidlag 
tydligast. Vid en ytterligare nedbrytning konstaterar Hedenborg, att inom medel
klassen blev döttrarna kvar i hemmet längst inom dels handelsmannafamiljer, dels 
familjer inom krognäringen. Inom dessa grupper var hela fyrtio procent av de hem
mavarande döttrarna över sexton år, mot endast elva procent år 1730.45

Det källmaterial Hedenborg utgår ifrån är mantalslängderna och där angiven 
ålder för hemmavarande barn. Dessa är dock förknippade med åtskilliga källkritiska 
problem, vilka utförligt diskuteras i Hedenborgs avhandling. Det mest grundläggande 
problemet är att längderna, som fiskalt material, i första hand nämner skattskyldiga, 
vilket innebär dem över femton år. Därmed fanns för hushållsföreståndaren ett inci
tament att hålla nere åldern på barnen i hemmet, alternativt hålla undan dem helt 
och hållet. Det andra problemet är att barn som faktiskt var under femton år ofta helt 
negligerades i mantalsuppgifterna, varför en underredovisning av små barn är tro
lig.46

Bouppteckningarna torde inte plågas av sådana problem. Här gällde det att ta 
tillvara samtliga arvsberättigades intressen, och alla barn man har kända uppgifter 
om redovisas noga, och ofta med angiven ålder. Jag kommer i det följande att under
söka hur stor andel av de barn som nämns som dels är över femton år, dels kan bedö
mas som hemmavarande. Kriteriet på det sistnämnda måste tyvärr bli litet grovt: 
Till kategorin hemmavarande har förts alla som, trots arbetsför ålder, inte har någon 
angiven status, som yrkesbeteckning, angiven äkta man eller övriga bestämningar, 
som ’på annan ort’, ’i annat hushåll’ eller liknande. Dit har också förts de söner som 
tydligt sägs vara verksamma hemma i föräldrarnas rörelse.

Det finns självfallet problem med denna metod, då bouppteckningen, till skill
nad från mantalslängden, knyter personerna till familj men inte nödvändigtvis till 
hushåll. Min förhoppning är att denna metod ändå ska kunna spegla en övergripande 
utveckling mellan de två undersökningsperioderna, även om de exakta siffrorna kan 
diskuteras.



Tabell 9.11
Antal barn, och därav hemmavarande barn över 15 år, 1725-34 och 1805-14. 
Absoluta tal och andelar i procent.

Kategori 1725-1734 1 805-1814

Minuthandlare:
S:a antal barn 284 368
Därav hemma och över 15 år 38 74
Andel i procent 13 20

Grosshandlare:
S:a antal barn 249 142
Därav hemma och över 15 år 51 37
Andel i procent 20 26

Hantverkare:
S : a antal barn 366 367
Därav hemma och över 15 år 43 91
Andel i procent 12 25

Källa: JK (SSA), BoU 1725-34, 1805-14.

Liksom hos Susanna Hedenborg kan vi här se den klara ökningen av andelen barn 
över femton år som kan antas vara hemmavarande. Men innan vi drar några vidare 
slutsatser, bör fördelningen mellan könen klarläggas. Likaså är utvecklingen i fråga 
om genomsnittlig ålder på dessa förmodat hemmavarande barn intressant.

Tabell 9.12
Könsfördelning och ålder för hemmavarande barn över 15 år, 1725-34 och 1805-14.

Minuthandlare Grosshandlare Hantverkare

Könsfördeln. 1725-1734 1805-1814 1725-1734 1805-1814 1725-1734 1 805-1814
Pojkar 29 % 19 % 33 % 32 % 30 % 30 %
Flickor
Ålder

71 % 81 % 67 % 68 % 70 % 70 %

Pojkar:
Medelålder 23,3 17,6 19,2 20,8 16,2 18,0
Median 
Flickor:

16,0 17,0 20,0 17,5 16,0 18,0

Medelålder 18,4 23,5 21,6 22,3 21,6 22,4
Median 17,0 22,5 20,5 21,0 20,5 21,0

Källa: JK (SSA), BoU 1725-34, 1805-14.
Anm: För det sammanlagda antalet barn, se tabell 9.11.



Ett enskilt resultat som först måste förklaras är den ovanligt stora diskrepansen mel
lan medeltal och median i fråga om pojkar inom minuthandeln 1725-34. Denna hänger 
samman med ett enda hushåll som samtidigt tycks ha haft tre exceptionellt gamla 
söner hemma. Medianen är här alltså ett bättre mått.

Att framför allt överklassens döttrar i allt större utsträckning hamnade utanför 
äktenskapsmarknaden har konstaterats av bland andra Sten Carlsson. Enligt hans 
genomgång av kända grosshandlarfamiljer från skilda delar av Sverige mellan 1700 
och 1859, steg andelen ogifta, vuxna döttrar under min undersökningsperiod från c:a 
tolv till c:a trettiotvå procent.47 Någon liknande dramatisk ökning kan inte ses här, 
men liksom i fråga om släktnärvaro vid dop, kan här skönjas något som liknar ett det 
lägre borgerskapets ’förborgerligande’, där man inom minuthandlar- och hantverkar- 
familjer tenderar att hålla barnen hemma allt längre, och till slut i lika hög grad som 
inom det högre borgerskapet.

Bryter man sedan ned materialet till frågan om kön och ålder, ser man att 
minuthandelsgruppen tydligt skiljer sig ifrån de bägge andra. Relationen mellan hem
mavarande pojkar respektive flickor förändras inte alls bland grosshandlar- och 
hantverkarfamiljerna, medan en tydlig förskjutning har ägt rum bland minuthandlar- 
familjerna, där till slut c:a åttio procent av de hemmavarande barnen över femton år 
är flickor. Även när det gäller åldern på dessa hemmavarande flickor utmärker sig 
minuthandlarna. Där medel- respektive medianåldern för dessa ökar endast margi
nellt inom de bägge andra grupperna, så var en hemmadotter i en minuthandlar- 
familj runt fem år äldre i början av 1800-talet än åttio år tidigare.

Susanna Hedenborg berör endast kort möjligheten av att dessa barn i allt högre 
grad skulle ha engagerats i familjens näringsidkande. Sant är att detta inte kan ha 
varit fallet inom ämbetsmannafamiljer, hos vilka samma process kan iakttas om än 
inte lika tydligt, och förmodligen heller inte bland grosshandlare och annat högre 
borgerskap.48 Men för de flesta småskaliga rörelser är det svårt att föreställa sig att 
man skulle låtit barn gå hemma i huset till långt över tjugoårsåldern utan att de 
hjälpte till med hushållets försörjning. För minuthandelns del känns det därför inte 
långsökt att ställa upp hypotesen att den ökande andelen döttrar som förefaller ha 
stannat kvar i föräldrahemmet till en bra bit över tjugoårsåldern också aktivt bi
trädde föräldrarna i deras rörelse. Som framgick av kapitel 5, var ju också minut
handeln i stort via lagstiftning ålagd att betjäna sig av kvinnor i sin näring, varför 
incitament till denna utveckling knappast saknades.

Men så länge källor av detta slag inte säger oss något direkt om hemmavarande 
barns funktion, måste det stanna vid hypoteser. Troligt är ändå - med de reservatio
ner i åtanke som min metod fört med sig - att utvecklingen mot ett allt större inslag 
av hemmavarande barn i arbetsför ålder ägde rum bland familjer inom det lägre bor
gerskapet generellt, medan ökningen av andelen hemmavarande döttrar främst skedde 
inom minuthandelns familjer, jämfört med andra grupper inom borgerskapet. För 
att återknyta till Josef Ehmers resonemang i inledningen, pekar detta dock knappast 
på en tilltagande inriktning på ’familjeföretag’ i mer egentlig bemärkelse, utan sna
rare på den andra extremen - familjeexploatering av ekonomiskt nödtvång, och i



detta fall med lagstiftningen som ytterligare bidrag, vilket antagande stöds av att 
andelen hemmavarande söner inom minuthandeln i stället minskar, relativt dött
rarna. För att undersöka denna fråga vidare måste vi se till hur barnens sociala rörlig
het tedde sig generellt.

Om social mobilitet
En undersökning som den kring dopfaddrar ovan njuter fördelen av att vara ytterligt 
koncentrerad i tid, såtillvida att varje dop är en engångsföreteelse, där de inblandade 
personerna gör ett engångsframträdande i ett givet skede av sitt liv, och där man kan 
vara säker på att till exempel en yrkestitel verkligen är giltig åtminstone vid detta 
tillfälle. När man så går in på att diskutera frågan om individers eller gruppers sociala 
rörlighet ställs man inför helt andra problem, där uppgifter antar en mer flytande 
karaktär, och där deras giltighet över tid kan ifrågasättas. Om hökare A bjöd in ak- 
tuarie B och bryggare C till sin dotters dop, så är detta en lätt registrerbar uppgift. 
Han visste att de vid det tillfället var aktuarie och bryggare. Att sedan bedöma even
tuell social tillhörighet hos den döpta dottern, när hon först gick hemma tills hon var 
över tjugo år, sedan kanske gifte sig med en kollega till fadern, för att sedan strax bli 
änka, och sedan efter ytterligare några år gifte om sig med någon ämbetsman, och så 
vidare, är betydligt mer komplicerat.

Av denna anledning måste frågeställningarna kring den följande undersökningen 
ändra karaktär något, i förhållande till den i inledningen uppställda dikotomin ex
pansiva respektive reduktiva strategier. Det handlar förvisso om strategier, men här 
måste frågan om till vad dessa strategier syftade formuleras om något. Framför allt 
kommer frågan om skilda strategier för söner och döttrar i förgrunden. Men innan vi 
kommer in på detta måste själva grundkonceptet social rörlighet diskuteras.

Forskning kring social mobilitet är i regel fast knuten till sociologin och 
industrialiseringens grundliga omdaning av hela samhället. Som framhållits tidigare 
är det primära syftet här inte att avgöra om vi ser tendenser till social rörlighet uppåt 
eller nedåt, utan snarare att se till frågan om en vidgning alternativt kontraktion av 
det lägre borgerskapets värld. Dock har vi ju onekligen att göra med social rörlighet 
i någon form, oavsett vilken riktning den tog sig.

En verklig doyen inom detta forskningsfält är den rysk-amerikanske sociologen 
Pitirim Sorokin. Ifrån utgångspunkten att alla samhällen - eller till och med sam
hällsgrupper - alltid är socialt stratifierade, laborerar Sorokin med ett fält mellan 
polerna ett socialt orörligt samhälle, där stratifieringen är evig och den sociala rörlig
heten obefintlig, och det fullständigt öppna samhället, där inga institutionella eller 
andra hinder för social rörlighet överhuvudtaget existerar. Bägge dessa extremer be
traktas dock av Sorokin som icke existerande.49 Det svenska ståndssamhället - och 
det korporatistiska samhället som princip - måste dock i idealtypisk form ses som ett 
förhållandevis slutet samhälle, såtillvida att tanken på vars och ens grundläggande 
och helst oföränderliga uppgift i samhällskroppen var grundmurad. Privilegiesystemet 
innebar att åtskilliga institutionella hinder stod i vägen för såväl individers som grup
pers rörlighet.



Den sociala rörligheten har olika dimensioner: den kan vara knuten till relativt 
enkelt mätbara variabler, som yrkestillhörighet eller inkomst, eller till mer svårfångade, 
som makt eller prestige.s0 Dessa dimensioner kan i sin tur knytas till de institutio
nella kanaler för social rörlighet som varje samhälle måste hålla sig med, lika nöd
vändiga - för att tala med Sorokin - som blodådrorna är för kroppen. Sorokin näm
ner sju stycken som särskilt viktiga: det militära, kyrkan, skolan, politiska organisa
tioner, professionella organisationer, ’välståndsskapande’ organisationer samt, till 
sist, familje-/släktrelationer. Den mest amorfa av dem är den sjätte, de välstånds
skapande organisationerna. Med dessa menar Sorokin egentligen bara alla kanaler 
för välståndsackumulation som för tillfället yppar sig i samhället, alltifrån gruvdrift 
till stråtröveri, utifrån den rätt krassa ståndpunkten att välståndet i sig ofta är till
räckligt för att upphöja innehavaren socialt.SI Detta åsido kan de återstående ganska 
väl passas in i den yrkeskategorisering av stadssamfundets invånare som presenterats 
ovan (och som återfinns i bilaga). Om vi först ser till frågan om val av yrkesbana (för 
söner), kan de olika kanalerna för social rörlighet knytas till följande av mig uppsatta 
yrkeskategorier och grupperingar av dessa:

1: Den innersta cirkeln: Lära, gesäll-/betjänttjänst eller yrkesutövning inom fa
derns yrke.

2: Den vidgade inre cirkeln: Dito inom annat yrke inom samma borgerliga huvud
sektor - handel respektive produktion/hantverk.

3: Den yttre borgerliga cirkeln: Dito inom annat stadsborgerligt yrke, antingen 
inom handel eller produktion, eller inom yrke utanför handel och produktion.

Dessa tre kan i första hand ses som uttryck för kanalen professionella organisa
tioner, men kan möjligen också, i kraft av vissa borgares lokala politiska inflytande, 
ha beröringspunkter med kanalen politiska organisationer. De representerar också 
det närmaste vi kommer horisontell social rörlighet, i den mån inte andra möjliga 
statusförändrande variabler läggs in, som välstånd. I fråga om punkt 1 kan man till 
och med tala om avsaknad av social rörlighet.

4: Ämbets- och tjänstemannasektorn. Även denna kan ses som uttryck för främst 
kanalen professionella organisationer, men med viss kontaktyta till de politiska. Or
ganiserat politiskt liv av modernt snitt fanns under 1700-talet endast i rudimentär 
form, men det är ändå rimligt att se framför allt höga ämbetsmän i statens eller sta
dens tjänst som också ingående i samhällets politiska sektor.

5: Kyrkan och akademin. Här förenas kanalerna kyrkan och skolan, vilket för 
1700-talets del ännu ofta var fallet. Även om högre utbildning förvisso inte längre 
bara var en angelägenhet för blivande kyrkofolk, låg framför allt den grundläggande 
skolgången till största delen i händerna på kyrkan.52

6: Den militära sektorn.
Med detta har vi täckt in de kanaler för social rörlighet som stod till buds angå

ende yrkeskarriär. Utanför hamnar socio-ekonomiska sektorer som inte utan vidare 
kan knytas till någon av dessa, det vill säga inte utgjorde någon institutionell väg till 
social rörlighet. Dessa är:

7: Adeln, 8: Arbetarsektorn och 9: Den rurala sektorn (jordbrukare). Den sist



nämnda skulle kunna räknas in i kanalen välståndsskapande organisationer, då jor
dinnehav och jordränta i ett övervägande ruralt samhälle som det svenska ännu var 
den främsta grunden för välstånd. Dess marginella position gentemot det urbana 
sammanhang vi har att göra med här gör den dock mindre intressant.

Så långt de som kunde räkna med att röra sig socialt via yrkeskarriären. För kvinnor 
inom borgerskapet stod denna möjlighet i regel knappast till buds under 1700-talet.53 
Den traditionella vägen för historikern blir i stället att se till kvinnans ’lycka1 på 
äktenskapsmarknaden. Orsaken till detta kan vara antingen källmaterialens brister - 
gifta kvinnor nämns sällan som annat än bihang till mannen, även om de skulle ha 
eget yrke - eller forskarens egna utgångspunkter. Enligt William Sewell präglades 
kvinnors yrkesarbete oftast av tillfälliga arbeten med många avbrott för barnafödande, 
vilket förhindrade egentlig karriär. Därmed kvarstod äktenskapet som den främsta 
vägen för kvinnors sociala rörlighet (Sorokins sjunde kanal: familjen och släkten).541 
och med detta får kvinnan endast en avledd social position, och kan därför knappast 
av egen kraft röra sig socialt. Enligt Geoff Payne och Pamela Abbott tvingas man då 
bortse ifrån flera viktiga faktorer: Kvinnors frånvaro från arbetsmarkanden är en 
variabel som påverkar mäns möjligheter till social rörlighet, liksom giftermål i sig 
innebär ett byte av social status för bägge kontrahenterna. Dels innebar giftermålet 
steget in i den verkliga vuxenvärlden, dels skedde en sammanslagning av två perso
ners sociala utgångsläge som rimligtvis påverkade bägges följande sociala position.55 
Till sist var giftermål inte en strategi för social klättring som endast gällde kvinnor. 
Inom den borgerliga världen var ju till exempel änkekonservering en vanlig hjälp för 
gesäller och handelsbetjänter på vägen till borgarstatus, liksom strategiska giftermål, 
som diskuterades i kapitlets inledning, överhuvudtaget var viktiga inom framför allt 
det högre borgerskapet.

Efter denna nyansering av synen på kvinnans möjligheter till social rörlighet kvar
står dock de bistra realiteter som källmaterialens uppgifter sätter fingret på. I 
bouppteckningsmaterialet nämns män med yrkestitel eller liknande då sådan är känd, 
medan kvinnor antingen är gifta eller änkor, varvid deras mäns namn och yrke nämns, 
alternativt är de ogifta och då i regel hemmavarande, eller i varje fall utan någon 
vidare bestämning. Utifrån ett sådant material är det svårt att ens hypotetisera kring 
alternativa statusbestämningar. Yrkesverksamma mäns hustrur nämns sällan eller 
aldrig, varför vi inte har några kompletterande statusuppgifter att kombinera med 
mannens yrke. Eventuella strategier bakom söners giftermål är alltså dolda.

Kontentan blir att man ofta finner sig vara tillbaka vid utgångspunkten. Ska man 
bedöma sönernas sociala rörlighet måste det ske via yrkesbeteckning, och ska man 
bedöma döttrars får det bli via giftermål. Dock innebär detta en glidning i fråga om 
aspekt av social rörlighet. Premissen är att barnens sociala position åtminstone i ut
gångsläget borde kunna ses som ett resultat av föräldrarnas överlagda strategier. Detta 
medför att där yrkesval kan ses som en kombination av intergenerationell rörlighet 
(föräldrarnas yrkesval/utbildning åt sonen) och intragenerationell rörlighet (sonens 
egen vidare sociala klättring eller fall), kan valet av äktenskapspartner åt en dotter



egentligen endast ses som exempel på intergenerationell rörlighet, så länge kvinnans 
möjligheter till social rörlighet av egen kraft är så pass begränsade. Det är alltså rim
ligt att anta, att där strategin för en son mycket handlade om att ge honom en god 
start i livet, handlade det för en dotters del mest om att ’placera’ henne på lämplig 
plats, vilken sedan endast kunde förändras genom makens rörlighet, alternativt från- 
fälle.

Egendomsöverföring och ’kapital’
Men syftet med giftermål var inte i första hand att placera sina barn lämpligt. Äkten
skapet var också - tillsammans med arvet - den viktigaste kanalen för överföring och 
konsolidering av egendom. Kvinnor kunde förvisso ärva och inneha egendom, och 
kvinnor i städerna hade dessutom lika arvsrätt gentemot eventuella bröder, till skill
nad från situationen på landsbygden.56 Giftomannainstitutionen gjorde dock att en 
dotter inte kunde gifta sig utan sin målsmans - fadern eller närmaste manliga släk
ting - samtycke. Likaså saknade kvinnor dispositionsrätt över sin egendom. Enligt 
Maria Sjöberg innebar denna avsaknad av förvaltningsrätt att kvinnor utestängdes 
från möjligheten att mobilisera sin egendom som maktresurs. Denna möjlighet till
kom endast den man till vilken kvinnans hela sociala position relaterades - först 
hennes far och sedan hennes make.57 Först som änka fick hon full dispositionsrätt 
över egendomen, men som vi sett tidigare innebar inte heller detta något tillträde till 
männens verkligt maktskapande relationer.

Av detta följer, att när en borgare gifte bort sin dotter handlade det, för att citera 
Sjöberg, om ”en uppgörelse mehän män - om kvinnor”.58 Där ett strategiskt gifter
mål för en son kunde bli en viktig bricka i hans spel för att bygga upp sina egna 
maktresurser, och ta plats i de maktskapande relationerna, fick dottern finna sig i att 
förbli en passiv pjäs i detta spel.

Dock bör man givetvis inte bortse ifrån att vi i många fall har att göra med gifter
mål där det inte handlar om någon omfattande egendomsöverföring alls. Sjöbergs 
resonemang utgår ifrån den mest grundläggande, och tillika orörliga, formen av egen
dom i det förmoderna samhället - jord. Inom den borgerliga - och då framför allt 
’småborgerliga’ - värld som här behandlas saknades ofta fast egendom, det vill säga 
det som utgjorde grunden för maktskapande relationer à la Sjöberg.59 Detta betyder 
inte att det i och med detta skulle blivit betydelselöst vem ens dotter gifte sig med. I 
potten ingick även ett betydande symboliskt kapital som en borgare knappast hade 
råd att förslösa.

Begreppet kapital är centralt hos sociologen Pierre Bourdieu, och syftar till en 
individs samlade system av resurser. Förutom de ekonomiska resurserna - det ekono
miska kapitalet - tillkommer de immateriella - det symboliska kapitalet. Detta kan 
bestå av börd, utbildning, status etc. Efter Donald Broadys definition utgörs det sym
boliska kapitalet av ”det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tiller- 
känns värde”.60 Av detta följer att det symboliska kapitalet, liksom för övrigt allt ka
pital, är relationellt, och bara fungerar på den ’marknad’ där det aktuella värdet er
känns.



Men för att fullt kunna utnyttja sitt kapital - av vilkendera sorten - bör en indi
vid också besitta ett visst socialt kapital. Detta begrepp, vilket är sidoordnat de öv
riga formerna, står för ’förbindelser’ av alla slag, det vill säga tillgångar i form av 
personliga kontakter, inom nätverk som kan ackumulera ekonomiskt eller kulturellt 
kapital. Utan tillräckligt socialt kapital får en individ svårt att fullt ut realisera sitt 
övriga kapitalinnehav.61

Om borgarens kapital - till exempel hans status som fullbemäktigad stads- 
innevånare och medborgare - inte kunde omsättas i form av ekonomiskt kapital inom 
den egna borgerliga sektorn, kunde en konverteringsstrategi bli nödvändig. Genom 
att till exempel gifta bort en dotter till en ämbetsman eller präst, kunde borgaren 
förflytta och konvertera en del av sitt kapital - realt eller symboliskt - till en annan 
sektor, ett annat socialt fält.62 Om det aktuella kapitalet då var av övervägande sym
bolisk natur var det förstås extra viktigt att det inte urholkades genom en mesallians. 
För att sedan återknyta detta resonemang till frågan om social rörlighet generellt, 
finns här en uppenbar parallell mellan Bourdieus fält och de av Sorokin beskrivna 
institutionella kanalerna för social mobilitet.

Sett utifrån ett rent strukturellt perspektiv har vi alltså i det följande att göra 
med två helt skilda strategier som måste behandlas var för sig. Där en sons yrkesbana 
kan kombinera föräldrarnas och hans egna ambitioner, får en dotters giftermål ses 
som ett mer renodlat uttryck för föräldrarnas överväganden, där dottern själv knap
past i så stor utsträckning kan ses som eget subjekt.

Utifrån mina syften skulle då döttrars giftermål vara ett mer renodlat passande 
studieobjekt, då dotterns egna ambitioner är mer underordnade föräldrarnas. Detta 
gäller dock bara så länge hon inte givits möjligheten att gifta om sig, något som i 
regel inte framgår i källmaterialet. Jag kan alltså inte utgå ifrån detta.

