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Min första uppgift är att beskriva vad det är för slags problemområde 
som tidsgeografin försöker ge sig på. Det är inte alldeles lätt att göra 
det. Skälen är flera. En svårighet är, att en åhörarkrets, som kommer 
från växlande ämnen och erfarenheter, befinner sig på olika avstånd 
från det perspektiv som anläggs. En annan svårighet är, att den 
grundläggande begreppsapparaten inte är verbal till sin natur och 
egentligen inte heller numerisk eller matematisk. Den inspireras av 
en notation, som är besläktad både med det kemiska formelspråket 
och med musikalisk notskrift. Notationen betonar bindningar mel-
lan grundelement liksom det kemiska formelspråket, och den söker 
avbilda konfiguration i rummet och succession i tiden på ett sätt, 
som svarar mot musiknotationens avbildning av en strömmande 
ljudmassa. Men notationen har sina gränser. Processer blir snart för 
komplicerade för att kunna avbildas på papper. Men för den skull 
får inte notationens grundprinciper överges. De måste hänga med 
i medvetandet. De bör ses som tankefrön, som sedan i den inre 
föreställningsvärlden kan utvecklas till växter och växtsamhällen. 

Torsten Hägerstrand, ur Om tidens vidd och tingens ordning



Den här boken tillägnas Katharina



Förord

Ute i Biscayabukten rullar fartygen ofta kraftigt fast det inte blåser 
någon vind. Det har någonting med kontinentalsockeln mellan det 
europeiska fastlandet och bottnen under Atlanten att göra. En höstdag 
1992 lämnade jag La Coruña i nordvästra Spanien ombord på lastfar-
tyget »Bammen«. Vi hade knappt hunnit gira runt den imponerande 
fyren utanför hamnen innan dyningen gjorde sig känd och benen vek 
sig under mig. Jag minns att jag stod på backen och rullade ihop förtöj-
ningstrossarna när det hände. En bidragande orsak var nog också den 
baksmälla som jag hade vaknat med. Kvällen före hade vår kapten vägrat 
att muta den spanske basen som skötte lossningen av det svenska papper 
som vi hade i lastrummet, och arbetarna lade därför ned arbetet exakt 
klockan sex på eftermiddagen. Då stod två pappersrullar kvar och vänt-
ade på att bli förda i land. Besättningen fick en extra kväll i hamn och 
jag hade vaknat med en baksmälla. Vi var nu på väg till Cardiff i Wales 
och saknade last vilket gjorde att rullningarna blev ännu kraftigare. Ett 
långt stycke av resan låg jag i min koj och tänkte på Katharina hemma 
i Stockholm, och på alternativa försörjningssätt. Några månader tidig-
are hade jag blivit antagen till en sjökaptensutbildning vid Chalmers i 
Göteborg. I kojen ändrade jag mina planer. Jag skulle bo kvar i Stock-
holm och jag skulle bli lärare i historia. Vårterminen 1993 påbörjade jag 
därför min utbildning i historia och där någonstans började också den 
väg som idag lett fram till den här boken. Dagen före min första tent-
amen i historia inträffade dessutom något som förstärkte min känsla av 
att ha hoppat av i tid. Ett av de fartyg som jag hade tjänstgjort på hade 
fått motorproblem och förlist under en storm i Engelska kanalen. 
 Många människor har på olika sätt underlättat och förhindrat fär-
digställandet av den här boken, men jag tänker inte nämna alla här. 
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Den viktigaste har naturligtvis min handledare varit, professor Lars 
Nilsson vid Stockholms universitets historiska institution. Han har bil-
dat den trygga bakgrund mot vilken mitt långsamma framåtsträvande 
alltid kunnat luta sig. Jag har även fått många och viktiga insikter från 
deltagandet i det under 1990-talet livaktiga