Metodiskt får vi så återknyta till Sorokins sju kanaler för social rörlighet, och 
tvingas då konstatera att den sjunde - familjen och släkten - här får ses som ett kom
plement till de övriga. Giftermålet utgör förvisso på ett plan en egen kanal för social 
rörlighet, men här måste kriteriet ändå bli: giftermål in i någon av de yrkesgrupper 
som sorterar under de nio punkterna ovan.

Till de ovan undersökta barnen över femton år som saknar yrkesbestämning el
ler dylikt måste också föras alla underåriga. Tillsammans utgör alla dessa uppemot 
sjuttio procent av samtliga barn som nämns i bouppteckningarna. Kvar finns alltså 
endast en minoritet som kan ges någon vidare social tillhörighet. De absoluta och 
relativa talen ser ut sålunda:



Tabell 9.13
Barn med någon form av angiven social/yrkesmässig tillhörighet i BoU. 
Absoluta tal och andelar av samtliga i procent.

Minuthandlare Grosshandlare Hantverkare

Sö Dö S:a Andel Sö Dö S:a Andel Sö Dö S:a Andel
i% i% i%

1725-34 49 51 100 35 57 32 89 36 81 66 147 40
1805-14 78 56 134 36 36 31 67 47 71 44 115 31

Källa: JK (SSA), BoU 1725-34, 1805-14.
Anm: För sammanlagda antalet barn inom respektive kategori, se tabell 9.11.

Att de behandlade numerärerna av denna anledning blir rätt små medför naturligtvis 
att den statistiska säkerheten blir lidande, och nedanstående resultat (framför allt de 
relativa jämförelserna) får därför ses mer som indicier än statistiskt hållbara rön.

Den sociala rörligheten hos borgarnas barn.
Yrkesvägar och giftermål
Om vi ser till hur dessa barns sociala rörlighet såg ut - sådan den kommer till uttryck 
i bouppteckningarna - får vi fram följande tabeller för de olika yrkeskategorierna, 
ställda mot de ovan uppräknade nio kategorierna, utifrån de nämnda kanalerna för 
social mobilitet (kategoriernas innehåll kommer att upprepas i den löpande texten).

Tabell 9.14
Social rörlighet (yrkesbanor) hos söner, 1725-34 och 1805-14. 
Absoluta tal och andelar i procent.

Kat. Minuthandlare Grosshandlare Hantverkare

1725-1734 1805-1814 1725-1734 1805-1814 1725-1734 1805-1814
Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

1 13 27 17 22 33 58 17 47 43 53 40 56
2,3 20 41 34 44 8 14 10 28 15 19 12 17
4 5 10 17 22 5 9 6 17 10 12 7 10
5,6 8 16 8 10 6 11 1 3 10 12 6 8
8 3 6 2 3 5 9 2 6 3 4 6 8
7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S:a 49 100 78 101 57 101 36 101 81 100 71 99

Källa: JK (SSA), BoU 1725-34, 1805-14.



Tabell 9.15
Social rörlighet (giftermål) hos döttrar, 1725-34 och 1805-14. 
Absoluta tal och andelar i procent.

Kat. Minuthandlare Grosshandlare Hantverkare

1725-1734 1805-1814 1725-1734 1805-1814 1725-1734 1805-1814
Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

1 11 22 7 12 15 47 14 45 13 20 6 14
2,3 23 45 24 43 8 25 4 13 28 42 17 39
4 7 14 12 21 6 19 7 23 11 17 6 14
5, 6 5 10 13 23 3 9 4 13 9 14 6 14
8 5 10 0 0 0 0 0 0 5 8 9 20
7,9 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0

S:a 51 101 56 99 32 100 31 100 66 101 44 101

Källa: JK (SSA), BoU 1725-34, 1805-14.

Som synes rör det sig i de flesta fallen om små tal, varför ett åskådliggörande i grafisk 
form vore vanskligt; små numerära förskjutningar skulle få alltför dramatiska effek
ter i ett diagram. Grafisk framställning kommer därför bara att användas där resulta
tet är tillräckligt entydigt.

Den innersta cirkeln. Bindningtill faderns yrke (kategori 1 )
Först kan vi se till bindningen till faderns yrke. Det bör då påpekas att när det gäller 
grosshandlarefamiljerna så är ’faders yrke’ en problematisk kolumn. Grosshandeln 
var ju inte branschindelad på samma sätt som minuthandel och hantverk, varför en 
grosshandlarson som blev grosshandlare inte nödvändigtvis var i samma bransch som 
sin far. Den koncentration till faderns yrke som syns hos grosshandlarna - för både 
döttrar och söner - kan alltså i viss mån vara illusorisk.

Bland sönerna finner vi den svagaste bindningen hos minuthandlarna, vilket pe
kar på att någon tendens mot ökat familjeföretagsbildande knappast är möjlig. Av 
tidigare resultat - i kapitel 6 - har ju också framgått att minuthandlarna i endast 
begränsad omfattning satte sina söner i lära i det egna yrket. I detta fall är det trots 
allt befogat att ändå presentera ett diagram.



Diagram 9.3

Bam yrkesverksamma eller gifta inom faderns yrke. Andelar i procent

2 0· —

1 0 —

Gross handl HantverkMinuthandl

□ 1725-34 Söner 
B 1725-34 Döttrar 
B1805-14 Söner 
B 1805-14 Döttrar

Hos såväl grosshandlare som hantverkarsöner vidmakthålls som synes bindningen 
till faderns yrke på en hög nivå. Däremot är diskrepansen mellan söners och döttrars 
rörlighet inom hantverkargruppen slående. Grosshandlardöttrarnas höga andel gif
termål inom den egna närmaste sfären pekar på denna grupps behov av att konsoli
dera egendom inom den merkantila sektorn, inom det egna fältet. Den relativt låga 
andelen giftermål inom den egna närmaste sfären bland minuthandlare och hantver
kare kan i sin tur peka på att dylika egendomskonsoliderande strategier var mindre 
viktiga inom grupper där den överförbara egendomen i regel låg på en blygsammare 
nivå.

Den vidgade och yttre borgerliga cirkeln (kategori 2 & 3)
När det gäller ett mer vidgat fält av borgerliga yrken - inom som utanför faderns 
huvudsektor (handel respektive hantverk/produktion) - återkommer i princip mönst
ret från diagram 9.3 ovan. Sett till det borgerliga samfundet i stort, ligger andelarna 
barn som via yrkeskarriärer eller giftermål stannar kvar där till att börja med på mel
lan två tredjedelar och tre fjärdedelar. Dock faller genomgående denna andel för döttrar 
för perioden 1805-14, till mellan 53 och 58 procent, vilket kan tolkas som att gifter
mål som inomborgerlig nätverksbildande strategi tycks förlora något i betydelse.

För minuthandelns del döljer sig i tabell 9.15 en komplicerande förskjutning, vad 
gäller döttrarna. Nedgången i andelen döttrar inom minuthandeln som gifter sig 
inom faderns yrke motsvaras i stort sett helt av en uppgång - från 6 till 11 individer, 
eller från 12 till 20 procent - av andelen döttrar som gifter in sig i andra handelsyrken 
(gross- som minuthandel). Man kan alltså inte räkna bort tanken på nätverksskapande 
mellan skilda handelsgrenar även inom minuthandeln.

Ambets- och tjänstemannasektorn (kategori 4)
Vart tog de döttrar som lämnade den borgerliga sfären vägen? På vilka tänkbara par
tier utanför det borgerliga samfundet riktades sökarljusen? Först kan vi se till ämbets- 
och tjänstemannasektorn, där en tydlig skillnad kan skönjas mellan handel och hant



verk. Där bägge handelsmannagrupperna ser en allmän ökning av överströmningen 
till denna sektor, går utvecklingen inom hantverkarfamiljerna åt motsatt håll. Där 
handelns familjer (inom både minut och en gros) uppenbarligen såg möjligheterna i 
ökat kontaktutbyte med ämbets- och tjänstemannaklassen - via såväl söner som dött
rar - kan motsvarande tendens inte alls spåras hos hantverkarna. Här kan åter på
minnas om David Garriochs tes (se ovan), att städernas ’nya’ borgarklass skapades 
genom en långsiktig sammanslagning av äldre merkantila och nyare byråkratiska grup
per. I denna utveckling tog av allt att döma hantverkarna ringa del. Det förefaller 
också som om det främst var via döttrars giftermål som denna överströmning tog 
form.

Om man slår ihop samtliga nu genomgångna kategorier, får man vad som skulle 
kunna ses som de kanaler för social rörlighet som främst utgörs av professionella 
organisationer.63 Vid en jämförelse mellan undersökningsperioderna finner man då 
att handelsmannasöners yrkesbanor tenderade att alltmer koncentreras till just dessa 
professionella kanaler. För såväl grosshandlare som minuthandlare ryms 1805-14 runt 
90 procent (92 respektive 88) av sönerna inom denna borgerliga/professionella ur
bana sfär (en uppgång från den tidigare perioden med c:a 10 procentenheter). För 
hantverkssönerna ligger andelen stilla, om än på en substantiell nivå (84-83 %).

Men medan söners yrkesbanor alltmer kom att knytas till professionella kanaler, 
syns i stället en viss minskning av andelen döttrar som giftes in via dessa, om än från 
en hög nivå. Allra tydligast blir denna minskning bland hantverkarna (från 79 till 67 
procent). Alltså måste alltfler borgardöttrar via sina giftermål ha tagit steget utanför 
den urbana borgerlig-professionella sfären. Återstår då kanalerna militären, kyrkan 
och den akademiska världen.

Militären, kyrkan och akademin (kategori 5 & 6)
Logiskt nog minskar andelen söner som finner sin näring via dessa kanaler. Inom 
minuthandeln kan man däremot se en klar ökning av andelen döttrar som gifts in i 
något av dessa yrken. Det tycks alltså som om det är i samband med dessa minut- 
handlaredöttrars giftermål vi ser den största uppgången i vad som förefaller vara 
konvertering av kapital till en medelklassfär vid sidan av den rent borgerliga.

Åter kan en viss nedgång ses bland hantverkarna. Dock måste ju denna nedgång 
någonstans motsvaras av en uppgång. Det som återstår är då bara - de helt margi
nella kategorierna adel och jordbrukare undantagna - den enda väg som inte kan 
klassificeras som institutionell kanal för social rörlighet överhuvudtaget, nämligen 
vägen ’nedåt’, mot arbetare, sjömän och betjänte.



Arbetarsektorn (kategori 8)
Även i detta sammanhang är ett diagram på sin plats.

Diagram 9.4
Barn yrkesverksamma eller gifta inom arbetaryrken. Andelar i procent.
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B 1805-14 Döttrar

Av detta framgår att det endast är bland hantverkarfamiljerna som andelen yrkes
banor inom, och giftermål in i, arbetarklassen ökar mellan perioderna. Framför allt 
gäller detta döttrarnas giftermål, något som helt försvinner inom såväl minut- som 
grosshandlarfamiljerna. Andelen grosshandlarsöner som uppges som arbetare utgörs 
helt och hållet av pojkar som gått till sjöss.

Där handelsmannafamiljerna väl lyckades att antingen konsolidera sin egendom, 
sitt kapital, alternativt konvertera det till en annan social sektor, med ökad eller bi
behållen social position, förefaller vi här se en tendens till ökad ’proletarisering’ bland 
hantverkarfamiljerna, och bland dem ensamma.64

Sammanfattning
Premissen för denna undersökning var att söners yrkesbanor respektive döttrars gif
termål i stor utsträckning var resultat av föräldrarnas strategier. Dock nämndes en 
viktig skillnad: Där en dylik strategi för sönernas del kan ses som hjälp till en bra 
start i livet, med åtföljande möjligheter till egen social klättring, försattes en dotter i 
en betydligt passivare situation, där möjligheten till följande socialt avancemang låg 
i händerna på hennes tillkommande make.

Självfallet kan man aldrig säkert veta att det verkligen är föräldrarnas ambitioner 
som sedan avspeglas i källmaterialet. Vid de tillfällen där flera uppgifter om en per
son har förelegat, under ett längre tidsspann, har jag därför som tidigare nämnts 
använt mig av den tidigaste kända uppgiften.

Slår man samman de indicier som nu utkristalliserat sig ur detta material, blir 
det för det första uppenbart att man, vad gäller strategier kring barns yrkesvägar 
respektive giftermål, knappast kan se något utpräglat mönster gemensamt för det 
lägre borgerskapet. I stället ligger skiljelinjen mellan handel och hantverk. Handels- 
mannafamiljer, vare sig dessa tillhör minuthandlarnas eller grosshandlarnas sfär, vi
sar upp ett mönster som radikalt skiljer sig från hantverkarnas. Gemensamt för såväl



söner som döttrar bland handelsmännen är, att bindningen till faderns yrke minskar, 
samtidigt som betydelsen av kontakter med ämbets- och tjänstemannavärlden ökar. 
Men för döttrarnas del ökar även giftermålen in i sociala grupper utanför den städer
nas borgerlig-professionella sektor som sönerna kom att tillhöra i allt högre grad. 
Allt som allt framstår det handlande borgerskapet som framgångsrikt i att utnyttja 
de institutionella kanalerna för social rörlighet, vare sig det handlar om att konsoli
dera egendom inom den egna sektorn, eller konvertera kapital till en annan sektor.

Detsamma kan inte sägas om hantverkarna. Här sker i stället en polarisering, 
mot viss ökad bindning till faderns yrke (sönerna) å ena sidan, och en ökad rörelse 
mot arbetaryrken (framför allt döttrar men även söner) å den andra. Såtillvida att 
dessa yrken knappast alls utgör några institutionella kanaler för social rörlighet kan 
detta ses som tecken på begynnande proletarisering av delar av hantverkarkåren. Den 
stora diskrepansen mellan söners yrkesbanor och döttrars giftermål i förhållande till 
den närmaste yrkessfären indikerar att konsolidering av egendom spelade en begrän
sad roll här. Den relativt stora andelen hantverkardöttrar som gifte sig med män ur 
arbetarklass skulle i sin tur kunna indikera att inte heller det symboliska kapitalet 
längre tillmättes så stor vikt. Kontentan blir att hantverkarna i stort visade en sämre 
förmåga än det handlande borgerskapet att utnyttja alternativa kanaler för social 
rörlighet.

Om vi sedan går tillbaka till att se till främst minuthandlarna, får vi fram en bild 
som i viss mån talar emot de slutsatser som drogs i samband med undersökningen 
om dopfaddrar. Här kan inte ses några tendenser till ökad koncentration kring det 
egna yrket och den egna korporationen, och inte heller någon utveckling mot att 
familjeföretag skulle öka i betydelse. Däremot syns, via döttrars giftermål, en ökad 
kontaktyta mot andra minuthandelsgrupper, vilket gör resultaten svåra att tolka en
tydigt.

Sammanfattande diskussion
Detta kapitel får ses som ett försök att bygga en indiciekedja. Underlaget är på sina 
ställen bräckligt och undersökningarna är tyngda av metodiska ofullkomligheter och 
reservationer. Min förhoppning är ändå att de resultat som ändå gått att vaska fram 
ska utgöra tillräckligt underlag för en givande diskussion.

Viktigt är att än en gång understryka att där detta kapitel behandlar strategier, 
överväganden, ambitioner etc., handlar detta om individers och enskilda familjers 
agerande, inte gruppers eller klassers. Dessa sinsemellan individuella strategier for
mar sedan mönster. Resultaten får dock inte ses som utslag av kollektiva strategier, 
utan snarare av förändrade mentaliteter eller som reaktioner på yttre faktorer (som 
de ekonomiska och politiska faktorer som diskuterats i framför allt kapitel 3).

Syftet med detta kapitel har varit att se huruvida den korporativa formeringen 
inom minuthandeln även avspeglade sig i de individuella handelsmännens agerande 
på familjenivå. Kan samma försök till konsolidering inåt som beskrevs för handels- 
societeternas del, i kapitel 5, också urskiljas på familjenivå, i form av ett slags inre



samling även i det sociala livet? Dessa frågeställningar medförde att kapitlet till stor 
del har utgått från bilden av vad som karakteriserar en småborgerlig identitet.

Kapitlet koncentrerades kring två huvudundersökningar, den ena om kontakt
nät och social gränsdragning, den andra om borgarbarnens sociala rörlighet, samt 
frågan om skilda strategier för egendomskonsolidering eller -överföring för söner 
respektive döttrar.

Som övergripande teoretisk utgångspunkt för detta lånades dikotomin expansiva 
respektive reduktiva strategier in, där de senare idealtypiskt skulle kunna ses som 
utslag av en småborgerlig identitet.

Som kompletterande teoretisk hjälp diskuterades sedan frågan om fast egendom 
som resurs för (manliga) maktskapande relationer, samt om konvertering av kapital 
och transversal social rörlighet. Dessa perspektiv kopplades till den generella frågan 
om hur olika delar av borgerskapet utnyttjade olika institutionella kanaler för social 
rörlighet.

Utifrån dessa utgångspunkter genererade sedan undersökningarna ett antal re
sultat av skiftande dignitet.

Utifrån de hypoteser som ställdes upp inför frågorna om kontaktnät och social 
gränsdragning, blev svaret att de familjer som sorterade under minuthandeln visade 
upp ett reduktivt mönster, i form av dragning åt ett allt snävare socialt kontaktnät. 
Ibland dessa var samlingen kring såväl den egna korporationen som den egna famil
jen eller släkten tydlig, liksom den allmänna tendensen till gränsdragning mot andra 
sociala skikt, främst nedåt men också uppåt.

Genomgående i dessa undersökningar framträder en klar skillnad mellan han
delns och hantverkets företrädare. Man kan således ur dessa undersökningar inte 
skönja något samlat småborgerskap, utifrån familjestrategier. Till stor del får detta 
tillskrivas det faktum att hantverket här behandlats som jämförelsegrupp och därför 
är samlat i en enda kategori, oavsett en ansenlig strukturell och socio-ekonomisk 
spännvidd inom densamma.

Tydligast ses denna grundläggande skillnad mellan handel och hantverk i de re
sultat som framträtt ur bouppteckningsmaterialet. Här undersöktes dels graden av 
inomrekrytering - i hur stor utsträckning söner tenderade att gå i sina fäders fotspår 
- eller alternativa karriärvägar, dels graden och arten av egendomskonsolidering, al
ternativt -överföring, via döttrars giftermål. Detta ställdes mot nio specificerade ka
naler för institutionell social rörlighet.

Här utkristalliserades tre mönster: Grosshandlargruppen förefaller vara på väg 
mot den ’nya’ borgarklass som David Garrioch beskriver, där vi ser ett stort mått av 
konsolidering av egendom inom gruppen - om än svagt sjunkande - samtidigt med 
en ökad kontaktyta mot framför allt ämbets- och tjänstemannasektorn. Det är i för
sta hand sönerna som knyts till den egna närmaste sfären via sina yrken, medan 
egendomsöverföring via döttrarna sprids något mer utanför den urbana borgerlig/ 
professionella sfären.

Inom minuthandlargruppen är läget något annorlunda. Här är inslaget av kon
solidering inom den egna närmaste gruppen, det egna yrket, relativt litet, medan



däremot rörligheten till andra sektorer (och även andra handelsyrken) är betydande. 
Även här gäller att sönerna nästan uteslutande stannar inom den borgerlig-profes
sionella sfären av näringsidkare samt ämbets- och tjänstemän, medan döttrarna åter
finns även inom en bredare krets. Denna fördelning kan indikera att konvertering av 
symboliskt kapital kom att bli en viktigare strategi för minuthandlarna än konsolide
ring av realt kapital. En sådan tolkning är dock mycket osäker, då resultaten visar 
upp motsägelser. Till dessa uppgifter kan läggas, att inom den övergripande trenden 
i Stockholm, där barn tenderade att stanna kvar i hemmet allt längre, skedde inom 
minuthandelns familjer en tydlig förskjutning. En större andel döttrar, relativt sö
nerna, i arbetsför ålder stannade kvar i föräldrahemmet, och allt längre upp i åren. 
Detta kan ses som tecken på att dessa döttrar, innan de tog steget till äktenskap, i allt 
större utsträckning hade nyttjats som biträden till föräldrarna i handelsrörelsen. Up
penbart är dock att någon egentlig konsolidering av egendom genom framväxt av 
familjeföretag ännu i stort var ett främmande inslag i minuthandlarnas värld.

Gemensamt för handelsmannagrupperna är annars att de tycks ha varit fram
gångsrika i att just konvertera kapital, vilket i detta fall visar sig i ett omfattande 
utnyttjande av alternativa institutionella kanaler för social rörlighet.

För hantverkarfamiljerna ser det åter helt annorlunda ut. Här är uppdelningen 
mellan strategier för söner respektive döttrar tydligare än för de andra grupperna. 
Ett stort mått av inomrekrytering för sönernas del paras med endast ett litet mått av 
egendomskonsolidering inom gruppen via döttrarna. För dessas del ses i stället den 
största rörligheten över till sektorn arbetare och betjänte, vilket knappast tyder på 
någon framgångsrik strategi för konvertering av vare sig realt eller symboliskt kapi
tal. Hantverkarna visar inte alls samma förmåga att utnyttja de institutionella kana
lerna för social mobilitet.

Återfinns då någon koppling mellan den kollektiva och den individuella nivån? 
Kan vi skönja något som motsvarar den korporativa formeringen inom minuthandeln? 
Ur vissa aspekter ja - som de kombinerade indikationerna på ökad samling kring 
yrkesbröder, familj och ett allmänt sett snävare socialt urval - men inte utan inslag av 
komplicerande faktorer. Ett av huvudresultaten var ju att familje- och släktskaps
band kom att betyda alltmer för de borgerliga nätverken, och att det ’lägre borger- 
skapet’ var ledande i den utvecklingen. Dock visade det sig också att denna process 
ägde rum mot en fond av betydande - och möjhgen ökande - problem med just familje
bildningen inom borgerskapet, och i synnerhet inom handeln (ett förhållande som 
visade sig ha en motsvarighet i Tyskland c:a etthundra år senare). Även detta förvisso 
del av en generell trend, men onekligen ett störande inslag i en annars homogen bild 
av den nära symbiosen mellan burskap och familjebildning. Men då ingen tydlig för
klaring till fenomenet infann sig, måste diskussionen här stanna vid ett konstate
rande.

Nästa komplicerande faktor infann sig i den andra huvudundersökningen. Den 
förmodade korporativa samling som skisserades efter genomgången av dopfaddrarna 
hade ingen motsvarighet i bouppteckningsmaterialet. Den korporativa organiseringen 
från mitten av 1700-talet kom inte minuthandlarna att använda sig av giftermål för



att knyta band eller överföra egendom inom korporationen, liksom den heller inte 
ledde till dynastibildning eller familjeföretag. Försöken från handelssocieteternas sida 
att ’upphöja’ de egna yrkenas status har inte avsatt några spår i form av ökat fasthål
lande vid yrket över generationerna. I stället kunde vi se ett ökat kontaktutbyte med 
såväl andra delar av handeln som med den utom-borgerliga världen. Ur denna syn
vinkel tycks familjestrategier snarare ha divergerat från eventuella korporativa stra
tegier - expansion snarare än reduktion.

Mitt antagande är att svaret delvis står att finna i den relativa avsaknaden av 
ekonomiskt kapital - främst fast egendom - som skulle varit föremål för detta slags 
konsolidering, och som vi kan se bland grosshandlarna. Om man gör en enkel jämfö
relse mellan de två undersökningsperioderna, och ser till det relativa innehavet av 
fast egendom bland dödsbon från minuthandlare, finner man att där 64 procent (93 
av 145) av bouppteckningarna 1725-34 innefattar fast egendom, så har denna siffra 
sjunkit till beskedliga 37 procent (84 av 229) för perioden 1805-14. Det synes alltså 
som om minuthandlarna var mer och mer hänvisade till sitt symboliska kapital.65

Detta leder till sist fram till ett återknytande av vad jag i kapitel 2 kallade den 
småborgerliga paradoxen. Hur mycket småborgaren än idealiserar sin situation, och 
förfäktar sin egen position som oberoende, det vill säga borgare och näringsidkare, 
saknar han för den skull inte klarsyn när det gäller den egna positionens utsatthet. 
Om då realt kapital saknas, och därmed omöjliggör såväl konsolidering som överfö
ring av egendom inom den egna närmaste sektorn, återstår att sörja för avkomman 
genom att konvertera det symboliska kapital man besitter som borgare till någon 
annan samhällsektor.66 Det här presenterade materialet tillåter ingen egentlig bevis
föring härvidlag, men jag vill låta detta hypotetiska resonemang utgöra den avslu
tande länken i denna familjestrategiernas indiciekedja.



Bilaga till kapitel 9

Yrkeskategorisering

Kategori I.
Den borgerliga sektorn

1) Handelsmän, grosshandlare & köpmän
2) Fabrikörer & manufakturister
3) Minuthandlare & krämare
4) Hantverkare
5 ) Övriga borgerliga yrken, utanför handel och hantverk :

Sjöfolk: skeppare, sjökapten, kofferdikapten, styrman 
Krogfolk: källarmästare, traktör, hovmästare, kock, samt 
apotekare, musiker, konstnär, kusk, badare

Kategori II.
Ämbets- och tjänstemannasektorn

a) Höga ämbets- och tjänstemän (inom den 40-gradiga skalan):

landshövding
kammarråd
regeringsråd
kansliråd
rådman

häradshövding
justitieråd
kommerseråd
borgmästare
överauditör

räntmästare
hovrättsråd
krigsråd
lagman
direktör

samt vissa yrken från kategori II: b med tillägget ’kunglig’, ’kungl. maj:ts’ etc.

b) Ämbets- och tjänstemän på mellannivå (offentlig och privat tjänst)

inspektor
kamrer
sekreterare
kämnär

bokhållare
kommissarie
skeppsklarerare
mäklare
befallningsman
registrator
revisor
provisor
auskultant

notarie
kassör
tullbesökare
fiskal
rättsfogde
kontrollör
uppbördsman
aktuarie

assessor
skrivare
curator ad litern 
konduktör



Kategori III.
Adliga

Inom denna kategori ryms i praktiken endast högadliga, det vill säga dem som titulera
des greve/grevinna respektive baron/friherrinna. Där adlig titel förekommer föregår 
den eventuell yrkestitel.

Kategori IV.
Militära officerare och ämbetsmän

general överste major
kapten löjtnant fänrik
ryttmästare kornett arklimästare

Kategori V.
Kyrkliga och akademiska ämbeten och yrken

prost
kaplan
doktor
magister
skolmästare

kyrkoherde 
(hov)predikant 
med. doktor 
adjunkt

komminister
praeceptor
professor
academie chirurgus

Kategori VI.
Lägre tjänstemän, arbetare och tjänstefolk

1) Inom administrationen: vaktmästare, stadstjänare, brandvakt, brevdragare
2) Inom kyrkan: klockare
3) Inom det militära: soldat, gardeskarl samt samtliga underbefäl
4) Inom sjöfarten: sjöman, jungman
5) Arbetare och tjänstefolk: dräng, piga, lakej, järnbärare, hantlangare, kypare, samt 

gesäll, lärling & bod-/handelsbetjänt. Till denna grupp har också förts barnmorska.

Kategori VII.
Den rurala sektorn

Samtliga jordbrukare (även godsägare) samt bergsmän.



Kapitel 10

Det lilla ägandet 
och den lilla världen
SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Denna avhandling tog avstamp i en diskussion om hur synen på egendom kom att 
utgöra ett slags epicentrum för konflikter mellan korporationer och individer i 1700- 
talets Stockholm. Korporationernas försvar av sin kollektiva egendom kunde använ
das till att marginalisera individer som endast uppfattades som anknutna till, men ej 
fullvärdiga medlemmar av, korporationen. Individerna, å sin sida, framhöll rätten att 
fritt förfoga över vad de ansåg tillhörde dem, och att fritt ingå avtal med andra indi
vider utan korporationens inblandning.

Här framkom också en avgörande skiljelinje mellan korporationernas anspråk 
och statens uppfattning. Mot en korporativ - inbäddad - syn på egendom, som un
derordnad kollektiva och moraliska hänsyn, stod Kommerskollegiets modernare upp
fattning om materiell egendom, fri att disponeras av fria individer.

Konklusionen blev att ett äldre, inbäddat egendomsbegrepp utsattes för allvar
liga utmaningar under 1700-talet, från såväl statsmakt som individer, vilka i stället 
förfäktade individens och den materiella egendomens frigörelse från kollektivt och 
moraliskt överinseende. På lokal nivå kunde korporationerna dock påräkna visst stöd 
från stadens myndigheter, vilka ofta mer beredvilligt erkände en korporations rätt 
att utöva inflytande över individens egendomsutnyttjande.

Avhandlingens vidare teoretiska utgångspunkter bands samman av begreppsparet 
det korporativa idiomet respektive den korporativa visionen.

Under 1700-talet präglades korporationernas relation till det omgivande sam
hället av det korporativa idiomet, genom framhållandet av hur deras partikulära in
tressen var förenliga med samhällets universella intressen - och organisk-hierarkiska 
ordning - genom deras roll som medlare mellan individ och samhälle. Deras relationer 
till individen utmärktes av hävdandet av de patriarkala principerna om övervakning (hel
het) och ömsesidighet, element som var hårt knutna till korporationens hela vara, upp
byggnad och funktion. Dessa principer innefattade också föreställningen om den mora
liska ekonomin, det vill säga värnandet om skälig jämlikhet i näringen, och avståndsta
gandet mot vad som uppfattades som profiterande och alltför egennyttigt agerande.



För de viktigaste aktörerna för mitt vidkommande - Stockholms minuthandels
societeter - handlade det dock inte så mycket om att bevara ett korporativt idiom 
som uppfattades som hotat, utan om att bygga upp ett. Element av det korporativa 
idiomet existerade förvisso inherent i det korporatistiska samhällets principer, som i 
fråga om patriarkalismens grundstenar, alltsammans självklara utgångspunkter för 
den korporativa nyformeringen inom minuthandeln. Men när nya korporationer 
skulle byggas upp måste idiomet konkretiseras. Förutom de mer övergripande ideo
logiska byggstenarna kunde man också hämta visst material från de ’gamla’ 
korporationerna, skråämbetena. Men i mångt och mycket handlade det om att bygga 
upp ett eget korporativt fundament. Principer om ömsesidighet, moralisk ekonomi 
och patriarkal kontroll måste formuleras, inympas hos medlemmarna samt auktori
seras visavi samhället för att skänka de nya korporationerna deras tilltänkta roll. Först 
då kunde idiomet få avsedd effekt, som en verksam diskurs inom det juridiska och 
politiska fältet.

De föreställningar som utgjorde denna tidigmoderna korporativa diskurs visade 
sig ytterst seglivade, och skulle under industri- och klassamhällets inledningsskede 
finna ny grogrund bland småskaliga näringar som ånyo ansåg sig orättvist klämda 
mellan fientliga krafter, i en samhällsutveckling som börjat gå dem förbi. Den 
korporativa vision som kom till uttryck i 1800- och det tidiga 1900-talets organisa
tioner för minuthandel och hantverk, strävade i enlighet med detta till att återupp
rätta korporationerna, om inte nödvändigtvis de jure (även om det också förekom), så 
åtminstone deras grundläggande funktioner, som garanter för en moralisk ekonomi 
som kunde begränsa marknadsekonomins skadliga effekter för smånäringarna. Medlen 
för detta var återuppväckta krav på etableringskontroll, lärlingssystem etc., alltsam
mans sätt för näringsidkarna och deras associationer att betona sin roll som garanter 
för individens fostran och stadga i en värld av hotande individualism.

I kapitel 2 skisserades de element som var centrala för denna korporativa vision, 
element som enligt mitt förmenande var lika centrala för den korporativa nybildningen 
inom Stockholms minuthandel från mitten av 1700-talet.

Som kanske viktigare än något annat har jag valt att framhålla värnandet om 
oberoendet. Det är det ekonomiska oberoendet - att vara sin egen - som skänker små
borgaren hans status, som fjärmar honom från arbetarklassen. Dock hänger detta 
ekonomiska oberoende ofta på en tunn tråd, och ’det lilla ägandet’ är ofta i själva 
verket det enda som skiljer honom från en proletär omvärld. När detta oberoende ses 
som hotat, under trycket från en marknadsekonomi byggd kring vad som uppfattas 
som illegitim konkurrens och profithunger, uppväcks behovet av en motreaktion - 
en småborgerlig mobilisering.

Jag har i denna avhandling velat visa, att när Stockholms minuthandel runt 1760 
- under trycket från en havererad ekonomisk politik och kollapsad kreditmarknad, 
internationell handelskris och avogt inställd statsmakt - på allvar påbörjade sin 
korporativa formering, kan detta ses främst som en väg för att upprätthålla medlem
marnas oberoende och status som borgare, och därmed fullvärdiga medborgare. 
Genom att korporationen uppfyllde sin självpåtagna roll i samhället - och därmed



rättfärdigade sina privilegier - garanterades medlemmarna ett visst skydd mot en fri 
marknad, en viss ordning som sågs som nödvändig för bibehållet oberoende. För
utom att skydda mot marknaden utgjorde denna ordning även en gränslinje mot de 
’beroende’ - de egendomslösa och, inte minst, kvinnorna. Endast mannen kunde 
vara borgare.

En viktig distinktion måste dock göras mellan en modernare tids småborgare 
och deras föregångare under 1700-talet. Oavsett den politiska mobilisering av små
borgarklassen som ägde rum under 1800-talet, kvarstår bilden av den småborgerliga 
identiteten som i grunden individualistisk. Att vara ’sin egen’ är den småborgerliga 
drömmen framför andra. Detta skulle implicera att den moderne småborgarens obe
roende i första hand är ett oberoende ifrån. Hans motsvarighet c:a etthundra år tidi
gare levde dock i ett samhälle där en dylik individualistisk hållning ännu var i sin 
linda; i grunden var samhället ännu korporatistiskt. Om man i detta samhälle lycka
des bryta sig loss ur det beroende som delades av en majoritet av befolkningen, inne
bar detta inte i första hand ett oberoende ifrån utan snarare ett oberoende till - till 
’medlemskap’ och till delaktighet i de sociala, ekonomiska och även politiska sam
manhangen. Jag vill här återknyta till Antony Blacks resonemang (i kapitel 2), om 
hur individen endast genom grupptillhörighet kunde uppnå personlig frihet. Det 
korporatistiska samhällets skräck för de avarter ett fullständigt lösgörande av indivi
den skulle föra med sig kom dock att föras vidare i många sammanhang in i modern 
tid, till såväl engelsk arbetarrörelse som tyska och franska småborgarorganisationer.

Nära kopplat till elementet oberoende är givetvis frågan om egendomen, och små
borgarens syn på denna; förutsättningen för oberoendet är ju just ’det lilla ägandet’. 
Centralt för det inbäddade egendomsbegrepp som diskuterats är synen på rättigheter 
som egendom. Såväl 1800-talets radikala småborgarrörelse som 1700-talets korporatio
ner kämpade för uppfattningen om egendomen som underordnad sociala och mora
liska hänsyn. Egendom var ingen opersonlig storhet som kunde disponeras hur som 
helst, och framför allt inte om det inkräktade på andras rättigheter; egendoms- 
utnyttjande var alltid underkastat de sociala relationerna. Som framgått av resone
manget i kapitel 5, var inte minst societeternas inhängningsstrategier en väg för att 
bibehålla den kollektiva egendomen i inbäddad form.

Oupplösligt förenat med det inbäddade egendomsbegreppet är, som jag ser det, 
föreställningen om den moraliska ekonomin. För såväl de tidigmoderna korporationerna 
som 1800-talets småborgare var denna central, därav fientligheten mot allt som på
minde om fri konkurrens, profitörer och den fria marknaden. Drömmen om en juste 
milieu var precis lika omhuldad av Stockholms minuthandelssocieteter som av deras 
sentida efterföljare. Att dess grunder - som den så kallade näringsprincipen - var 
viktiga inslag i det korporativa idiomet även i en vidare kontext visas av den bered
villighet med vilken stadens myndigheter ställde sig bakom dem.

Man kan även finna likheter i synen på vilka som var motståndarna till den mo
raliska ekonomin. E P Thompson såg ursprunget till social oro inom ’massan’ i käns
lan av att ett förbund hade brutits, ett förbund mellan härskaren och folket, där härs
karen nu lierat sig med ’profitörerna’ och lämnat folket till vargarna, det vill säga den



fria marknaden.1 Minuthandeln på 1700-talet hade att kämpa mot en intervention- 
istisk stat som lierat sig med manufakturister och vad man såg som monopolister 
(utrikeshandelskompanierna och kontoren), medan 1800-talets småborgerliga asso
ciationer såg det stora hotet från storkapitalistiska och industriella intressen, även de 
i allians med en statsmakt som inte ville ge smånäringarna det skydd de ansåg sig 
behöva.

I detta avseende kan det vara lämpligt att återknyta till Christopher Friedrichs (i 
kapitel 2), vilken spårade framväxten av en tidigmodern småborgarklass i just den 
tilltagande splittringen inom borgerskapet. Kombinationen av gradvis förlorat eko
nomiskt oberoende, uppvägt av kvarvarande institutioner för vidmakthållandet av 
gränsdragning nedåt, mot stadens proletära skikt, kom att bli utmärkande för det 
lägre borgerskapet. Där möjligheterna till socialt avancemang genom eget närings- 
idkande syntes avlägsna, kvarstod statusen - som borgare och hushållsföreståndare - 
som den enda garanten för bevarat socialt oberoende.

Friedrichs resonemang utgår dock ifrån produktionssektorn, vilket är karakte
ristiskt för merparten av den tidigare forskning som diskuterats här. Inte bara inom 
den svenska näringspolitiken, utan även inom den historiska forskningen har rått ett 
’produktionens primat’, där organisationen och dynamiken inom hantverk, proto- 
industri, manufakturväsende och industri har setts som grundläggande krafter i sam
hällsutvecklingen, från medeltiden och framåt. I denna till synes teleologiska process 
har den relativt statiska handeln, och i synnerhet detaljhandeln, getts föga utrymme.

I den urbana miljön däremot (förvisso en marginell företeelse i det på 1700-talet 
extremt rurala Sverige), intog handeln och handelsmännen en central plats, och det 
är min förhoppning att denna avhandling har kunnat lyfta fram både de drag som 
förenade borgerskapets grupper, och de drag som skilde dem åt, och vilka utmejslade 
minuthandlarna som ett specifikt skikt, med sina egna problem och ambitioner.

Kanske är det just det statiska draget hos minuthandeln, dess relativa oföränder
lighet fram till varuhusens genombrott under sent 1800-tal, som underlättat jämfö
relserna med såväl Friedrichs tyska 1600-tal som Västeuropas tidiga 1900-tal. Små
borgarna har tenderat att genomsyra den urbana världen långt utanför klass- och 
industrisamhällets skrankor, och mot bristen på dynamik och utveckling måste man 
ställa deras förmåga att bita sig kvar i historien, i trots mot den ständigt förutspådda 
undergången.

I det följande kommer avhandlingens empiriska resultat att sammanfattas och disku
teras utifrån de två huvudproblemen: drivkrafterna bakom, respektive konsekven
serna av, minuthandelns korporativa formering. Varje fråga kommer att behandlas 
utifrån tre nivåer: den strukturella, den korporativa och den individuella. Inte minst 
kommer den latenta spänningen mellan korporativa och individuella intressen att 
diskuteras vidare.

Till dessa huvudfrågor kommer en avslutande: Varför tog minuthandelns orga
nisering formen av just korporationer? Varför valde man en form som dels redan sågs 
som föråldrad av inflytelserika skikt inom politik, näringsliv och samhällsdebatt, dels



redan hade sett tydliga upplösningstendenser inom de ’gamla’ korporationerna, 
hantverksskråna?

Drivkrafterna
Den strukturella nivån
Den förda näringspolitiken i Sverige efter 1660-talet, såsom den beskrivits i kapitel 
3, syftade till att skapa ett produktionens och exportens primat, vilket kom att peka 
ut minuthandeln som mindre viktig, eller till och med onyttig, för nationens väl
gång. En ytterligare följd av detta blev, enligt min tolkning, att där staten i sin politik 
i stort anslöt till det korporatistiska samhällets grundprinciper, strävade den ändå till 
att omdefiniera förhållandet mellan stat och individ. Där korporationer i mer ab
strakt bemärkelse ännu passade in i det näringspolitiska systemet - som övergri
pande statusmässiga och funktionella grupperingar - gjorde korporationer i betydel
sen konkreta rättsgemenskaper och organisationer det inte. Med sina anspråk på att 
utgöra kollektiva - moraliska - personer stod de i vägen för den ’hälsosamma tävlan’ 
som borde råda under statens regelparaply.

Den handelslagstiftning som kom till stånd från 1734, och som behandlats i kapi
tel 4, speglar också väl statens ambitioner att inordna handeln under produktionens 
intressen. Men där motsvarande försök på 1600-talet hade byggt på tanken på en 
korporativt organiserad minuthandel, var detta på 1700-talet av underordnat intresse.

Tidigare forskning har pekat på den intressesplittring som uppstod inom Stock
holms borgerskap efter stora nordiska kriget. Under en period av närmare fyrtio år, 
när stadens ekonomiska liv expanderade i takt med befolkningsökningen, förmena
des minuthandeln del i de mest lukrativa delarna av handeln, genom att den dels 
utsattes för oförmånlig näringslagstiftning - till förmån för den inhemska manu
fakturen - dels utestängdes från kreditsystemet på grund av grosshandelsoligarkins 
dominans inom utrikeshandeln. Den ekonomiska potential som eventuellt kan ha 
funnits kunde alltså svårligen realiseras.

Denna period avlöstes så runt 1760 av en lång stagnationsfas. Inte minst de im
portberoende handelsgrenarna led svårt under den fortsatt importrestriktiva politi
ken, samtidigt som såväl kredit- som penningsystemen råkade in i allvarliga svårig
heter. Men alla näringar som hade sin främsta avsättning bland de breda befolknings
lagren drabbades av den långtgående reallöneförsämringen.

Från Kommerskollegiets sida kvarstod under hela perioden en närmast fientlig 
hållning, och jag skulle här vilja framhålla de aktiva försök som gjordes mot minut
handeln ensam att ge upp delar av sin borgerliga exklusivitet. Om man ser till statens 
inställning till de olika stadsnäringarna, finner man att arbetskraften helst skulle sty
ras till manufakturerna och den ’nyttiga’ utrikeshandeln; en obegränsad kår av arbe
tare inom industrin (och förvisso också jordbruket) parad med välutbildade idkare 
inom exporthandeln, skulle skänka landet dess eftersträvade välstånd. Skråhantverket 
sågs som en alltmer ointressant sektor av produktionen, men dess behov av skicklig 
arbetskraft och reglerad utbildning erkändes ändå fortfarande. Som enda borgerliga



näringssektor fick däremot minuthandeln uppleva att dess anspråk på utbildningsbe
hov och professionell status allvarligt utmanades av statsmakten. Förvisso krävdes 
även här ett visst mått av utbildade betjänter - annars hade 1734 års handelsordning 
varit meningslös - men denna kader borde hållas på ett minimum, och till största 
delen sågs minuthandeln som så elementär att den kunde överlåtas på kvinnor, åld
ringar eller daglönare. Kommerskollegiets agerande mot Viktualiehandelssocieteten 
(se kapitel S) visar att man gärna tog tillfället i akt att beröva en societet vad man 
kunde av dess exklusiva status.

I kapitel 2 konstaterades, att forskningen framhåller upplevelsen av kris som ett 
viktigt rekvisit för mobiliseringen av småborgerligheten. Som jag ser det, pekar det 
mesta på att 1700-talets stockholmska lägre borgerskap i detta avseende hade mycket 
gemensamt med sina kollegor över etthundra år senare. Minuthandlarnas position 
erbjöd under undersökningsperioden goda möjligheter till upplevelsen av både rela
tiv underprivilegiering (visavi andra köpmannagrupper och i relation till deras eko
nomiska potential under expansionsperioden efter 1720) och verklig ekonomisk ned
gång (i och med inträdet i stagnationsfasen efter 1760). Art ett omfattande mått av 
just upplevelse av kris förelåg anser jag styrks av de skriftliga näringspolitiska akt
stycken som presenterats från minuthandelns societeter.

Men 1700-talets handelslagstiftning kom ändå att lägga grunden till den organi
sering av minuthandeln som lagstiftarna hade försökt förbigå, även om initiativen 
till vidare reglering nu i stället fick komma ifrån handelns egna företrädare.

Min slutsats har därmed blivit, att den merkantilistiska politiken och den åtföl
jande lagstiftningen, från Stockholms lägre borgerskaps horisont, kan ses som tecken 
på ’det brutna förbundet’. Ett borgerskap som tidigare kunnat se sig som enat, fram
för allt i kampen mot manufakturer och andra inkräktare, såg efter stora nordiska 
kriget en tilltagande splittring, där de ekonomiskt ledande skikten lierade sig med de 
tidigare motståndarna. Staten - i första hand representerad av Kommerskollegium - 
intog i denna gryende tvist en position som, i minuthandlarnas ögon, ställde den på 
monopolisternas och kapitalisternas sida. Här kunde känslan av att tillhöra ett utsatt 
skikt i stadssamhället, relativt andra grupper på den ekonomiska arenan, lätt slå rot 
bland minuthandlarna.

Till dessa krafter på politisk och lagstiftande nivå kom specifika fenomen och 
problem på lokal nivå. I jämförelse med mindre städer utgjorde borgarna i huvudsta
den en låg andel av den samlade befolkningen, då de hade att samsas med en stor 
kader av ämbets- och tjänstemän knutna till riksadministrationen samt ett betydande 
inslag av militärer. Till detta kom sedan den ständigt växande andelen ur de sociala 
underskikten. Då det fiskala systemet ännu baserades på idén om borgerskapet som 
bärare av stadens utskylder, innebar den minskande befolkningsandelen givetvis ett 
ökande tryck på borgarsamfundet, speciellt som reformer för att sprida den borger
liga tungan på flera grupper endast sakta fick genomslag. Då näringspolitiska refor
mer i ’liberal’ riktning länge bara syftade till att lätta på de borgerliga näringsmono- 
polen, men sällan ifrågasatte borgarnas ’skyldighetsmonopol’, bidrog det sannolikt 
till känslan av utsatthet bland många av stadens näringsidkare.



Att döma av tidigare forskning, drabbade också de ekonomiska problem som 
eskalerade efter 1760 Stockholm extra hårt, och flera av stadens näringar tappade 
mark i den nationella konkurrensen med andra städer. En känsla av kris inom delar 
av borgerskapet var nu inte bara grundad pä jämförelser med andra grupper, utan på 
ekonomiska realiteter.

Den korporativa nivån
På korporativ nivå blir frågan om upplevelsen av kris än mer central. Som redan fram
gått av den strukturella nivån ovan, samsas inom undersökningens tidsspann lätt 
föreställningar om såväl relativ underprivilegiering som verkliga ekonomiska mot
gångar. Dock har en eventuell faktisk kris för minuthandeln inte undersökts empi
riskt här, varför jag varit hänvisad till utsagor från aktörerna själva vilka, enligt mitt 
förmenande, ganska entydigt pekar på att man såg sig själva som ekonomiskt utsatta, 
och inte sällan som offer för fientliga sociala och ekonomiska krafter, mot vilka man 
- i regel förgäves - sökte hjälp hos överheten.

När de ekonomiska svårigheterna vid mitten av seklet framstod som både akuta 
och allmänt uppenbara, bör tanken på någon form av kollektiv samling för att tillva
rata de enskilda yrkenas intressen inte ha legat långt borta. Genom Stockholms
handelns utvecklade karaktär, relativt mindre städer, och den för staden specifika 
handelslagstiftningen, vilken underlättade uppkomsten av separata societeter, var 
Stockholms minuthandlare vid detta laget antagligen alltför splittrade för att gå sam
man i en gemensam handelssocietet, såsom skedde i Göteborg.

Om man blickar framåt, mot försöken till småborgerlig politisk formering under 
1800- och tidigt 1900-tal, kan vissa paralleller skönjas i synen på vad som konstituerade 
hoten mot den ’lilla människan’, och hennes rätt att överleva av eget arbete, utan att 
behöva utsättas för oskälig konkurrens. I bägge fallen märks kritiken mot dem som 
avviker från den moraliska ekonomin, och utnyttjar sin ekonomiska styrka till att 
tränga undan sina med-borgare. I bägge fallen märks också en tilltagande oro för att 
överheten/staten sviker sin roll som beskyddare.

Till detta kommer att den skadliga individualismen och den fria marknadens (för 
såväl varor som arbete) följdverkningar skapade ett socialt hot från de egendomslösa, 
ifall det institutionella bålverket nedåt skulle rivas. Endast ett bevarande av princi
per om patriarkalism och rättigheter som egendom kunde erbjuda det hägn inom 
vilket smånäringarna och ’medelståndet’ kunde bestå.

Från korporationernas horisont måste kampen för det bevarade oberoendet ses 
som en viktig drivkraft. Korporationernas strävan att upprätthålla den inre ordningen 
och näringsprincipen syftade enligt min mening till just detta. Det var detta obero
ende som tydligast skilde ut borgaren från massan av egendomslösa och beroende i 
samhället, och det var endast genom försvaret av korporationens kollektiva egendom 
som medlemmarnas oberoende kunde garanteras. Om korporationens auktoriserade 
ställning vacklade - om till exempel kraven på utbildning ifrågasattes - undergrävdes 
kontrollen av rekryteringen, något som medförde risken för att yrket öppnades för 
oönskade element, som exempelvis kvinnor. Dessutom riskerade näringen att kastas



ut på marknaden, alltsammans ämnat att i längden undergräva medlemmarnas posi
tioner som borgare.

Jag har tolkat korporationernas agerande i dessa avseenden som ett försvar av en 
’liten värld’ (framför allt i kapitlen 6 & 7), en värld präglad av ordning, överblickbar- 
het, ömsesidiga band, värdegemenskap och lokalism. Patriarkalismens helhetsanspråk 
innebar att arbetskraften idealiskt sett skulle vara del av hushållet på samma villkor 
som familjemedlemmarna. Det ålåg husbonden/husfadern att fostra sina lärlingar 
och anställda, till välartade undersåtar likaväl som till utlärda arbetare. För att hålla 
den förväntade värdegemenskapen vid liv mellan husbonde och anställd gällde det 
dock att också ömsesidighetsaspekten iakttogs. Kontroll borde balanseras av ansvar. 
För korporationen gällde att samma relation borde reproduceras på den korporativa 
nivån, vilket krävde ett iakttagande av ömsesidighetsidealet ledamöterna emellan. 
Genom hävdandet av näringsprincipen skulle den enskildes egenintresse underord
nas kollektivets. Ett erkännande av korporationens fostrande roll i ’den lilla världen’ 
skulle i förlängningen garantera kollektivets oberoende.

Minuthandeln hade också relativt sett goda förutsättningar att leva upp till den 
lilla världens ideal, då dess grundläggande småskaliga, koncentrerade struktur kunde 
bibehållas längre än inom produktionen. Dock såg idkarna inom den småskaliga han
deln hot mot denna förmenta gemenskap, både under 1700-talet och fram emot 
modern tid. Boven var i bägge fallen - återigen - den fria etableringsrätten och den 
fria konkurrensen, och i förlängningen en skadlig individualism. Kampen för att upp
rätthålla, eller för senare tiders del återupprätta, lärlingssystem och reglerad utbild
ning, handlade alltså lika mycket om att hålla husbonde- och borgarstatusen vid liv 
som att hålla den påträngande marknaden på avstånd. Där detta inte visade sig möj
ligt kunde en ökad exploatering av familjen som arbetskraft bli det enda kvarvarande 
medlet för småborgaren att bevara rollen som hushållsföreståndare.

Den individuella nivån
Det är naturligtvis svårt att spåra individuella drivkrafter bakom kollektiv handling. 
Lättare är det då att upptäcka konflikter mellan just individers och kollektivs intres
sen; kollektiv samling innebar inte automatiskt att individerna underordnade sig utan 
motstånd. Men återigen är tidpunkten viktig. Det är knappast någon tillfällighet att 
så gott som samtliga minuthandelssocieteter (järnkrämarna undantagna) påbörjade 
sin väg mot att bli mer eller mindre kompletta korporationer åren runt 1760. Rela
tiva motgångar till trots, kan frihetstidens första fyra decennier ändå ha inneburit 
goda tider för många. Men när de stockholmska stagnationsproblemen började stå 
klara för alla, bör många, även utifrån rent individuella intressen, ha insett poängen 
med yrkesmässig organisering, inte minst som utgångspunkt för politisk handling 
(tidpunkten sammanfaller ju också med den omvälvning inom politiken, i ’småbor
gerlig’ riktning, som beskrivits av t.ex. Per-Erik Brolin).

Förvisso har vi bevittnat att det kunde innebära svårigheter att få individer att 
underordna sig kollektiva intressen, att implementera korporativa ideal. Men poli
tisk aktion utifrån rent individuella intressen är omöjlig, och även för dessa handlare



gällde, att eventuell kamp för ens intressen innebar att man i viss mån måste under
ordna sig ett kollektiv.

Konsekvenserna 
Den strukturella nivån
För den strukturella nivån har jag visat, att handelssocieteterna - dock i varierande 
grad - skulle komma att auktoriseras, det vill säga tillerkännas status av kollektiva 
personer.2 Deras roll som fostrande mellanled mellan individ och samhälle fick ge
nomslag på två nivåer. Dels i relationen till de egna medlemmarna, där av överheten 
(på statlig eller lokal nivå) auktoriserade reglementen höll den interna konkurrensen 
under kontroll, för att man därigenom skulle uppnå ordning och jämlikhet - med 
andra ord upprätthålla näringsprincipen. Dels i relationen till individer i periferin, 
vilkas rätt att ställa krav på delaktighet korporationen ansåg sig ha rätt att kontrollera 
och begränsa. Inom domstolarna utvecklades i detta sammanhang en rättspraxis som 
i högre grad kom att upphöja korporationens argument och regelverk till norm och lag.

Den korporativa nivån
På korporativ nivå framträder ett på det hela taget framgångsrikt inympande av det 
korporativa idiomet. Vakthållandet kring den moraliska ekonomin innebar krav på 
utökad kontroll över medlemmarnas individuella göranden och låtanden, för att upp
rätthålla allas möjligheter till skälig utkomst. Här innefattas regler om begränsning 
av mängden arbetskraft, antalet bodar, möjligheterna till helt fri individuell upp
handling med mera (alltsammans avhandlat i kapitel 5). De enskilda näringarnas 
ekonomiska mål skulle underordnas plikterna gentemot kollektivet.

Tidiga försök att få till stånd en fastare organisering hade ofta kombinerats med 
oblyga anspråk på exklusivitet och monopol, vilka alla kategoriskt avvisats av över
heten. En mer genomgripande korporativ samling krävde dock en modifiering av 
strategierna, från expansiva, marknadsinriktade till reduktiva, med inre konsolide
ring och behovet av utbildning och ordning i fokus. Jag har velat visa, hur man ge
nom att kämpa för utbyggd och formaliserad utbildning, och genom att slå vakt kring 
den moraliska ekonomin sökte inhägna sin sektor av samhället. Genom betonandet 
av Ordningen fick man även statsmakten att mjukna något, och ett flertal handels
societeter kunde så småningom ta steget till att bli verkliga, juridiskt erkända korpo
rationer. Helt i enlighet med Hegels resonemang (presenterat i kapitel 2), krävde 
erkännandet av dylika kollektiva intressen juridisk auktorisation. Exemplen från 
tobakshandeln och viktualiehandeln visar med all önskvärd tydlighet vad avsaknad av 
dylik kunde innebära för en handelssocietets möjligheter att försvara sina intressen.

I korporationens relation till andra individer än de egna medlemmarna fick 
patriarkala principer fullt genomslag. Min slutsats blev, att minuthandelns korpo
rationer - i fråga om husbondeväldets upprätthållande - bättre än hantverksskråna 
klarade av att balansera anspråken på full kontroll med ansvarstagande. En faktisk 
omsorg om betjänternas framtid visas inte minst av de relativt goda framtidsutsik



terna för dem som lyckades anpassa sig till systemet. Inom flera societeter ingick 
också försök till formalisering av relationen mellan husbonde och betjänt som ett led 
i den korporativa formeringen.

Där anpassningsviljan emellertid brast hos någondera parten kom inte sällan ett 
långdraget processande till stånd, vilket efterlämnat källmaterial där argumentatio
nen ibland rör sig upp på principiellt intressant nivå. Inte minst framkommer den 
skiftande inställningen till lagstiftningen, hos såväl individer som rättsinstanser. Där 
frågan om lagens anda ännu fram emot 1760-talet var öppen för debatt, kom dom
stolarna under seklets senare del att i övervägande grad ställa sig bakom korporation
ernas försvar av lagens bokstav. Mitt antagande i inledningen av kapitel 7, att korpo
rationernas stärkta rättsliga ställning från och med 1760-talet även skänkte dem en 
starkare position visavi individen, tycks alltså få empiriskt stöd.

Tydligt uttryck får detta i societeternas framgångsrikt lokalistiska hållning, där 
burskapssökande utifrån - utan bakgrund i stockholmssocieteten - fick allt svårare 
att få gehör i domstolen. Lokalismen har här framhållits som ett viktigt inslag i för
svaret av ’den lilla världen’. Tecken finns på att Stockholms minuthandelssocieteter 
rekryterade sin arbetskraft från just Stockholm i allt högre grad, vilken utveckling 
stundom ackompanjerades av oblyga försök att förbehålla framtida burskap dem som 
också var upplärda inom stadens societeter. Tillsammans kan detta tolkas som försök 
att samla yrket kring en lokal identitet. Alternativt kan det också ses som en naturlig 
konsekvens av att stadens borgerskap generellt blev alltmer urbant och lokalt för
ankrat. Teoretiskt passar dock det första alternativet in på synen på en begynnande 
småborgerlighet som särskilt inklinerad att framhäva och idealisera det lokala. Till 
föreställningen om vad som kan tänkas hota smånäringarnas ställning - ovanifrån 
eller underifrån - kan alltså föras hotet utifrån. Även idén om den moraliska ekono
min förutsätter en lokal förankring.

Jag har i och med detta försökt visa, att auktorisationen förvisso skänkte handels- 
societeterna status av äkta rättsgemenskaper, av äkta korporationer. I relationen in
divid-samhälle erkändes nu i praktiken korporationen som mellanled.

För individen gällde att hans möjlighet att vara ’till nytta’ för samhället låg i att 
bli borgare och medlem av en korporation. För korporationen gällde att nyttan ga
ranterades genom upprätthållandet av husbondevälde och etableringskontroll, var
vid god ordning skulle råda i relationen till såväl individ som samhälle. Handels- 
societeternas värnande om medlemmarnas oberoende, av stadga, ordning och lokal- 
ism, tillsammans med minuthandelns speciella struktur - vilken gynnade bibehållandet 
av småskalighet och stabilare relationer inom hushållet - samverkade till ett försvar 
av just en liten, överblickbar värld.

Men det patriarkala systemet innefattade inte bara relationen mellan oberoende 
och beroende i betydelsen vuxen-barn, utan även i betydelsen man-kvinna. Former
ingen kring familjen är central för såväl borgarens som småborgarens identitet, och 
för både för 1700- och 1800-talens smånäringar gällde att familj och rörelse var ett, 
och någon egentlig åtskillnad mellan dem gjordes knappast. För 1700-talets del inne
bar denna helhetssyn på familj och näringsidkande att spänningar kunde uppstå i



relationen mellan familj och korporation. Endast en medlem av familjen kunde vara 
fullvärdig medlem av korporationen, nämligen mannen, i kraft av burskapet. Rörel
ser som hamnade, eller riskerade att hamna, under en självständig kvinnas kontroll 
innebar i och med detta ett undergrävande av näringens borgerliga status.

I enlighet med detta lanserade jag i kapitel 8 begreppet den korporativa genus
ordningen, för att definiera hur handelssocieteterna säg på kvinnans närvaro och del
tagande i de borgerliga näringarna. Jag ville där visa, att vad man fruktade var den 
självständiga kvinnan, kvinnan frigjord från patriarkal kontroll. Kön hade ingen större 
betydelse i fråga om arbetet i sig - att man och hustru samarbetade i rörelsen sågs 
som närmast självklart, liksom att döttrar eller andra barn nyttjades. Men när frågan 
kom in på rättigheter som närmade sig borgarens, var könet tvärtom av avgörande 
betydelse; inte ens änkor kunde påräkna status som fullvärdiga medlemmar. Och 
Sara Videbeck fick vackert finna sig i att träda tillbaka från sitt värv när hennes mor 
glasmästaränkan hade dött.

Med begreppet den korporativa genusordningen har jag avsett att lämna ett bi
drag till den diskussion om spänningen mellan normer och praxis i fråga om kvin
nans situation, som under lång tid ägt rum inom nordisk, genusteoretisk forskning 
kring tidigmodern tid.

Kvinnans arbete var inte problematiskt, men hennes anspråk på del i rättighe
terna - den kollektiva egendomen - var det. Och liksom i fråga om relationen till 
manliga individer kunde korporationen påräkna ett starkare rättsligt stöd ju längre 
fram i undersökningsperioden vi kommer.

Resultatet att handelssocieteterna mot slutet av seklet intensifierade försöken att 
så långt som möjligt få bort kvinnor ur näringarna får ytterligare stöd av undersök
ningen kring understödsverksamheten. Från att främst ha varit medel för stöd åt 
medlemmar i tillfälligt beråd, kom fattig- och pensionskassorna allt tydligare att ut
vecklas till änkepensionsinrättningar, vars hjälp också kunde innefatta hustrur och 
döttrar. Och ju mer permanent hjälpen blev, desto mer kom kvinnorna att dominera 
bland mottagarna. Kvinnor skulle helst hållas borta från möjligheterna att konkur
rera med de fullvärdiga medlemmarna - männen.

Jag har här tolkat korporationernas relation till kvinnor i termer av ökad omsorg 
om den patriarkala överhögheten. Ju närmare sekelskiftet 1800 man kommer, desto 
tydligare blir tecknen på att man än mer kategoriskt än tidigare värnar borgarens 
privilegier som just man. Borgerliga yrken var manliga sysslor, och kvinnor inom 
handelns rörelser kunde inte längre påräkna samma förmånliga behandling som tidi
gare under seklet, när ömmande omständigheter och liknande kunde medge avsteg 
från principerna. Med känslan av en urholkad social position följde också ett ökat 
behov av att hålla gränsen gentemot kvinnor och andra ’beroende’ stängd. Kombina
tionen egendomsinnehavare-borgare-man fick inte ifrågasättas om privilegiesystemet 
skulle kunna bibehållas intakt.



Den individuella nivån
Huruvida den korporativa formeringen även fick effekter på individuell nivå - här 
familjenivå - är inte helt lätt att avgöra utifrån de resultat som presenterats.

I fråga om kontaktnät och social gränsdragning utmärkte sig familjerna inom 
minuthandeln genom att på sikt visa upp ett allt snävare mönster; här kom till sist att 
ses större inslag av dop med faddrar från såväl den egna närmaste yrkessfären som 
från släkten, liksom dopfaddrar generellt rekryterades från ett smalare socialt spek
trum.

Som resultaten presenterades i kapitel 9, framstod undersökningsåret 1760 som 
just en brytpunkt, vilken på ett besvärande sätt bröt eventuella tendenser mellan 
tidigt 1700-tal och tidigt 1800-tal. Oavsett att den långsiktiga utvecklingen på detta 
sätt framstår som minst av allt linjär, kan man ändå få intrycket att minuthandelns 
korporativa formering, från just c:a 1760, avsatte spår även i handelsmännens age
rande på familjenivå. Korporativ formering kan alltså mycket väl ha bidragit till tä
tare sociala band inom korporationen. Resultaten är dock knappast entydiga, och 
denna tolkning får ses som löst grundad. Till exempel märks inga spår av ökat ingifte 
mellan handelsfamiljer och dylikt.3

Tendensen till ökad släktcentrering - en tendens som i och för sig var gemensam 
för samtliga undersökta grupper - kompletteras av resultatet att barnen blev kvar i 
hemmet allt längre. Tidigare forskning har visat att detta förvisso var en generell 
tendens i tidens Stockholm, men inom minuthandelsfamiljerna märks framför allt 
döttrarna, vilka blir kvar hemma både i större utsträckning och högre upp i åren. 
Detta kan tyda på att familjen som arbetskraft fick större betydelse. Att någon mot
svarande ökning av hemmavarande söner inte kan urskiljas tyder dock på att det inte 
handlade om att lära upp barn inför ett kommande övertagande av rörelsen.

Tendenserna till samling i bägge dessa avseenden har jag, i kapitel 9, tolkats främst 
som ett utslag av samlingen kring ’den lilla världen’, analogt med diskussionen i 
kapitlen 6 och 7. Som framgått av den vidare diskussionen i kapitel 8, fanns dock en 
tydlig potentiell konfliktyta mellan familj och korporation, där familjens/hushållets 
intressen inte nödvändigtvis sammanföll med korporationens. Den gradvisa ute
stängningen av hustrur från möjligheten att driva mannens näring vid obestånd eller 
andra problem innebar ju till exempel tydligt att korporationen motarbetade det ak
tuella hushållets intressen.

Här gällde det alltså för korporationen att inympa korporativa ideal hos med
lemmarna, för att dessa skulle acceptera att deras egennyttiga mål inordnades under 
det korporativa paraplyet. Källors tystnad är alltid vansklig att tyda, men avsaknaden 
av några mer uttalade protester från berörda medlemmar av societeterna kan tolkas 
som att korporationens ställning vid slutet av 1700-talet var så stark gentemot indi
viden, att motstånd var meningslöst. En medlem på obestånd äventyrade också sin 
borgerliga status, varför hans forhandlingsposition visavi korporationen antagligen 
inte var den bästa. Endast med bevarat ekonomiskt oberoende kunde en ledamot 
inta sin plats ibland likar. Det ekonomiska skyddsnätet var ofta gravt bristfälligt, och 
korporationens uppgift var, som jag tolkat den, inte i första hand att hjälpa dem som



fallit igenom, utan snarare att vidmakthålla ett system som skulle garantera att så 
många som möjligt kunde hålla sig kvar. Endast genom att konsekvent förfäkta 
kollektivets överordnade intressen var detta möjligt, enligt det korporativa idiomet.

Denna situation för individen - där korporationen erbjöd skydd på strukturell 
snarare än individuell nivå - innebar att man i strategier på familje- eller hushålls- 
nivå knappast kunde luta sig emot korporationen som stöd; i detta var borgaren/ 
näringsidkaren ensam. Resultatet blev vad jag här kallat den småborgerliga paradoxen. 
På kollektiv nivå kunde företrädare för smånäringarna framhålla ’det lilla ägandet’ 
som en samhällets bas, där oberoende men ändå ansvarstagande individer fostrades 
till såväl skickliga yrkesmän som goda medborgare och husbönder, i fördelaktig relief 
mot den ansiktslösa massan å ena sidan, och det hjärtlösa kapitalet å den andra. Men 
på individnivå var samma smånäringar synnerligen instabila, och denna realitet 
lockade ofta småborgaren att lotsa sin avkomma till positioner som kanske inte mot
svarade kravet på oberoende - att vara sin egen - men å andra sidan framstod som 
säkrare.

När det gäller frågan om barnens sociala rörlighet kom diskussionen att röra sig 
kring två frågor: Hur stor förmåga att utnyttja vad som kan ses som samhällets insti
tutionella kanaler för social rörlighet kunde urskiljas inom olika grupper, och kan 
dessa barns sociala rörlighet kläs i termer av konsolidering respektive konvertering 
av kapital?

Upphöjandet av näringsidkarens/borgarens oberoende, i samklang med en ökad 
centrering kring släkt och familj, kunde ha bidragit till en ökning i andelen nedärvda 
rörelser. Idealiskt sett borde just det lilla familjeföretaget kunna stå som själva sinne
bilden för småborgerlighet. Här nåddes dock slutsatsen - om än i flera avseenden på 
skakig grund - att barnen bara i begränsad utsträckning stannade inom faderns när
maste yrkessfär. Men där sönerna i regel hamnade inom den borgerlig-professionella 
sfären av näringsidkare respektive ämbets- och tjänstemän, spreds döttrarna via gif
termål över en något vidare krets. Generellt visade dock gruppen god förmåga att 
utnyttja de institutionella kanalerna för social mobilitet. Jag framhöll, som möjlig 
tolkning av detta mönster, vikten av att konvertera ett symboliskt kapital snarare än 
att konsolidera ett ekonomiskt.

I enlighet med resonemanget om den småborgerliga paradoxen, tycks för såväl 
tidigmoderna som modernare smärre näringsidkare ha gällt, att medvetenheten om 
rörelsens bräcklighet och gruppens instabilitet gjorde det angelägnare att föra vidare 
ett visst mått av socio-ekonomisk position snarare än en viss verksamhet. Bristande 
kontinuitet mellan generationerna utmärker både mina undersökningsobjekt och 
senare tiders småborgerskap. Rörelsernas likartade strukturella förutsättningar tycks 
därmed ha avsatt liknande spår på familjenivå, såväl hos kryddkrämare vid slutet av 
1700-talet som hos specerihandlare vid slutet av 1800-talet.

*



När minuthandeln i Stockholm väl tog steget att försöka formera sig i korporationer 
- med dessas långtgående anspråk på att utgöra länk mellan individ och samhälle - 
hade man också på sätt och vis anträtt vägen mot en småborgarklass. För att en handels
societet skulle kunna fungera som äkta korporation krävdes till att börja med indivi
dens underordning under de kollektiva intressena. I detta anslöt man naturligt till en 
av det korporatistiska samhällets grundprinciper, liksom en sådan underordning är 
en förutsättning för snart sagt allt kollektivt handlande.

Men en äkta korporation ställer vidare anspråk. Den skulle också vara en fost
rare, av såväl de egna medlemmarna som av andra individer i dess omgivning. Och 
det värdesystem dessa individer skulle fostras in i kan sammanfattas i begreppen ’det 
lilla ägandet’ och ’den lilla världen’. Det lilla ägandet utgjorde garanten för handels
mannens bevarade sociala oberoende, och i den lilla världen sammanfördes de ele
ment som skulle garantera att borgarens position på den lokala arenan inte hotades. 
Om hoten sedan existerade reellt, eller främst i ’småborgarnas’ samhällsuppfattning, 
är i detta sammanhang inte det viktigaste.

Korporationens uppgift var att konkretisera och formulera det lilla ägandets och 
den lilla världens ideal, till att utgöra den diskurs som har kallats ’det korporativa 
idiomet’. För att bli verksamt måste detta förankras hos både de egna medlemmarna 
och det omgivande samhället. Medlemmarna måste fås att ansluta sig till tanken på 
just det lilla ägandet som ett grundelement i deras roll i samhället; en ambition att 
också få del i det ’stora’ ägandet kunde komma i konflikt med allas rätt till skäligt 
näringsfång. Det omgivande samhället - ’det allmänna’ - skulle fås att inse 
korporationens roll som bevarare av det borgerliga samfundets inre ordning, en ord
ning där korporationerna var de självklara grundläggande enheterna.

Men Stockholms handelssocieteter var sent ute. Deras korporativa formering var 
på ett plan lyckosam, men den ägde trots allt rum i en tid då korporationerna som 
samhällets minsta gemensamma nämnare på allvar hade börjat ifrågasättas, och indi
viden - den farliga - började hävda sig i egen rätt.4 Det är denna position, som försva
rare av en värld som redan befann sig under upplösning, som motiverar att dessa 
småhandlare i ett stockholmskt 1700-talet bör betraktas som föregångare till en se
nare tids småborgarklass.5

Varför just korporationer?
Vad var det då som fick minuthandelns företrädare att genomdriva en organisation 
efter just korporativa principer? Och varför bildade varje yrke en separat societet, i 
stället för att samlas i en större - och antagligen mer inflytelserik - branschorganisa
tion? Av tidens ekonomiska debatt, och framför allt Kommerskollegiets inställning, 
får man lätt intrycket att korporationernas roll i samhället sågs som överspelad, och 
det redan i början av 1700-talet; Kommerskollegium hade ju påbörjat sin kamp mot 
framför allt hantverksskråna redan i slutet av 1600-talet.

Emot denna kritik av det korporativa systemet står dock hela det korporatistiska 
samhällets grundsatser, vilka å ena sidan erkände, och till och med förutsatte, före



komsten av avgränsade kollektiv med uttalade funktioner eller privilegier, å andra 
sidan byggde på principer om individens underordning under kollektivet, patriarkal 
överhöghet och ömsesidiga beroenden.

Stånds- och privilegiesystemet var inte oförenligt med statens och de ekonomiskt 
framåtsträvande skiktens ambitioner; tvärtom byggde ju även skeppsbroadeln och 
brukspatronerna sin ställning på privilegier. Dock hade korporationer på en lägre, 
konkret nivå inte längre någon plats i visionerna om framtiden.

Men visionen om en ny grundläggande relation mellan en överordnad stat och 
’fria’ individer härrörde från en ekonomisk och politisk elit, och kom att stöta på hårt 
motstånd från grupper inom främst det lägre borgerskapet, som ännu var fast för
ankrade i en korporatistisk värld och, i många fall, i en konkret korporativt ordnad 
verksamhet.

I ljuset av detta är det inte överraskande att minuthandelns företrädare, när de 
väl tog steget att föra sina yrken mot en fastare organisation, byggde på de ’sega 
strukturerna’ snarare än på en ’ny tids’ idéer, i all synnerhet som företrädarna för 
denna nya tid knappast visat något större intresse för minuthandeln och dess pro
blem. Dessa handlare såg knappast något att vinna på att ’se framåt’, medan de i 
stället såg ’framtiden’ i att vända ryggen åt en utveckling som endast verkade gynna 
monopolister och profitörer, för att i stället värna om en till synes hotad social ord
ning som garanterade ’eviga’ värden.

Vad var då naturligare än att se till det exempel de redan hade för ögonen - 
hantverksskråna. Där fanns en organisatorisk modell som var etablerad sedan drygt 
ett sekel, och i några fall i hundratals år. I det sammanhanget betyder det mindre att 
de korporativa idealen inom många hantverk redan var på väg mot upplösning. Hant
verket i stort hade redan sedan länge utsatts för så stora strukturella förändringar, 
genom manufakturväsendet och den begynnande industrin, att verkstäderna ofta på 
allvar börjat präglas av modernare tiders arbetsgivare-arbetstagare-relationer, sna
rare än att bestå som familjeliknande produktionsenheter.

Minuthandeln hade vid mitten av 1700-talet ännu inte utsatts för något mer 
omfattande strukturellt förändringstryck. Formerna skulle i princip bestå oföränd
rade i ytterligare ett sekel. Då minuthandelns rörelser i regel bevarade sin småskaliga 
prägel, var steget inte långt till att överföra hushållets patriarkala ordning till den 
organisatoriska nivån. Vid sidan av den närmaste familjen och hushållet, kunde 
korporationen träda in som en andra familj för borgaren och handelsmannen. Det 
korporatistiska samhällets grundläggande ordning reproducerades på alla nivåer, och 
inom korporationen gällde samma individens underordning som inom familjen/hus
hållet. Häri ligger sannolikt också en del av förklaringen till att handeln kom att 
organiseras efter enskilda yrken, och inte samlades i en större handelssocietet. Till 
detta kommer också att det juridiska och administrativa ramverket redan i viss mån 
lagt grunden till separata societeter, samt att Borgerskapets äldste redan existerade 
som samlande organ för stadens borgerskap.

Det faktum att den enskildes, eller hushållets, intressen inte alltid var förenliga 
med kollektivets/korporationens kan i detta sammanhang ses som en självklarhet,



och bör inte få stå i vägen för studiet av korporationen som kollektiv aktör, och som 
företrädare för vad som här kallats det korporativa idiomet. Detta begrepp samman
fattar de ideologiska och retoriska element som måste till för att dels inordna indivi
der med delvis disparata intressen under kollektivets gemensamma bästa, dels för
ankra positionen som erkänd kollektiv person hos ’det allmänna’.

Tydlig blir parallellen med de rörelser för mobilisering av smånäringar inom han
del och hantverk som såg dagens ljus under 1800-talet. De korporativa ramverken 
hade vid det laget upplösts i de flesta länder, och ersatts av en på individen och 
entreprenören baserad näringsfrihet. För de grupper som såg sig som förlorarna i 
denna process återstod att antingen ge sig in i den ’hälsosamma tävlan’ på vinst och 
förlust, eller börja drömma om att återupprätta en förgången ordning, en korporativ 
ordning. De som förfäktade det senare alternativet hamnade dock lätt på kollisions
kurs med de potentiella medlemmarna, som i många fall börjat anamma mer 
individualistiska tankegångar. Av till exempel Shulamit Volkovs exempel från det 
tyska hantverket att döma, blev många av dessa småborgarorganisationer också 
kamratföreningar snarare än verksamma politiska organ.6

Av detta kan man dra slutsatsen att småborgerligheten på organiserad, kollektiv, 
nivå gjorde sig till företrädare för vad som här kallats den korporativa visionen. Av 
detta följer dock inte med någon nödvändighet att samma ideal var förhärskande 
inom varje småborgerlig rörelse eller familj. Spänningen mellan individuella och kol
lektiva intressen låg ständigt under ytan, och blev stundtals så stark att sönderfall 
hotade.

Men utvecklingen hade sprungit ifrån 1800-talets småborgare och möjligheten 
till verklig korporativ nyformering, och där hade 1700-talets minuthandlare en ovär
derligt fördel framför sina efterföljare. De levde ännu i ett korporatistiskt samhälle, 
där avståndet mellan samhällets övergripande organisationsprincip och principerna 
för kollektiv organisering på lägre nivå inte var så stort. Förvisso existerade här samma 
spänning mellan gemensamma och individuella intressen - även här uppträder 
’entreprenörer’, vilka hävdar rätten för individen att fritt söka sin egen lycka, utan att 
hindras av obsoleta institutioner, som korporationer. Men då de nybildade handels- 
societeterna kunde luta sig emot ett politiskt, administrativt och juridiskt regelverk 
som i grunden ännu vilade på korporatistisk grund, kunde de så småningom uppnå 
den status av erkända ’länkar’ mellan individ och samhälle som var förutsättningen 
för äkta korporationer. Med denna stärkta position i ryggen kunde de - åtminstone 
för några decennier - agera som kollektiva personer, och genom transformerandet av 
individens egenintresse till allmänintresse inta sin plats i det borgerliga samhället.

Även om de representerade ett senkommet tillskott till den korporativa världen, 
och möjligen redan var ifrånsprungna av samhällsdebatten, var de ändå ingen ana
kronism. Många av de värderingar som utgjorde grunden för det korporativa idiomet 
visade sig tvärtom ytterligt långlivade, och visar stundom livskraft ännu i våra dagar.



English Summary

The Petty Property. Corporate Formation and 
Social Relations within the Stockholm Retail Trades, 
1720 -1810.

The objects of this dissertation are the Stockholm retail trades and their legal 
corporations in the eighteenth century, with emphasis on the political, legal and so
cial relations concerning the retailers, their families, their labour and, not least, their 
corporations - the trade societies.

The basic premise of the dissertation is that of the corporatist society. Being a so
ciety of estates up till mid nineteenth century, Swedish society was organised around 
the notion of an organic-hierarchic order, where the basic functions were assigned to 
privileged bodies - corporations - of which the Burgesses’ Estate, with the privilege 
of pursuing urban trades within production and distribution, is the most important 
one here.

Combining notions of both a paternal and patriarchal order, the fundamental 
principles of corporatism provided fertile soil also for the emergence of corporate 
associations on a more concrete level, such as the long established craft guilds. For 
the Corporation, its main task in society was that of intermediary between individual 
and public interest. Through its fostering of self-interest into something good for 
society - and its adherence to what has been called the corporate idiom - the Corpora
tion saw itself as a necessary institution for maintaining the social order.

The main purpose of this dissertation is to inquire into the formation of the 
Stockholm retail trades into legal corporations - the driving forces behind it, its 
development and its consequences.

Topics under discussion concern the relationship between corporation and individual 
on the one hand, and between the corporations and the public sphere on the other. 
On an empirical level, the following questions are discussed.

How did the trade societies act, to establish and maintain their position as 
acknowledged legal corporations?

What effects did this have, on their relations to the legal system (as an agent of 
the public sphere) on the one hand, and to individuals on the other?

In what ways did the burgess act in order to maintain the wealth and position of



his family and household, and how did the Corporation act, in case the action of the 
Individual contravened the interests of the collective?

In what ways did the Corporation act vis-à-vis individuals who - from a more 
peripheral position - claimed their share of the rights - i.e. the collective property - of the 
Corporation?

These individuals may be divided into two groups: the (male) workforce of the 
burgess’s household, and the women - most notably wives and daughters - of the 
same households.

In helping us to understand the process under scrutiny, the concept of the petite bour
geoisie is used as an analytical tool. By comparing and analysing external and internal 
conditions regarding the Stockholm retail trades in the eighteenth century, with 
theoretical assumptions concerning the mobilisation and formation of the petite 
bourgeoisie in the nineteenth and early twentieth century, I hope to answer an 
additional, final, question:

Why did the trade societies choose a form of organisation - the legal corporation 
- the foundations of which had already proved to be dissolving within many of the 
‘old’ corporations, the craft guilds? Furthermore, corporations were already since 
long regarded as obsolete by the State, and as obstacles to a modern economy.

Concerning the subject of the petite bourgeoisie, this phenomenon is discussed from 
three different angles:

What constitutes the petty bourgeois? From a ‘technical’ point of view the answer 
is simple: The petty bourgeois is found in the intermediary position between capital 
and labour; he is a representative of petty property.

What does it take to mobilise the petty bourgeoisie into something akin to class- 
consciousness? What social and economic conditions may arouse the feeling of a 
common identity? Central features are a perceived sense of crisis - experienced as either 
relative deprivation or actual economic hardships - and a conviction that they represent 
a social stratum disrupted from its proper place in society. Hence manifest expressions 
from this stratum often take the form of retrospection, expressions of what has been 
called the corporate vision.

What characterises the petty bourgeois? What are the common traits in a 
presumed petty bourgeois identity, around which any mobilisation can evolve? Areas 
which are brought forward here, as objects of special care and safeguarding, are 
independence, property, localism, a moral economy and last, but not least, the family.

Taken together, these objects may be brought together under the concept ‘a small 
world’, introducing an element of introspection, alongside the aforementioned 
retrospection.

In chapters 2 and 3 are discussed the conditions for the Stockholm trades, from 
ideological, political, legal and economic points of view.

Generally, pursued economic policies in Sweden, from the 1660s, aimed at paving



the way for domestic industry and export trade, granting these sectors precedence of 
other sectors, as handicraft and other forms of small scale production, and domestic 
trade, including all forms of retailing. Whereas attempts at regulating the retail trades 
in the early seventeenth century, in the manner of the craft guilds, were founded on 
the idea of corporate organisation, that proved to be of minor interest to the State in 
the 1700s.

The first national trade act, of 1734, and subsequent legislation from 1739 and 
1749, clearly defines the retail trades as of minor importance to the national economy, 
pointing to their expected status as obedient servants to domestic manufacturing.

The shift in outlook on the part of the State also carried with it a decisive shift in 
the relation between the Individual and Society/the State. Although still adhering to 
the fundamental principles of the corporatist society - acknowledging the existence 
and privileges of status groups on an overall level, such as the estates - the approach 
from the State, and above all from the Royal Board of Commerce, toward actual, 
legal corporations, such as the craft guilds, now ranged from indifference to down
right hostility. Associations claiming to perform functions as authorised ‘collective 
persons’, with their own legal status, didn’t fit into the scheme of the centralised 
State anymore.

After the end of the Great Nordic War, c. 1720, a growing schism occurred within 
the burgesses’ community in Stockholm, as the wealthiest strata - merchants in iron, 
grain, salt, East-India goods etc., joined forces with the foremost advocates of the 
Mercantilist policy, now embracing the ‘new’ and rural industrial interests, the 
privileges of which they had up till then fought against, together with the artisans 
and retailers of Stockholm. Together this new economic oligarchy could effectively 
control the most lucrative sectors of production and trade, excluding the retail trades, 
depriving them of any real chance of fulfilling any economic potential during the 
forty years of expansion which characterised Stockholm after the long war.

From c. 1760 it turned out that the economic expansion rested on shaky ground, 
as the inflation ran out of control. The monetary- and credit-systems collapsed, and 
Stockholm was cast into a phase of economic recession and demographic stagnation 
that was to last for almost a century. The problems fell especially hard upon any trade 
relying on imported goods - due to restrictive policies - and/or on the purchasing 
power of the urban masses.

This change of luck for the retail trades - substituting actual economic difficulties 
for conditions conducive to the sense of relative deprivation - also proved to be the 
starting point of their road to becoming proper organisations and, eventually, 
corporations. Although perhaps not intended, the trade legislation of the 1730s and 
40s nevertheless provided a foundation for subsequent claims to exclusiveness and 
professional status.

The trade legislation was also a powerful instrument for maintaining the 
patriarchal order of the urban community, which is evident from the different 
approaches concerning the question of property, the main subject of chapter 1. 
Basically, no woman could obtain franchise to a full extent. True, a widow was allowed



to continue her husband’s trade, but as a woman she could never aspire to full 
membership of the Corporation; she was excluded from the power-generating 
networks reserved for adult, male property-holders. In the centre of this potential, 
and not infrequently real, conflict lay contradicting notions of property.

In the defence of their collective property the corporations tended to marginalise 
individuals - as women in general - regarded as loosely associated with, rather than 
members of, the Corporation. There was, however, a decisive dividing line between 
the corporations on the one hand, and individuals and the State on the other. Against 
the embedded dimension - defended by the corporations - where utilisation of 
property was always to be subjected to collective, social and moral considerations, 
stood the approach of, above all, the Board of Commerce, ever eager to defend the 
Individual’s right of disposal of any material property. As long as the corporations 
succeeded in defending their position, however, claiming that the right to the 
immaterial property - the privileges - must precede the right to make use of the mate
rial property - such as a workshop - they could remain successful in preserving their 
trades for the ‘true’ members, by definition men.

Chapter 5 deals with the question of professionalism. What strategies were 
necessary for the trade societies, to be recognised as intermediaries between individual 
and society? And how could the corporate idiom be put into practice within the 
retail trades?

Early attempts at organisation had been accompanied by claims to real monopoly 
and exclusiveness, claims that were categorically refuted by the authorities; retailing 
could not aspire to the same status as the crafts, which, after all, obviously produced 
something tangible, whereas trade was only re-distributive.

As the need for closer organisation became ever more pressing, c. 1760, a change 
of strategy became essential. Expansive modes of closure - aiming at real mono
polisation - were replaced by more defensive ones, focusing on questions of order and 
credentials. By stressing the need for extended and formalised training, combined with 
an increased struggle for controlling internal competition, the trade societies tried to 
enclose their sector of urban society. Their choice of strategy shows close resemblance 
with those of modern ‘professions’. Through the explicit adherence to the notion of 
order, they gradually wore down the resistance from the State, and by and by several 
of the Stockholm retail trades managed to form real, legally acknowledged corporations.

The struggle for internal order and a moral economy was also a struggle for the 
maintenance of independence. The position as Independent was that which defined 
the master and burgess from the unpropertied and Dependent of the masses, including 
the other members of his own household. And, according to the corporate ethos, this 
independence of the members could only be secured through a scrupulous defence of 
the collective property of the Corporation. If the authorised status of the Corpora
tion was called in question - e.g. concerning the need for special skills and extensive 
training - that would undermine the means of controlling access to the trades, and 
could eventually lead to an inflow of unwanted and undeserving individuals, such as 
women, thus diluting the status of the true burgesses.



Chapters 6 to 8 deal with the relations between the Corporation and the 
Individual, viewed in relation to the two dimensions of patriarchalism - the 
paternalistic and the patriarchal.

Concerning the relation between the corporations and their male labour (chapter 
ό), two conclusions were reached. The corporations’ defence of what is here called ‘a 
small world’ - a world characterised by order, surveillance, mutuality and localism - 
lead to a scrupulous adherence to paternalistic values, which were, however, also 
accompanied by a developed sense of responsibility. Apprentices and shop assistants 
conforming to the system, accepting their subjected status and the rules of the 
apprentice system, were generally taken care of and could anticipate reasonable chances 
of one day establishing themselves as members and burgesses. Compared to the si
tuation in many craft guilds, where journeymen were reduced to more or less perma
nent status of labourers already by mid century, the prospects of shop assistants were 
considerably brighter.

Where conformity was lacking, however, or various lacunae in the credentials of 
aspiring young men were detected, there was a developed readiness for litigation on 
the part of the Corporations (the main theme of chapter 7). Concurrent with their 
strengthened status as legal corporations - from the 1760s - the trade societies also 
managed to mobilise increased adherence to the letter of the law from the municipal 
authorities. Where discussions of the letter v. the spirit of the trade legislation had 
been a vivid element in legal cases still in the 1750s, a rigid interpretation, close to 
the wordings of the corporations’ own statutes, became the rule by the end of the 
century. In the relations between Individual and Society the Corporations were by 
now - at least on the local level - acknowledged as intermediaries, as collective persons.

An important aspect of the tendency toward a ‘small world’ is that of localism. 
As used here, the term implicates a defence of the trade and profession as a local one, 
where the rights of the trade should be reserved for the local workforce, and where 
any solidarity only seldom transgresses the local (in this case the municipal) 
boundaries. As the trade societies gained increased legal recognition, the chances for 
applicants outside of Stockholm became slimmer, and a couple of societies even 
managed to obtain explicit sanction of statutes reserving their trades for those trained 
within the Stockholm society.

There are also signs of the societies recruiting young boys from Stockholm to an 
increasing extent from the middle of the eighteenth century. Thus, in several respects, 
the local element was strengthened during the course of the century.

The patriarchal system did not, however, contain just the relation between mas
ter and dependant. A fundamental division separated the opportunities of men and 
women. Whereas a man could always hope for a possibility of breaking out of his 
dependence, a woman was expected to remain subordinated all the way up till 
widowhood. In chapter 8 is suggested the concept of the corporate gender-order, for 
describing the approach to the presence and participation of women within the retail 
trades. That the trade societies acknowledged the participation per se of wives and 
daughters within the business is evident. There is scarce evidence of any repudiation



of women as such, as has been discussed with reference to early-modern craft guilds. 
Gender was of no importance concerning the work proper. However, as pretensions 
of individuals touched the question of rights and privileges - i.e. the Corporation’s 
collective property - gender suddenly became decisive. Not even widows - irrespective 
of their status as masters of households - could count upon access to the Corporation’s 
inner core. Women’s work wasn’t problematic, but any claims from them to be part 
of the privileges were. A burgess’s trade pursued by an independent woman - outside 
any patriarchal surveillance - was a serious threat to the burgesses’ identity.

As was the case with the male labour, the trade societies could anticipate stronger 
legal support as their status as legal corporations came to rest on firmer ground by 
the end of the eighteenth century. Women in the trades were generally regarded as 
anomalies and exceptions.

In the late eighteenth century several trade societies began developing their mutual 
benefit systems. Albeit often intended as support primarily to elderly or destitute 
male members, these funds nevertheless came to constitute a support principally for 
widows, wives or daughters of dead or poor members. In some branches, most nota
bly within wool- and linen-drapery respectively, where the mutual benefit systems 
were the most developed, the share of female retailers consequently diminished by 
the end of the eighteenth century. Thus, the corporate poor relief funds could also be 
used as means of enticing women away from the trades, leaving their place to someone 
more ‘deserving’.

Chapter 9, finally, leaves the corporate level, and centres on the burgess’s family 
and its strategies for building social networks, and for using institutional channels 
for social mobility. There are signs that families within retailing tended to limit the 
range of their social networks more than other urban groups, such as merchants and 
artisans. An increasing share of people invited for their children’s christenings were 
picked from the most immediate spheres of family and relatives or brothers of the 
trades respectively. Furthermore, these invited guests were generally picked from a 
narrower social range than was the case with merchants’ or artisans’ families. The 
overall development in these respects is most obvious after 1760, and concurrent 
with the retail trades’ formation into real corporations. Thus, the corporate forma
tion seems to coincide with a tendency of turning inwards, toward the ‘small world’. 
There are also signs of the daughters within these retailing families being kept at 
home longer than within other groups. Since the same did not apply to the sons, it 
may be seen as indicating an increased use of family labour, rather than early signs of 
‘family business’.

However, as part of a broader tendency in Stockholm from the middle of the 
eighteenth century, the people engaged in retailing saw considerable difficulties in 
forming families at all. Research on inventories from the beginning of the nineteenth 
century reveals that more than forty percent of the inventories concerned persons 
without children, and with more than a third explicitly childless. Furthermore, more 
than twenty-five percent of the male retailers died unmarried. The presumably ‘na
tural’ tie between the burgess’s trade and marriage must therefore be reconsidered in



the Stockholm context.
With reference to the social mobility of the children of retailers, the results point 

toward what I have called the petty bourgeois paradox. Irrespective of the petty bourgeois’ 
idealisation of his independence, his property and his ‘own’ business, he is well aware 
of the fragility of his social position. As a consequence he will try to transfer to his 
offspring a certain social position, in a wider sense, rather than a certain business. 
While seldom ending up within the sphere of their fathers’ business - through work 
or marriage - the children of retailers nevertheless tended to end up within the ur
ban-professional sectors of business or civil service, thus showing a developed ability 
to take advantage of alternative channels of social mobility, but still basically within 
the middle social strata of the urban community.

By taking the step to organise themselves into proper corporations - including claims 
to be acknowledged as constituting the link between individual and society - the 
Stockholm retail trades had, at the same time, also embarked on the road to forming 
a kind of petite bourgeoisie.

For a trade society to function as a true corporation, the subordination of the 
Individual to collective interests was essential. This is altogether in accordance with 
the fundamental principles of the corporatist society, but is also - at least to some 
extent - a prerequisite for any sort of collective action. A true corporation, however, 
makes more far-reaching claims than that. The Corporation was supposed to be a 
fosterer, of its members as well as of other individuals within its range. These individu
als should be brought up to internalise a set of values, implicating the concepts of 
‘the petty property’ and ‘the small world’. The petty property would guarantee the 
preserved social independence of the shopkeeper, whereas the small world brought 
together all the elements necessary to keep at bay any threats to the petit bourgeois’ 
position on the local scene. If these threats were real, or existed primarily in the petit 
bourgeois’ conception of society, is of rather limited interest in this context.

The task of the Corporation was to make tangible and articulate the ideals of 
petty property and a small world, so that it would develop into the discourse named 
the corporate idiom. To be efficient, however, the idiom had to be implemented vis- 
à-vis the members as well as the Public. The members must be taught to accept the 
thought of the petty property as an essential element of their social identity. Any 
ambition to be part also of the ’big’ property would come into conflict with the mo
ral economy, and everybody’s right to a fair share of the business in question. The 
Public, on the other hand, must be taught to realise the role of the Corporation as a 
guardian of the internal order of the burgesses’ community, an order in which the 
Corporation was the basic unit

The Stockholm trade societies were a bit belated though. Their corporate forma
tion was successful at short sight, but a fundamental shift was already well on its way 
and the role of the entire corporate system seriously challenged. By the end of the 
eighteenth century, the Individual - a most dangerous creature - was being establis
hed as the least common denominator in society.



As defenders of a world already in dissolution, these petty traders of eighteenth 
century Stockholm may well be regarded as precursors of the petite bourgeoisie to 
come.

When the Stockholm retailers launched their project of becoming proper organisa
tions, why did they choose to base it on the principles of the Corporation? And why 
was every trade to form its own society, instead of forming one, large - and presumably 
more politically influential - organisation for the entire retail sector, as had been the 
case in Gothenburg? To judge from the contemporary economic debate, the days of 
the corporations were coming to a close. The Board of Commerce, e.g., had commenced 
its resistance toward the craft guilds already in the late seventeenth century.

However, against this critique of the corporate system must be pitted the funda
mental principles of the corporatist society, which acknowledged, or even presupp
osed, the existence of collectives with defined functions or privileges. Furthermore, it 
was based on conceptions of the Individual’s subordination to the collective, 
patriarchal superiority and mutual dependence.

The society of estates was, in itself, not incompatible with the ambitions of the 
State and the most economically influential strata; even the so called key-side nobility 
built its position on privileges. Corporations on a lower, concrete level had, however, 
no longer any place in the State’s visions of the future.

These visions - including a fundamental re-definition of the relationship between 
the State and its individual subjects - emanated from an economic and political elite 
though, and was to encounter stiff resistance from groups within the lower burgher 
class, still rooted in a corporatist world, and frequently engaged in actual corporate 
forms of organisation.

All things considered, it’s hardly surprising that the retailers, once set on coming 
together in organisations, built on the presumably still solid foundations of an old 
order, rather than embracing the ideas of the ‘new age’, especially since the prime 
representatives of that new age had shown only slight interest in the problems of the 
retail trades. In the eyes of the retailers, there was hardly anything to gain in ‘looking 
forward’. They’d rather turn their backs on a ‘future’ that seemed to favour only 
profiteers and monopolists, while instead defending ‘eternal’ values and a seemingly 
threatened social order.

What could have been more natural than to turn their eyes to an example already 
before them - the craft guilds? There was a model of organisation established since 
centuries. The fact that the corporate ideals were already dissolving within many 
crafts is, in that context, of minor importance. The craft guilds had by mid eighteenth 
century already been subjected to extensive structural change, with workshops 
characterised by employer-employee relations (of a modern kind), rather than 
resembling family-like units of production.

The retail trades, on the other hand, had by mid century not yet been subjected 
to such a structural pressure. The basic forms of retailing would survive unchallenged 
for another century. As most shops would still be run on a small scale, transmitting



the patriarchal order of the household to organisational level wasn’t that difficult. 
The Corporation could thus step in as a second family for the retailer and burgess, 
thereby reproducing the fundamental order of the corporatist society on all levels; 
within the Corporation prevailed the same subordination of the Individual as within 
the family and household. This is also probably conducive to the particular forma
tion of separate corporations for every trade, instead of forming a more coherent 
organisation for all retail trades. To this may be added that the legal and administra
tive framework implicitly supported the idea of separate societies.

The interests of the Individual must not, of course, always have been consistent 
with those of the Collective/the Corporation. This should not, however, deter us 
from studying the Corporation as a collective actor, and as representative of the 
corporate idiom. This concept comprises the ideological and rhetorical elements 
essential for bringing individuals with often disparate interests under the roof of the 
collective good, while at the same time securing the position as ‘collective person’ 
with the Public.

There are certain parallels between this development and the movements for 
mobilisation of small-scale business within handicraft and retailing which emerged 
in continental Europe in the nineteenth century. The corporate framework was by 
then abolished in most countries, replaced by a freedom of trade based on the 
Individual, and the entrepreneur. For groups experiencing a sense of loss in this pro
cess, there remained either to yield to the ‘healthy competition’ (for good or for bad), 
or to start dreaming about the resurrection of the lost order - the corporate order. 
Advocates of the latter alternative did, however, easily come into conflict with the 
potential members, as a prominent feature of the ‘modern’ petit bourgeois identity 
is individualism - the dream of becoming ‘ones own’. Many organisations for petit 
bourgeois mobilisation ran the risk of being reduced to social clubs, rather than become 
efficacious political organs.

That the petite bourgeoisie on an organised, collective, level acted as spokesmen 
of this corporate vision does not necessarily imply that the same ideals were preva
lent within each petit bourgeois family or business. The tension between individual 
and collective interests was always evident, and was occasionally so strong as to cause 
disintegration.

But, whereas history had already passed the possibilities of any real corporate re
formation by in the nineteenth century, the retailers of the eighteenth century had 
an invaluable advantage. They were still living in a corporatist society, where the 
overall principles of social organisation at large weren’t too distant from those of 
collective organisation on a lower level. The tension between individual and collective 
did exist here also, for sure; here also did appear entrepreneurs, claiming the privilege 
to pursue their own happiness, without being bothered by obsolete institutions, like 
corporations. But since the trade societies were supported by a legal and administra
tive system still basically relying on the corporatist principles, they were able to obtain 
eventual recognition as the ‘links’ between the Individual and the Public. From this 
position of strength, they were also able - at least for some decades - to act as collective



persons, and fill their place in the burgesses’ community through transforming and 
channelling self-interest to public interest. Even though they represented a tardy ad
dition to the corporate world, the trade societies weren’t anachronisms. The values 
and foundations of the corporate idiom were in fact long-lived, and appear sometimes 
to be vital even to this very day.
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franske finansministern Turgot. Åmark, K (1915), s 94.
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80 Överståthållareämbetets kungörelse och förbud för obehöriga personer till tobakshandels 
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KK (RA), Registratur, VHS reglemente av d. 3/8 1765, 3 art, 2§; LkrHS (SSA), Reglemente av 
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91 Boethius, B (1943), s 32.
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98 KK:s och Kungl. Maj:ts utslag av d. 17/11 1762, KK (RA), Domar, utslag och resolutioner, 
vol 5; ICExp (RA), Registratur, Kungl. Maj:ts resolution av d. 28/2 1774.
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19 Winstanley, M J (1983), s 80ff (W H Simmons, t.ex., skrev om the Science ofthe Grocery and 
Provision Trades).
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25 JkrHS (NMA), prot. 26/7 1711.
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34 Wernstedt, F (1935), s 70-74.

35 JkrHS (NMA), Handlingar 1) 1651-1799, n° 37f.
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53 VHS (SSA), prot. 17/12 1765, i serien konceptprotokoll.
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96 SKkrHS (SSA), prot. 3/12 1796.

97 BoÄ (SSA), prot. 17/8 1748.

98 Branting III, s 36.
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111 Utslag i HK 24/7 1760, JkrHS (NMA), Handlingar 1) 1651-1799, n° 57.
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115 JkrHS (NMA), Handlingar 1) 1651-1799, n° 37, Projekt till reglemente, 15§, även prot. 5/5 
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mente av d. 10/9 1765, 15§. Se också Läderminuthandelssocieteten, Reglemente av d. 25/2 
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120 KK (RA), Registratur, Viktualiehandelssocietetens reglemente av d. 3/8 1765, 4 art, 6§.

121 KkrHS (SSA), Handlingar 1) 1749-1796, n° 93, Reglemente av d. 22/12 1775, 4 art, 7§.
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124 KK (RA), Registratur, Viktualiehandelssocietetens reglemente av d. 3/8 1765, 4 art, 6§.

125 KkrHS (SSA), Handlingar 1) 1749-1796, n° 12.

126 LkrHS (SSA), Diverse dossierer, n° 15.

127 VHS (SSA), Huvudbok 1787-1824.

128 JkrHS (NMA), protokoll.

129 Anförda ställen är 1723 års resolution på städernas besvär, 29§, 1749 års kramhandels- 
reglemente, 2 mom, 6 art & 1756 års resolution på städernas besvär, 16§.
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132 ÖÄ till Kungl. Maj:t, 14/8 1769, KkrHS (SSA), Handlingar 1) 1749-1796, n° 67. 
Lantingshausens skrivelse är även refererad i kapitel 4.

133 KK (RA), Domar, utslag och resolutioner, Kungl. Maj:ts och KK:s utslag av d. 17/11 1762.

134 ÖÄ (SSA), Kansliets arkiv, Kungliga brev, vol 63, 8/8 1763.

135 ICExp (RA), Registratur, 28/2 1774.

136 ICExp (RA), Registratur, 11/4 1788, 22/1 1790.

137 ICExp (RA), Registratur, 19/4 1790.

138 MR (SSA), ABM, vol 67, 22/6 1780 (ang. H Tallquist); vol 94, 9/5 1801 (ang. C E Hult- 
man); 15/8 1801 (ang. P A Lundberg); voi 95, 7/11 1801 (ang. B C Jungmarker).

137 THS (SSA), prot. 11/12 1796.

140 THS (SSA), prot. 1/12 1799, 7/12 1800.

141 BoÄ (SSA), Prot.utdrag fr. HK, 22/4 1735, i Handlingar rörande Hökaresocieteten och 
drängen Anders Wiedberg.

142 BoÄ (SSA), Mag:s resolution, 11/7 1737, i Handlingar rörande Hökaresocieteten och drängen 
Anders Wiedberg.

143 BoÄ (SSA), Hökaresoc. till KK, 10/8 1737, i Handlingar rörande Hökaresocieteten och 
drängen Anders Wiedberg.

144 BoÄ (SSA), Magistraten till KK, 28/4 1738, i Handlingar rörande Hökaresocieteten och 
drängen Anders Wiedberg.

145 Herlitz, N (1924), s 118f. I Göteborg ingick ju hökarna som ensam grupp inte i Handels- 
societeten, utan fick bilda en egen.

146 BoÄ (SSA), Anders Wiedberg till KK, odaterat, i Handlingar rörande Hökaresocieteten 
och drängen Anders Wiedberg.

147 BoÄ (SSA), KK:s resolution, 28/6 1739, i Handlingar rörande Hökaresocieteten och drängen 
Anders Wiedberg; HK (SSA), Borgarbok 1689-1750.

148 BoÄ (SSA), Hökaresoc. till Kungl. Maj:t, odaterat koncept, i Handlingar rörande Hökare
societeten och drängen Anders Wiedberg.

149 BoÄ (SSA), Hökaresoc. till Justitiekanslern, oderat (förm. fr. 1740), i Handlingar rörande 
Hökaresocieteten och drängen Anders Wiedberg.

150 P Burman till Mag, 16/11 1745, MR (SSA), ABM, vol 18, 16/11 1745.

151 ICExp (RA), Registratur, 27/11 1747.

152 VHS till HK, 15/1 1778, VHS (SSA), Inkomna handlingar 1) 1750-1779.

153 KK:s resolution av d.13/12 1781, VHS (SSA), Inkomna handlingar 2) 1780-1803 (ang. N 
Norman).

154 KK:s resolution av d.15/12 1788, VHS (SSA), Inkomna handlingar 2) 1780-1803 (ang. E 
Norling).



lss ICExp (RA), Registratur, Kungl. Maj:t till KK, odaterat sept. 1772 (enligt uppgift fr. KK, 
fr.d. 17/9).

156 ICExp (RA), Registratur, 10/5 1790.

157 Kungl. Maj:ts förordning av d. 10/5 1757 (Årstrycket).

158 KK (RA), Registratur, vol 184, Kommerskollegii betänkande till Kungl. Maj:t angående 
rikets handel och näringarna i gemen, av d. 29/10 1778, II art, 10§.

159 Cerutti, S (1991), s 137-147.

160 Se t.ex. JkrHS (NMA), prot. 17/12 1796.

161 Se t.ex. LkrHS (SSA), prot. 19/4, 27/4 1774, 29/4 1801; JkrHS (NMA), prot. 30/6 1753, 5/12 
1759, 13/12 1775.

162 Se t.ex. LkrHS (SSA), prot. 22/1, 28/3 1778.

Noter kapitel 6

1 Begreppet lokalism diskuteras mer ingående i kapitel 7.

2 Sonenscher, M (1989), kapitel 5, se särskilt s 137-140.

3 Skomakaregesällskapets arkiv (NMA), Protokoll 1726-1741,1742-1765.

4 Söderlund, E (1943), s 263ff.

5 Söderlund, E (1943), s 177ff, 228ff.

6 Söderlund, E (1949), s 94ff; Edgren, L (1987), s 33.

7 Shulamit Volkov poängterar att idealbilden av hantverkarhushållet som en patriarkal enhet, 
där individen fostrades moraliskt likaväl som yrkesmässigt, hade en framstående plats i tysk 
hantverkaridentitet långt fram på 1800-talet. Detta drevs därhän att reformer för obligatorisk 
skolundervisning motarbetades, då sådan ansågs hota mästarens fostrande roll. Volkov, S (1978), 
s 109-112.

8 Gillis, J R (1974), s 21.

9 Gillis betecknar positionen från det att man lämnat föräldrahemmet till dess full vuxenstatus 
uppnåtts som ’semi-beroende’. Gillis, J R (1974), s 8f. Se även Malcolmson, R W (1981), s 63.

10 Till skillnad från män, vilka blev myndiga vid 21 års ålder, stadgade ärvdabalken att ”[m]ö, 
av vad ålder hon vara må, stånde under förmynderskap”; dock ”[ä]nka råde sig och gods sitt 
själv”. 1734 års lag, ÄB, XIX kap, 2-3§§.

11 Fraser, N & Gordon, L (1994), s 7f. Det exempel de framhåller rör attityden till ’out-of- 
doors-servants’, d.v.s. tjänare som inte bodde under samma tak som husbonden. Jämför också 
diskussionen i kapitlen 1 och 3, om hur försvaret av det korporativa systemet och den kollek
tiva egendomen även innefattade varningsrop om de missförhållanden som skulle uppkomma 
om individen fick alltför stor frihet.

12 Harnesk, B (1990), s 32ff.

131 samband med städernas allmänna besvär till riksdagen 1719 anhöll borgarståndet om att 
man måtte besparas från kontributioner och andra avgifter för sin arbetskraft, med hänvis



ning till att man ju företrädesvis antog ”fattige fader- och moderlösa barn i läran hos sig...”. 
Man ville alltså framställa sig själva som just en kanal för social rörlighet för de sämre bemed
lade. Borgarståndets riksdagsprotokoll, bd 1,1719-1720, s 246.

14 Clawson, M A (1989), s 39f; Geremek, B (1991), s 131f; Truant, C M (1986), s 133-138; 
Wiesner, M A (1989), s 128f.

15 Här finns en viss förvirring. 11734 års handelsordning lyder formuleringen ”... den icke nått 
sitt 15:e års ålder...”, vilket alltså innebär att han skulle ha fyllt 14 år, samma regel som gällde 
inom hantverket. Handelsordning av d. 19/12 1734, 2§ (Årstrycket); Skråordning av d. 27/6 
1720, IV art, 3§ (Modée, bd I). Dock nämns i ärenden rörande denna fråga inte sällan 15 år 
som gräns, och t.ex. Läderminuthandelssocietetens reglemente är mycket tydligt i att ingen 
som inte fyllt 15 år fick antas ens på prov. Reglemente av d. 25/2 1774, 3 avd, 1§, MR (SSA), 
Notariens konceptregistratur, vol 31, n° 18.

16 Handelsordning av d. 19/12 1734,1, 3§§ (Årstrycket).

17 Handelsordning av d. 19/12 1734, 4§ (Årstrycket).

18 Söderlund, E (1943), s 285. Läderminuthandelssocietetens reglemente är det mest tydliga 
på denna punkt, och betonar just ordet förbud, vid vite, mot en lärlings flyttning till annan 
husbonde. Reglemente av d. 25/2 1774, 3 avd, 2§, MR (SSA), Notariens konceptregistratur, 
vol 31, n°18.

19 Handelsordning av d. 19/12 1734, 5§ (Årstrycket).

20 Skråordning av d. 27/6 1720, V art, l-2§§ (Modée, bd I).

21 Handelsordning av d. 19/12 1734, 5§ (Årstrycket).

22 Söderlund, E (1949), s 361-71, särsk. s 368f. Bestämmelsen upprepades i en Kungl. Maj:ts 
kungörelse 1781, där det slogs fast, att gesällernas verkliga skäl att söka sig utomlands endast 
grundade sig i ”otidig nyfikenhet, samt ett inbillat oriktigt begrepp om utländska förmå
ner...”. Kungl. Maj:ts kungörelse och förbud emot svenskt sjöfolks utpraktisering utur riket, 
av d. 30/5 1781 (Modée, bd XII).

23 Som Lars Edgren har visat, var gesällvandring vanligt ännu en bra bit in på 1800-talet. 
Edgren, L (1987), s 169ff.

24 Ett internationellt standardverk på området kollektivt handlande från gesällernas sida är 
Grießinger, A (1981). För Stockholms vidkommande, se Söderlund, E (1943), kapitel X.

25 JkrHS (NMA), Protokoll 1710-1778, 1779-1873.

16 LkrHS (SSA), Anteckningar till societetens historia 1700-1835, ”Berättelse om Lärfts-Kram- 
handels Societeten i Stockholm (...) 1835.”

27 VHS (SSA), Huvudbok 1787-1824.

28 KkrHS (SSA), Protokoll 1803-1809. Under dessa sju år skrevs sammanlagt 128 lärlingar in, 
vilket gör ett genomsnitt av 18 st/år. Uppgifter om antalet medlemmar i societeten saknas i 
dess eget arkiv. Om man i stället utgår ifrån Bemedlingskommissionens uppgift i tabell 1.1, 
för år 1800, framgår att antalet verksamma idkare torde ha legat strax över 100, vilket gör en 
frekvens på 0,17 per idkare och år.

29 Skomakarämbetets arkiv (SSA), prot. 8/1,18/4,11/7, 30/10 1755; Söderlund, E (1943), s 317.



30 Skråordningen gjorde inget försök att reglera mängden lärlingar inom hantverken. Tvärtom 
stadgade den att en mästare var skyldig att ta sig an så många han klarade av att undervisa, 
men liksom inom minuthandeln förekom inom vissa hantverk i svenska städer försök att be
gränsa mängden arbetskraft via interna överenskommelser. Edgren, L (1987), s 154; Söder
lund, E (1943), s 83f.

31 Lars Edgren undersöker den geografiska rekryteringen för lärlingar inom malmöhantverket, 
och når för en kohort från 1820 siffran 57% som är födda i Malmö. Dock gör han ingen 
jämförelse bakåt i tiden, så det går inte att avgöra huruvida det skett någon ökning eller ej. 
Edgren, L (1987), s 150f.

32 Uppgifter om geografiskt ursprung finns: för grupp 1 (1750-75) 49%; grupp 2 (1776-1800) 
55%; grupp 3 (1800-33) 96%.

33 Uppgifter om geografiskt ursprung finns: för grupp 1 (1698-1724) 69%; grupp 2 (1750-75) 
62%; grupp 3 (1801-1820) 90%.

34 För denna grupp är materialet i det närmaste komplett, och omfattar 246 av sammanlagt 
268 inskrivna, eller 92%.

35 Finland är genomgående mer välrepresenterat än t.ex. Norrland och sydligaste Sverige.

36 För Viktualiehandelssocieteten kan uppgift om faders yrke avläsas för 101 av 121 inskrivna 
lärpojkar mellan 1803 och 1809, eller 83%. Av de 131 pojkar som skrevs in i lära i 
Lärftskramhandelssocieteten mellan 1801 och 1833 finns sådana uppgifter för 80 stycken, el
ler 61%. För Järnkramhandelssocieteten, slutligen, finns uppgift om faders yrke för 38 av 51 
inskrivna mellan 1801 och 1820, alltså nästan 75%.

37 Edgren, L (1987), s 150f. Ernst Söderlund menar, för 1700-talets del, att hantverkarklassen 
i första hand rekryterades dels inom klassen själv, dels från allmogen. Söderlund, E (1949), s 
267.

38 VHS (SSA), prot. 24/4 1772.

39 VHS (SSA), prot. 7/5 1773, 11/8 1774, 5/4 1775.

40 VHS (SSA), prot. 15/8 1776.

41 VHS (SSA), prot. 30/3 1791.

42 VHS (SSA), prot. 20/4 1792.

43 VHS (SSA), prot. 6/4 1793.

44 VHS (SSA), prot. 22/4 1794, 24/4 1795, 18/4 1797, 10/4 1798, 7/4 1801, 2/4 1802.

45 VHS (SSA), prot. 3/4 1804.

46 Edgren, L (1987), s 157.

47 Söderlund, E (1949), s 399.

48 Detta gäller såväl Edgrens resultat från Malmö som t.ex. Albert Löfgrens uppgifter om 
Stockholms tenngjutareämbete. Edgren, L (1987), s 157.

491 Lärftskramhandelssocietetens handlingar finns orsak om avhopp infört i följande utsträck
ning: För pojkar inskrivna 1750-1775: 28 av 38 (74%); pojkar inskrivna 1776-1800: 40 av 50 
(80%); pojkar inskrivna 1801-1833: 52 av 69 (75%). Dessa uppgifter gäller det sammanlagda 
antalet avhoppare, alltså även några bodsvenner. I viktualiehandelsgruppen från åren 1800- 
1809 finns dylika uppgifter för 61 av 79 avhoppade lärlingar (77%).



50 Jfr Skråordning av d. 27/6 1720, IV art, 3§ (Modée, bd I).

51 David Alexander visar att inneboendesystemet var utbrett inom den engelska detaljhandeln 
långt in på 1800-talet, och att aspekter av övervakningsbehov och långa arbetsdagar samsades 
med en bevarad syn på arbetskraften som del av ’familjen’. Alexander, D (1970), s 189f. Ännu 
i slutet av 1800-talet var lärlingar i regel inneboende hos mästaren inom det tyska hantverket, 
även om andelen var lägre i de stora städerna. Däremot förlorade mästarna under 1800-talets 
senare del alltmer den patriarkala kontrollen över gesällerna, som tenderade att flytta ut och 
bilda egna familjer. Volkov, S (1978), s 111, 114f.

52 Det är inte alltid helt klart huruvida en del ärenden rör lärlingar eller bodsvenner. Ibland 
används bara den mer neutrala termen betjänt, och närmare status får om möjligt deduceras 
fram ur angivna tjänsteår.

53 LkrHS (SSA), prot. 22/10 1789.

54 LkrHS (SSA), prot. 10/1 & 28/3 1772, 15/7 1780, 16/4 1793; VHS (SSA), prot. 10/4 1778.

55 LkrHS (SSA), prot. 1/2 1802.

561 två fall från VHS (SSA), bägge i prot. 24/4 1795, framgår att societeten utan tvekan strök 
betjänterna Giernberg och Collin ur rullorna p.g.a. otrohet och oegentligheter, och skilde 
dem från societeten, efter uppgifter från bl.a. poliskammaren.

57 Michael Sonenscher använder begreppet personne morale ungefär synonymt med hur begrep
pet kollektiv person används i kapitel 2. Sonenscher, M (1989), s 54.

58 LkrHS (SSA), prot. 15 & 19/1 1780. För bakgrunden till ärendet, se HK (SSA), prot., vol 
133, 23/1 1776. Hela det långdragna ärendet är märkligt såtillvida att aktörerna hela tiden 
skiftar ståndpunkt. Vid ett följande möte inför borgerskapets sekreterare visade sig de depu
terade från sin mest välvilliga sida, och menade att Collins övertramp väl mest kunde ses som 
barnsligheter. Denna gång satte å andra sidan husbonden Groll hårt mot hårt och anklagade 
Collin för otrohet. BoÄ (SSA), prot. 15/3 1780.

59 JkrHS (NMA), prot. 24/9 1740 & 21/12 1741; LkrHS (SSA), prot. 26/5 1762, 21/12 1763, 

29/12 1770; VHS (SSA), prot. 15/4 1800.

60 VHS (SSA), prot. 30/7 1779, 29/3 1796.

61 LkrHS (SSA), prot. 21/7 1764.

62 LkrHS (SSA), prot. 8/3 1775.

63 LkrHS (SSA), prot. 3/4 1775.

64 LkrHS (SSA), rådsbisittarprot. 9/4 1777.

65 LkrHS (SSA), prot. 24/10 1793. Detta fall har tidigare refererats i Wottle, M (1999), s 30f.

66 Noteras kan att Anders Öberg själv, under sin tid som lärling, av inte mindre än två hus
bönder anklagades för sturskt och ohövligt bemötande, utan att visa någon som helst ånger 
inför de uppgivna deputerade. BoÄ (SSA), prot. 11/4 1782. Dock innebar detta alltså inte alls 
slutet på hans karriär, utan i stället kunde han utnyttja societetens oförmåga att förse honom 
med ny tjänst till att redan 1786 söka och få medlemskap. LkrHS (SSA), prot. 19/5, 15/10 & 
16/12 1784, 27/4 & 10/5 1786. Då han var fräck nog att redan 1783 söka burskap avfärdades 
detta av societeten med att han redan haft fyra husbönder, ”med dess största missnöje för 
hans oregerliga och självvåldiga sinnes skull”, något som enligt uppgift inte ens poliskammaren



kommit till rätta med. BoÄ (SSA), prot. 3/5 1783.

67 LkrHS (SSA), prot. 1/2 1794. Se också VHS (SSA), prot. 30/7 1779, 7/4 1801.

68 VHS (SSA), prot. 24/4 1795.

69 VHS (SSA), prot. 29/3 1796.

70 VHS (SSA), prot. 22/4 1794, 29/3 1796, 18/4 1797, 10/4 1798.

71 1786 avslog Viktualiehandelssocieteten en burskapsansökan från C G Grek, bl.a. med hän
visning till hans ostadighet, vilken yttrat sig i fem olika husbönder på elva år. Grek själv häv
dade dock att societeten bort känna till att detta endast berodde på dessa husbönders konkur
ser, något som societeten alltså inte kändes vid. BoÄ (SSA), prot. 14/3 1786 (Viktualiehandels- 
societetens egna protokoll saknas för detta år).

72 LkrHS (SSA), prot. 6/10 & 9/12 1773.

73 Se LkrHS (SSA), prot. 25/7 & 4/8 1798, för ett motsvarande fall, men där modern till en 
bodsven som ville flytta tillbaka till sin hemort i Finland brevledes till husbonden vädjade om 
att sonen skulle hållas kvar i hans ’ömma omvårdnad’, varvid betjänten Fagervik föll till föga 
och erkände ”vad sålunda blivit felat”.

74 LkrHS (SSA), prot. 27/5 1777.

75 LkrHS (SSA), prot. 26/7 1775.

76 LkrHS (SSA), rådsbisittarprot. 23/4 1795. Slutet på denna historia är höljt i dunkel, men 
möjligen var societetens retorik något skarpare än vanligt, då detta var ett av rådman och 
fiskal bevistat årsmöte, där man kanske ville visa att man höll på lagens bokstav.

77 Ordet tvingades är här valt med omsorg, för att markera att detta inte nödvändigtvis hand
lar om ett medvetet val från societeternas sida. I ett något udda uttalande från Järnkramhandels- 
societeten från 1778, meddelades änkan Ostermarck att societeten hade svårt att få fram nå
gon bodsven till hennes rörelse. Som förklaring anfördes ”den märkliga skillnad (...) som är 
emellan hantverkerisocieteterna, som inom sig kunna hava ett 10 gånger fördubblat antal 
gesäller emot mästare, och vilka är vana att ständigt vandra omkring, och emellan minutör 
societeterna...”, ett förhållande som societeten uttryckte sitt djupa missnöje över. JkrHS 
(NMA), prot. 19/12 1778

Noter kapitel 7
1 Skråordning av d. 27/6 1720, VI art, 4-6§§ (Modée, bd I).

2 Handelsordning av d. 19/12 1734, 8§ (Årstrycket).

3 Prot.utdrag fr. ÄBK, 31/1 1749 samt P Alm till Mag, 13/2 1749, MR (SSA), ABM, vol 22, 13/2 
1749; Prot.utdrag fr. ÄBK, 25/8 1752, ABM, vol 25, 9/9 1752 (Skom.ämb. - M. Rogal); J 
Duchemin till Mag, 11/1 1759, ABM, vol 31, 29/12 1758; Prot.utdrag fr. ÄBK, 28/8 1773, 
ABM, vol 55, 11/9 1773 (Guldsm.ämb. -JA Hallardt).

4 Genomgången bygger på antalet ärenden och inte antalet individer, varför en individ kan 
figurera vid flera tillfällen. Uppgifterna rör inte ärenden som överklagats till magistratsnivå 
eller över, utan bara första instans, och kan även innehålla förbehåll om krav på genomgången 
examen före godkännandet.



5 Edgren, L (1987), s 167.

6 Söderlund, E (1943), s 278-282.

7 Guldsm.ämb. tili Mag, 12/7 1755, MR (SSA), ABM, voi 28, 28/5 1755.

8 Sl.ämb. tili Mag, 4/8 1760, MR (SSA), ABM, voi 33, 4/8 1760.

9 Skomakarämbetets arkiv (SSA), prot. 21/10 1800.

10 Antalet diarieförda besvär totalt för de bägge kollegierna är HK: 1771-80, 324 st; 1801-10, 
238 st; ÄBK: 1771-80, 272 st; 1801-10,150 st. För bägge kollegiernas ärenden gäller, att av de 
diarieförda besvären finns drygt 50% (1771-80) respektive c:a 80% (1801-10) bevarade i form 
av Akter i besvärsmål.

11 Se kaptel 4 om denna.

12 Fall daterade före diariernas upprättande 1764 har spårats via ett i SSA upprättat kortregis
ter över Akter i besvärsmål.

13 Av tabell 7.9 framgår att bortfallet främst drabbat den första urvalsperioden.

14 Alexy, R (1989), s 104-107.

15 Alexys teori används dock i fråga om just brottmål av Hans Andersson i hans avhandling om 
tidigmodern rättskultur i Stockholm, Chester och Bremen. Andersson, H (1998).

16 Alexy, R (1989), s 212-220.

17 Där det interna rättfärdigandet, som Alexy framställer det, tycks vara en i grunden logisk 
process, är det inom det externa rättfärdigandet det diskursiva elementet utvecklas. Alexy, R 
(1989), s 22Iff.

18 Alexy, R( 1989), s 230.

19 Alexy, R( 1989), s231f.

20 Jämfört med den anglosaxiska världen tycks t.ex. prejudikatet ha spelat en undanskymd roll 
i svensk rättstradition, även om prejudicerande effekter ändå uppstod genom rättspraxis. Björne, 
L (1995), s 284ff.

21 Alexy, R (1989), s 284ff.

22 Alexy, R (1989), s 235-244. Begreppet ’den universella publiken’ härrör från en annan av 
Alexys inspirationskällor, Chaim Perelman, och bygger på tanken om hela mänskligheten som 
potentiell mottagare av eller part i argumentationen. Ibid., s 160-164.

23 Alexy, R (1989), s 248.

24 Davis, NZ (1987), s 20-25.

25 Prot.utdrag fr. HK, 14/9 1738, MR (SSA), ABM, vol 16, 21/1 1743 (referensdatum är det 
datum när besväret inkom till Magistraten, och också det datum efter vilket akterna är sorte
rade i arkivmappen).

26 Prot.utdrag fr. HK, 20/3 1739, MR (SSA), ABM, vol 16, 21/1 1743.

27 Prot.utdrag fr. HK, 20/3 1739, MR (SSA), ABM, vol 16, 21/1 1743. Se kapitel 4 för en ge
nomgång av lydelserna och motsägelserna i 1734 års handelsordning.

28 P Brehmer till Mag, 7/4 1739, MR (SSA), ABM, vol 16, 21/1 1743.



29 KkrHS till Mag, odaterat men sannolikt under våren 1739, MR (SSA), ABM, vol 16, 21/1 1743.

30 KkrHS till Mag, 7/3 1743, MR (SSA), ABM, vol 16, 21/1 1743.

31 J Holmer till Mag, 21/3 1737, MR (SSA), ABM, vol 9, 12/3 1737; P Burman till Mag, 16/11 
1745, ABM, vol 18, 16/11 1745; E Burman till Mag, 19/12 1746, ABM, vol 19, 15/12 1746; D 
Hedenström till Kungl. Maj:t (odaterat), ABM, vol 20, 9/2 1747; P Kårberg till Mag, 19/5 
1752, ABM, vol 25, 14/5 1752; Z Mörck till Mag, 2/12 1754, ABM, vol 27, 20/11 1754; A 
Lundheim till Mag, 9/7 1755, ABM, vol 28, 9/7 1755; H H Colvin till Mag, 26/9 1757, ABM, 
vol 30, 26/9 1757; Utslag i HK, 21/11 1758 samt E Karlsson till Mag, 29/12 1758, ABM, vol 31, 
9/12 1758; N Beve till Mag, 1/12 1760, ABM, vol 33, 17/11 1760.

32 LkrHS till Mag, 16/4 1750, MR (SSA), ABM, vol 23, 4/4 1750.

33 Prot.utdrag fr. HK, 23/4 1752, MR (SSA), ABM, vol 25,14/5 1752 (två ärenden med samma 
referensdatum). Hänvisningar till forna privilegier o.d., eller sedvaneargument, är annars ovan
liga i societeternas argumentation. Se dock VHS till Mag, 24/11 1744, ABM, vol 17, 24/11 
1744; VHS till Mag, 25/11 1745, ABM, vol 18, 16/11 1745.

34 E I Grubb till Mag, 24/5 1808, MR (SSA), ABM, vol 105, 24/5 1808. Se även G Öhrström till 
Mag, 7/6 1805, ABM, vol 100, 7/6 1805.

35 Prot.utdrag fr. HK, 26/9 1805, MR (SSA), ABM, vol 100, 14/10 1805.

36 P Giöthman till Mag, 18/3 1776, MR (SSA), ABM, vol 60, 18/3 1776; Prot.utdrag fr. HK, 13/8 
1776, ABM, vol 61, 20/8 1776 (JkrHS - L Wahlsten); C Wedenberg till Mag, 7/9 1780, ABM, 
vol 68, 7/9 1780; J Schröder till Mag, 21/6 1804, ABM, vol 99, 16/6 1804; A F Widman till 
Mag, 16/7 1808, ABM, vol 105, 16/7 1808.

37 Prot.utdrag fr. HK, 6/12 1744, MR (SSA), ABM, vol 20, 9/2 1747 (LkrHS - D Hedenström); 
Prot.utdrag fr. HK, 23/4 1752, ABM, vol 25,14/5 1752 (LkrHS - E Hegglund); Prot.utdrag fr. 
HK, 7/11 1754, ABM, vol 27, 20/11 1754 (SKkrHS - Z Mörck); Prot.utdrag fr. HK, 11/3 1755, 
ABM, vol 28, 29/3 1755 (SKkrHS - A Sundberg); Prot.utdrag fr. HK, 31/8 1756, ABM, vol 29, 
18/9 1756 (LkrHS - J J Groll); Prot.utdrag fr. HK, 6/12 1756, ABM, vol 29, 24/12 1756 (SKkrHS 
- A Lenman).

38 Prot.utdrag fr. HK, 20/3 1739, MR (SSA), ABM, vol 16, 21/1 1743 (KkrHS - P Brehmer); 
Prot.utdrag fr. HK, 23/4 1752, ABM, vol 25, 14/5 1752 (LkrHS - E Hegglund); SKkrHS till 
Mag, 26/6 1753, ABM, vol 26, 26/6 1753; Prot.utdrag fr. HK, 7/11 1754 samt SKkrHS till Mag, 
20/11 1754, ABM, vol 27, 20/11 1754; Prot.utdrag fr. HK, 11/3 1755 samt SKkrHS till Mag, 
29/3 1755, ABM, vol 28, 29/3 1755; Prot.utdrag fr. HK, 6/12 1756 samt SKkrHS till Mag, 24/12 
1756, ABM, vol 29, 24/12 1756; MR (SSA), Notariens ekonomiprot., vol 30, 7/5 1759, ang. 
ABM, vol 31, 9/12 1758 (LinkrHS - E Karlsson); LkrHS till HK, (odaterat), ABM, vol 33,17/11 
1760.

39 De övriga principerna som framhålls av Bo Persson är den generella rätten till arbete, den 
lokala självbestämmanderätten samt ansatsen att skapa en motoffentlighet och utvidga verksamheten 
utöver det snävt fackliga. Persson, B (1991), s 103-112, särsk. s 107ff. Eva Blomberg, som i hu
vudsak koncentrerar sin analys på frågan om motoffentligheten, karakteriserar den lokalisti- 
ska politiken som ett slags ghetto-strategi, utövad av tillbakaträngda grupper (i hennes fall 
syndikalistiska ’lokala samorganisationer’ inom gruvindustrin) som utestängts ifrån ett större 
politiskt sammanhang. Blomberg, E (1995), s 280ff. Begreppet lokalism kan även behandlas 
utifrån småborgarklassperspektivet. Geoffrey Crossick och Heinz-Gerhard Haupt urskiljer 
tre aspekter av lokalism: En ekonomisk - idealiserandet av en lokal, överblickbar ekonomi 
(jfr ’rättviseprincipen’), en kopplad till egendom - småborgarens fasta egendom, bunden till



den lokala arenan, samt en kulturell - lokalpatriotism och drömmen om det ’organiska sam
fundet’. Crossick, G & Haupt, H-G (1995), s 199ff.

40 JkrHS till Mag, 10/9 1737, MR (SSA), ABM, vol 10, 10/9 1737.

41 LkrHS till Mag, 23/2 1756, MR (SSA), ABM, vol 29, 23/2 1756. Se även Prot.utdrag fr. HK, 
26/10 1736, ABM, vol 9,12/3 1737 (KkrHS - J Holmer); Prot.utdrag fr. HK, 28/2 1754, ABM, 
vol 27, 18/3 1754 (JkrHS - J Österman); Prot.utdrag fr. HK, 4/3 1755 samt LkrHS till Mag, 
18/9 1756, ABM, vol 29, 18/9 1756; Prot.utdrag fr. HK, 30/10 1760 samt KkrHS till Mag, 17/11 
1760, ABM, vol 33,17/11 1760.

42 Prot.utdrag fr. HK, 6/12 1744, MR (SSA), ABM, vol 20, 9/2 1747.

43 Prot.utdrag fr. Mag, 13/5 1745, MR (SSA), ABM, vol 20, 9/2 1747.

44 Prot.utdrag fr. KK, 24/10 1745, MR (SSA), ABM, vol 20, 9/2 1747.

45 S KkrHS till Mag, 5/8 1772, MR (SSA), ABM, vol 53, 18/7 1772.

46 Prot.utdrag fr. HK, 29/2 1776, MR (SSA), ABM, vol 60,15/3 1776 (KkrHS - L Hedenskog). 
Se även MR (SSA), Notariens ekonomiprot., vol 64, utslag 18/5 1804, ang. ABM, vol 99,10/3 
1804 (SKkrHS - J F Bodecker).

47 Prot.utdrag fr. HK, 28/7 1772, MR (SSA), ABM, vol 53, 15/8 1772 (MöbelHS -GE König).

48 C P Ramberg till Mag, 22/6 1804, MR (SSA), ABM, vol 99, 22/6 1804 samt MR (SSA), 
Notariens ekonomiprot., vol 64, utslag 30/11 1804; Prot.utdrag fr. HK, 19/10 1810 samt A 
Lundström till Mag, 6/11 1810, ABM, vol 110, 6/11 1810.

49 Prot.utdrag fr. HK, 31/7 1810, MR (SSA), ABM, vol 110, 2/8 1810 (KkrHS - J Österberg). 

so Prot.utdrag fr. ÄBK, 29/7 1760, MR (SSA), ABM, vol 33, 14/8 1760.

51 Prot.utdrag fr. ÄBK, 25/8 1752, MR (SSA), ABM, vol 25, 9/9 1752 (Skom.ämb. - M Rogal); 
Prot.utdrag fr. ÄBK, 6/6 1753, ABM, vol 26,18/6 1753 (Skom.ämb. - H Ahlberg); Prot.utdrag 
fr. ÄBK, 16/5 1755, ABM, vol 28, 28/5 1755 (Guldsm.ämb. - E Salin); Prot.utdrag fr. ÄBK, 23/9 
1760, ABM, vol 33, 11/10 1760 (Skom.ämb. - J Schultz). Se också Kungl. Maj:ts resolution på 
städernas allmänna besvär, av d. 17/12 1734 (Årstrycket).

52 Prot.utdrag fr. HK, 31/10 1760 samt LkrHS till Mag, 17/11 1760, MR (SSA), ABM, vol 33, 
17/11 1760.

53 N Beve till Mag, 1/12 1760, MR (SSA), ABM, vol 33, 17/11 1760.

54 KkrHS till Mag, 12/3 1737, MR (SSA), ABM, vol 9, 12/3 1737; Kungl. Maj:ts resolution på 
städernas allmänna besvär, av d. 17/12 1734, 51§ (Årstrycket).

55 J Holmer till Mag, 21/3 1737, MR (SSA), ABM, vol 9, 12/3 1737.

56 KkrHS till Mag (odaterat), MR (SSA), ABM, vol 9, 12/3 1737.

57 Prot.utdrag fr. HK, 2/5 1738, N Löfberg till Mag, 25/5 1738 samt VHS till Mag, 12/7 1738, 
MR (SSA), ABM, vol 11,25/5 1738; KkrHS till HK (odaterat), ABM, vol 16,21/1 1743; KkrHS 
till Mag, 24/11 1744 samt N F Lenetius till Mag, 1/12 1744, ABM, vol 17, 24/11 1744; J S 
Askbom till Mag, 1/12 1744, ABM, vol 17, 24/11 1744; P Burman till Mag, 16/11 1745 samt 
VHS till Mag, 25/11 1745, ABM, vol 18, 16/11 1745; J Bruno till Mag, 4/4 1750 samt LkrHS 
till Mag 16/4 1750, ABM, vol 23, 4/4 1750; C M Hult till Mag, 9/6 1759, ABM, vol 32, 9/6 
1759.



58 Prot.utdrag fr. HK, 8/6 1753, MR (SSA), ABM, vol 26, 26/6 1753 (SKkrHS - C Lovén); A 
Sundberg till Mag, 5/4 1755, ABM, vol 28, 29/3 1755.

59 Prot.utdrag fr. HK, 23/8 1737, MR (SSA), ABM, vol 10, 10/9 1737 (JkrHS - A Örnbeck); 
Prot.utdrag fr. HK, 6/11 1744, ABM, vol 17, 24/11 1744 samt MR (SSA), Resolutionsböcker, 
vol 33, utslag 18/12 1744 (VHS - J S Askbom); Prot.utdrag fr. HK, 28/9 1749, ABM, vol 22, 
16/10 1749 (VHS -H Krydén); Prot.utdrag fr. HK, 23/4 1752, ABM, vol 25,14/5 1752 (LkrHS 
- P Kårberg); Prot.utdrag fr. HK, 19/5 1752, ABM, vol 25, 6/6 1752 (VHS - M Carlsson); 
Prot.utdrag fr. HK, 8/6 1753, ABM, vol 26, 25/6 1753 (VHS - E Norström); Prot.utdrag fr. 
HK, 7/11 1754, ABM, vol 27, 20/11 1754 (SKkrHS - Z Mörck); Prot.utdrag fr. HK, 11/3 1755, 
ABM, vol 28, 29/3 1755 (LkrHS - P Justi); Prot.utdrag fr. HK, 1/7 1755, ABM, vol 28, 19/7 
1755 (VHS - M Åhman) (Detta fall är det enda där jag funnit att domstolen ser den sökandes 
bristande ekonomiska tillgångar som ett hinder, se även MR (SSA), Notariens ekonomiprot., 
vol 26, utslag 13/10 1755); Prot.utdrag fr. HK, 4/2 1756, ABM, vol 29, 23/2 1756 (LkrHS - A 
Marin); Prot.utdrag fr. HK, 31/8 1756, ABM, vol 29,18/9 1756 (LkrHS - J J Groll); Prot.utdrag 
fr. HK, 6/12 1756, ABM, vol 29, 24/12 1756 (SKkrHS - A Lenman); Prot.utdrag fr. HK, 31/10 
1760, ABM, vol 33, 17/11 1760 (LkrHS - N Beve).

60 A Berggren till Mag, 29/6 1801, MR (SSA), ABM, vol 94, 29/6 1801.

01 G Daevel till Mag, 2/3 1802, MR (SSA), ABM, vol 96, 2/3 1802.

62 E I Grubb till Mag, 24/5 1808, MR (SSA), ABM, vol 105, 24/5 1808. Se även L Wahlsten till 
Mag, 20/8 1776, ABM, vol 61, 20/8 1776; Prot.utdrag fr. HK, 28/12 1801, ABM, vol 96, 15/1 
1802 (VHS -AN Hallenborg); G Öhrström till Mag, 7/6 1805, ABM, vol 100, 7/6 1805.

63 Kramhandelssocieteten påpekade som svar på Gustaf Daevels inlaga, att han tycktes söka 
bevisa hela skrå- och societetsväsendets skadlighet, men konstaterar rätt lakoniskt, att så länge 
det behagade lagstiftaren att bibehålla detta som det var, måste även Daevel rätta sig därefter. 
SKkrHS till Mag, 20/3 1802, MR (SSA), ABM, vol 96, 2/3 1802. Se även ärendet mellan He
lena Boltenhagen och Bagareämbetet, i kapitel 8.

64 SKkrHS till Mag, 11/7 1801, MR (SSA), ABM, vol 94, 29/7 1801 samt MR (SSA), Notariens 
ekonomiprot., vol 61, utslag 5/8 1801; MR (SSA), Notariens ekonomiprot., vol 62, utslag 12/3 
1802 (VHS -AN Hallenborg); SKkrHS till Mag, 27/11 1805, ABM, vol 100, 21/10 1805; 
LkrHS till Mag, 16/7 1808, ABM, vol 105, 24/5 1808.

65 Prot.utdrag fr. HK, 28/12 1801, MR (SSA), ABM, vol 96, 15/1 1802 (VHS -AN Hallen
borg).

“ Observera att dessa tabeller inte korresponderar exakt med tabell 7.7 vad gäller antalet 
ärenden, då tabellerna 7.8 och 7.9 endast gäller burskapsärenden och således utelämnar samt
liga ärenden som berör kvinnor.

67 E Nordahl till Mag, 27/11 1760, MR (SSA), ABM, vol 33, 17/11 1760. Nordahl uppgav sig 
vid tillfället vara 28 år gammal.

68 P Giöthman till Mag, 18/3 1776, MR (SSA), ABM, vol 60,18/3 1776.

69 J Holmer till Mag, 21/3 1737, MR (SSA), ABM, vol 9, 12/3 1737.

70 Prot.utdrag fr. HK, 17/3 1750, MR (SSA), ABM, vol 23, 4/4 1750. Se även N Åhlin till Mag, 
16/7 1744, ABM, vol 17, 4/7 1744.



71 Prot.utdrag fr. HK, 23/8 1737, MR (SSA), ABM, vol 10, 10/9 1737 (JkrHS - A Örnbeck); 
Prot.utdrag fr. HK, 2/5 1738, ABM, vol 11, 25/5 1738 (VHS - N Löfberg); P Burman till Mag, 
16/11 1745, ABM, vol 18, 16/11 1745; E Karlsson till Mag, 29/12 1758, ABM, vol 31, 9/12 
1758; C M Hult till Mag, 9/6 1759, ABM, vol 32, 9/6 1759; W H Forstén till Mag, 19/6 1771, 
ABM, vol 50, 1/6 1771; Prot.utdrag fr. HK, 11/7 1771, ABM, vol 50, 15/7 1771 (VHS - S 
Carsberg);MG Rundman till Mag, 20/6 1778, ABM, vol 63, 20/6 1778. Se även JkrHS (NMA), 
Handlingar 1) 1651-1799, n° 44, G Wahlström till HK, 14/5 1734.

72 Prot.utdrag fr. HK, 16/12 1766, SKkrHS (SSA), Handlingar 1) 1746-1770, ’Handlingar ang. 
handelsbetjenten Niclas Petter Nilsson burskapsansökning å kramhandel 1763-1770’.

73 Mag:s utslag, 19/10 1767, SKkrHS (SSA), Handlingar 1) 1746-1770, ’Handlingar ang. 
handelsbetjenten Niclas Petter Nilsson burskapsansökning â kramhandel 1763-1770’.

74 N P Nilsson till KK, 3 alt. 4/11 1767, SKkrHS (SSA), Handlingar 1) 1746-1770, ’Handlingar 
ang. handelsbetjänten Niclas Petter Nilsson burskapsansökning å kramhandel 1763-1770’. Vad 
gäller skråordningen så innehåller den inga uttalade fördelar för mästarsöner, utan endast 
vissa ekonomiska lättnader för den som äktade en mästaränka eller -dotter. Skråordning av d. 
27/6 1720, VI art, 7§ (Modée, bd I).

75 SKkrHS till KK, 14/11 1767 (koncept), SKkrHS (SSA), Handlingar 1) 1746-1770, ’Hand
lingar ang. handelsbetjänten Niclas Petter Nilsson burskapsansökning å kramhandel 1763- 
1770’.

76 VHS till Mag, 12/7 1738, MR (SSA), ABM, vol 11, 25/5 1738; VHS till Mag, 25/11 1745, 
ABM, vol 18, 16/11 1745; LkrHS till HK (odaterat), ABM, vol 33, 17/11 1760.

77 KkrHS (SSA), prot. 20/10 1809. Sverkersson hade en överklagad dom för medhjälp till stöld 
bakom sig, men vann trots detta sitt mål i såväl HK som Mag (om än inte enhälligt). MR 
(SSA), ABM, vol 108, 21/11 1809; MR (SSA), Notariens ekonomiprot., vol 70, 25/4 1810 samt 
utslag, 11/5 1810.

78 VHS till Mag, 25/11 1745, MR (SSA), ABM, vol 18, 16/11 1745; VHS till Mag, 28/7 1755, 
ABM, vol 28,17 alt. 19/7 1755; Prot.utdrag fr. HK, 28/7 1801, ABM, vol 94,15/8 1801 (THS - 
P A Lundberg); VHS till Mag, 23/10 1804, ABM, vol 99, 22/6 1804.

7P Prot.utdrag fr. HK, 26/3 1771, MR (SSA), ABM, vol 50, 12/4 1771.

80 A Håfdahl till Mag, 27/4 1771, MR (SSA), ABM, vol 50, 12/4 1771.

81 MR (SSA), Civilprot., vol 131,14/6 1771.

82 Prot.utdrag fr. HK, 20/10 1801, MR (SSA), ABM, vol 95, 7/11 1801.

83 KkrHS till Mag, 12/3 1737, MR (SSA), ABM, vol 9, 12/3 1737; KkrHS till Mag, 24/11 1744, 
ABM, vol 17, 24/11 1744; LinkrHS till Mag, 23/10 1807, ABM, vol 101,10/3 1806; KkrHS till 
Mag, 10/10 1808, ABM, vol 105, 16/7 1808.

84 LkrHS till Mag, 18/9 1756, MR (SSA), ABM, vol 29,18/9 1756.

85 Ljunggren, J (1999), s 57. Ur individens synvinkel kan naturligtvis denna betydelseglidning 
tyckas subtil, så länge det fortfarande handlade om att framhäva sig själv som nyttig för det 
allmänna. Patriotism var ju till exempel även de merkantilistiska förespråkarnas främsta hon
nörsord.

86 Se JkrHS till HK, 27/8 1734, JkrHS (NMA), Handlingar 1) 1651-1799, n° 44, lit. F.



87 P Burman till Mag, 16/11 1745, MR (SSA), ABM, vol 18,16/11 1745; J Österman till Mag, 
18/3 1754, ABM, vol 27, 18/3 1754; Prot.utdrag fr. HK, 29/2 1776, ABM, vol 60, 18/3 1776 
(VHS - P Giöthman); Prot.utdrag fr. HK, 13/8 1776, ABM, vol 61, 20/8 1776 (JkrHS - L 
Wahlsten); H Tallquist till Mag, 22/6 1780, ABM, vol 67, 22/6 1780; C E Hultman till Mag, 9/5 
1801, ABM, vol 94, 9/5 1801.

88 LinkrHS till Mag, 22/4 1775, MR (SSA), ABM, vol 58, 22/4 1775.

89 C Lovén till Mag, 8/7 1753, MR (SSA), ABM, vol 26, 26/6 1753; Prot.utdrag fr. HK, 28/7 
1772, ABM, vol 53,15/8 1772 (MöbelHS - G E König); VHS till Mag, 23/10 1804, ABM, vol 
99, 22/6 1804.

90 G Öhrström till Mag, 7/6 1805, MR (SSA), ABM, vol 100, 7/6 1805.

91 E I Grubb till Mag, 24/5 1808, MR (SSA), ABM, vol 105, 24/5 1808.

92 LkrHS till Mag, 16/7 1808, MR (SSA), ABM, vol 105, 24/5 1808.

98 J F Schrickel tili Mag, 25/5 1745, MR (SSA), ABM, vol 18, 25/5 1745. Se även A Sundberg till 
Mag, 5/4 1755, ABM, vol 28, 29/3 1755; P Åkerman till Mag, 31/10 1760, ABM, vol 33, 31/10 
1760.

94 Såväl Schrickel som Sundberg och Åkerman vann sina mål i Magistraten medan både 
Öhrström och Grubb förlorade. MR (SSA), Notariens ekonomiprot., vol 23, 26/4 & 6/6 1746 
samt JkrHS (NMA), prot. 18/10 1746; Notariens ekonomiprot., vol 26, utslag 23/4 1755; No
tariens ekonomiprot., vol 32, utslag 18/111761; Notariens ekonomiprot., vol 65, utslag 11/9 1805; 
Notariens ekonomiprot., vol 68, utslag 31/8 1808.

951 VHS:s reglemente (4 art, 1§) var det särskilt nämnt att reglerna för lärotid etc. gällde även 
medlemmarnas egna söner. KK (RA), Registratur, vol 158, Reglemente av d. 3/8 1765.

96 Som ett jämförande exempel kan nämnas guldsmedsgesällen Eric Salin som 1755 fick ÄBK:s 
avslag på sin burskapsansökan av det uttryckliga skälet att det redan stod många, däribland 
borgarbarn, i kö. Prot.utdrag fr. ÄBK, 16/5 1755, MR (SSA), ABM, vol 28, 28/5 1755. Inte 
heller Magistraten hade något att invända emot ÄBK:s tolkning. MR (SSA), Notariens 
ekonomiprot., vol 26, utslag 29/10 1755

97 Livsmedelshantverken stod i centrum för diskussionerna om ett upphävande av skråmono
polen mot 1700-talets slut. 1799 upphävdes i praktiken bryggarnas monopol (även om ämbe
tet i Stockholm framgångsrikt kämpade emot) och även slakterinäringens monopol ifrågasat
tes. Det skulle dock dröja till 1828 innan slakteri, tillsammans med bageri och bryggeri, generellt 
släpptes fritt. Lindström, H (1923), s 68, 209ff, 286f.

98 Utslag i ÄBK, 17/7 1760 samt Sl.ämb. till Mag, 21/10 1760, MR (SSA), ABM, vol 33, 2/8 
1760; Utslag i ÄBK, 14/7 1760 samt Sl.ämb. till Mag, 4/8 1760, ABM, vol 33, 4/8 1760. För 
samma typ av argument, se även ABM, vol 31, 3/1 1758 (Sl.ämb. - C Löndahl).

99 MR (SSA), Notariens ekonomiprot., vol 31, utslag 15/11 1760; A Lyckman till Mag, 18/8 
1760, ABM, vol 33, 4/8 1760; MR (SSA), Notariens ekonomiprot., vol 31, utslag 17/11 1760.

100 Utslag i ÄBK, 16/12 1757 (citatet), MR (SSA), ABM, vol 31, 3/1 1758; Utslag i ÄBK, 17/7 
1760 samt E Palm till Mag, 2/8 1760, ABM, vol 33, 2/8 1760; Utslag i ÄBK, 14/7 1760 samt A 
Lyckman till Mag, 18/8 1760, ABM, vol 33, 4/8 1760.

101 Söderlund, E (1943), s 194f. Processen var med andra ord helt klart påbörjad och på väg 
redan under 1700-talet. Men det skulle ändå dröja lång tid innan de gamla banden mellan 
mästare och gesäll var slutligt upplösta. Shulamit Volkov citerar ur Allgemeine Handwerker



Zeitung från 1887, där tidningen framhöll att gesällens längtan efter självständighet förvisso 
var helt legitim, men ändå varnade gesällerna för att ’i dessa tider’ hysa sådan ’febrig längtan 
efter oberoende’. Volkov, S (1978), s 116

Noter kapitel 8

1 Andersson, G & Ågren, M (1996), s 41; Karlsson Sjögren, Å (1998), s 63f; Pylkkänen, A 
(1994), s 36S och passim; Sandvik, H (1999), s 112ff; Sogner, S & Sandvik, H (1989), s 436ff; 
Taussi Sjöberg, M (1996), s 88ff.

2 För den förra ståndpunkten, se Sjöberg, M (1996), (1997a) & (1997b); Taussi Sjöberg, M 
(1996). För den senare, se Andersson Lennström, G (1994); Andersson, G (1997) & (1998); 
Andersson, G & Ågren, M (1996); Sandvik, H (1999); Sogner, S & Sandvik, H (1989). Kekke 
Stadin intar en vacklande hållning, och ställer mot reformationens effekt på normsystemet - 
till kvinnans nackdel - ett synsätt som mer betonar kontraster och motsägelser. Stadin, K 
(1997), s 197f, 200f och passim. Hilde Sandvik ger en koncis sammanfattning av debattens 
ursprung i Sandvik, H (1999), s 86-89.

3 Sogner, S & Sandvik, H (1989), s 462.

4 Sogner, S & Sandvik, H (1989), s 444. Se också Sandvik, H (1999), s 115.

5 Dübeck, I (1978), s 35f, s 611ff. Arbeten som i varierande grad ansluter till Diibeck är t.ex. 
Andersson, G (1998), Andersson Lennström, G (1994), Artæus, I (1992), Jacobsen, G (1995), 
Karlsson Sjögren, Å (1998), Sandvik, H (1992) och Sogner, S & Sandvik, H (1989).

0 Gudrun Andersson väljer att modifiera Diibecks begreppspar till termerna ’förmåga’ respek
tive ’behörighet’. I och med detta utgör de en passande pendang till praxis-norm-dikotomin. 
Andersson Lennström, G (1994), s 18; Andersson, G (1998), s 55. I mitt tycke används där
med ’förmåga’ i alltför vid bemärkelse, som går utanför Diibecks strikt rättshistoriska ram. 
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Kramhandelssocieteten finns bevarade ett par suppliker från manliga ledamöter som mer ut
tryckligt hänvisar till sin ställning som medbroder i societeten. Dock tycks dessa följa en viss 
mall, för att motsvara de specificerade kraven på understöd enligt pensionskassans regler - se 
nedan. SKkrHS (SSA), Handlingar 3) 1788-1819, P Pettersson Noriin till soc., 25/6 1807,1 
Spoornberg till soc., 3/9 1807.

137 G A Alfström till VHS, 22/4 1769, VHS (SSA), Inkomna handlingar 1) 1750-1779. Av den 
tidigaste kassaboken att döma hade änkan Alfström uppburit understöd redan 1762. Kassa
bok 1) 1739-1771.

138 Enligt Günther Sollingers arkivgenomgång av understödskassor i Kungliga bibliotekets 
samlingar ska ’Viktualiehandlarnas i Stockholm pensionsinrättning’ ha instiftats redan 1739. 
Dock är de i KB bevarade stadgarna först från 1848, varför startåret möjligen kan vara en 
efterhandskonstruktion. Sollinger, G (1985), s 122f. Dock var 1739 startåret för societetens 
första upprättade kassabok, vilket förklarar tidsangivelsen (se kapitel 5).

139 G A Alfström till VHS, odaterat, VHS (SSA), Inkomna handlingar 1) 1750-1779.

140 LkrHS (SSA), prot. 23/4, 7/12 1774.

141 LkrHS (SSA), prot. 7/1, 26/7 1775.

142 LkrHS (SSA), rådsbisittarprot. 17/4 1776.

143 LkrHS (SSA), prot. 15/9, 16/9, 28/12 1778, 13/2 1782.

144 LkrHS (SSA), prot. 28/6 1780.

145 LkrHS (SSA), prot. 11/1, 10/12 1783, 31/3 1784, rådsbisittarprot. 27/4 1785, prot. 11/1, 16/4 
1787, 5/4 1788.

146 Det är svårt att avgöra hur långt ett understöd på 10 rd om året räckte. En sådan summa 
räckte år 1805 - sett mer som kuriositet - till förslagsvis 8,5 lispund (c:a 72 kg) ost, alternativt 
24 gäss. Lagerqvist, L & Nathorst-Böös, E (1984), s 89.

147 SKkrHS (SSA), Pensionskassans arkiv, huvudbok, ang. societetens supplik till Kungl. Maj:t 
och dennes svar, av d. 22/8 1775.

148 VHS (SSA), Kassabok 1) 1739-1771.

149 VHS (SSA), Huvudbok 1787-1824; Kassabok 2) 1799-1849. 

lso VHS (SSA), Kontrabok med Borgerskapets änkehus.

151 JkrHS (NMA), Protokoll. Från 1760 sjunker andelen kvinnor inom societeten sålunda (med 
tio års mellanrum): 1760: 40% - 20%, 21%, 17%, 10% - 1810: 10%.

152 Andersson, G (1998), s 270.

Noter kapitel 9

1 Göransson, A (1988), s 13; (1990), s 526.

2Laslett, P (1972), s 23ff; Rydén, G (1991), s 28-40. Rydén väljer en rent funktionell definition 
av hushållet, som en kombination av bo-lag, arbetslag och matlag. Släktskap är alltså helt 
utelämnat.
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37 Sjöberg, M (1996), s 390; (1997a), s 169 och passim.

58 Sjöberg, M (1997a), s 172.

s9 För en liknande betraktelse över liknande grupper, om än för en senare tidsperiod, se Svan
berg, M (1999), s 143 (not).

60Broady, D (1991), s 169.

61 Broady, D (1991), s 177.

62 Bourdieu, P (1979, 1986), s 279ff. Det merkantila högre borgerskapet anklagades ofta av 
samtiden för att överge sin samhälleliga uppgift, och genom sin ’konvertering’ av det reala, 
arbetande kapitalet till jordinnehav och rentiertillvaro, göra just sådana ’transversala’ sociala 
förflyttningar som Bourdieu beskriver. Samuelsson, K (1951), s 220. Enligt Arno Mayer är 
detta ett beteende som präglade Europas bourgeoisie ända fram till första världskriget. Mayer, 
A J (1989), s 47ff, 52f.

63 Självfallet går de olika kanalernas biflöden in i varandra. Således krävdes ju ofta lagkunnig
het och akademisk utbildning för högre ämbetsmannayrken, varför även skola och utbildning 
spelar in.

64 Johan Söderberg konstaterar också en långsiktig ekonomisk nedgång för majoriteten av 
hantverkarna, i kombination med den ökade ekonomiska polariseringen under 1700-talet (se 
kapitel 3). Söderberg, J, Jonsson, U & Persson, C (1991), s 81f.

65 Då bouppteckningarna från början av 1800-talet i regel var komplettare och mer noggrant ut
förda än i början av 1700-talet föreligger heller knappast någon risk för underredovisning, i all 
synnerhet som just fast egendom torde ha varit den allra viktigaste att uppteckna ordentligt.



66 Se Crossick, G (2000), för en liknande diskussion. 1800-talets småborgares strävan för bar
nens del innefattade inte så ofta ett nedärvande av själva rörelsen - vilken ofta såldes - utan 
snarare utbildning och andra vägar för tillägnande av ’kulturellt kapital’; det var en social 
position som skulle transfereras, inte en viss typ av verksamhet. Dessa strategier skapade dock 
motsättningar, då förespråkare av en småborgerlig samling fortfor att betona vikten av den 
lilla rörelsen och ’det lilla ägandet’. Mikael Svanberg konstaterar också, i sin studie av småfö
retagare i Sundsvall i slutet av 1800-talet, att ingen idkare i hans undersökningsgrupp hade 
ärvt sitt företag av fadern. Svanberg, M (1999), s 146.

Noter kapitel 10

1 Jämför de ödesdigra slutorden i Linkramhandelssocietetens ’tankar’ från 1770-talet, citerade
1 kapitel 3.

2 Minns Kommerskollegiets farhågor (se kapitel S) för att Kungl. Maj:ts auktorisation av en
skilda societeter skulle beröva individen möjlighet att överklaga orättfärdig behandling till 
högre instans; auktorisationen innebar förvisso att korporationen trädde in som kollektiv 
person i relationen mellan stat och individ.

3 Som framgick av kapitel 9, syntes ingen ökning av dopfaddrar som kombinerade egenskapen 
att vara knutna till värdfamiljen via såväl yrkes- som släktskapsband.

4 Martin Melkersson framhåller fr.a. 1700-talets andra hälft som den period då samhällsde
batten på allvar tog steget till att omdefiniera statens roll, från ’husfader’ och upprätthållare 
av ordning och kontroll till understödjare av den ’naturliga’ ordning som skapades när fria 
individer samverkade i ’det borgerliga samhället’. Melkersson, M (1997). Även Jonas Nordin 
beskriver hur individen under 1700-talet träder fram som samhällets minsta betydande en
het, på bekostnad av korporationer och andra kollektiv. Undersåten blev medborgare. Nordin, J 
(2000), kapitel 6.

5 En dylik position behöver givetvis inte vara unik för just småborgarklassen. I t.ex. Teodor 
Shanins definition av bondeklassens karakteristika återkommer flera element som diskute
rats här: en stabilitet byggd på avståndstagande från marknaden, individens underordning 
under familjen/kollektivet, behovet av familjearbetskraft, ett ’socialt’ snarare än ekonomiskt 
tänkande o.s.v. Shanin, T (1971). Småborgarklassens retrospektiva drag kan också återfinnas 
i vad Pierre Bourdieu kallar ’aristokratins diskurs’: ”Det enda de kan hoppas av framtiden är 
nämligen den återgång till en gammal ordning som de väntar skall återupprätta deras sociala 
vara”. Bourdieu, P (1979, 1986), s 260.

6 Se kapitel 2, not 108.
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ICExp - Inrikes civilexpeditionen
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MARTIN WOTTLE

Det lilla ägandet

Ännu vid mitten av 1700-talet var Stockholms minuthandel svagt 
organiserad, jämfört med det sedan länge skråorganiserade hant
verket. Men mnt 1760, när Stockholms långa tilväxt efter stora 
nordiska kriget hade brutits, och såväl det ekonomiska som poli
tiska livet råkat i kris, påbörjade ett flertal av de löst associerade s.k. 
handelssocietetema sin kamp för att accepteras som specifika yrken, som 
vart och ett värnade sina särskilda kvalifikationer. Målet var att bli 
erkända som verkliga korporationer- auktoriserade av stad och stat, 
och skyddade i lag.

Denna avhandling undersöker drivkrafterna bakom och kon
sekvenserna av denna korporativa formering, samt hur den kom att 
påverka minuthandelssocietetemas relationer till såväl individer 
som det allmänna. Som korporationer kunde de göra anspråk på 
att utgöra länk och medlare mellan individ och samhälle.

21: Martin Wottle, Det lilla ägandet: Korporativ formering och sociala 
relationer inom Stockholms minuthandeL 1720-1810.


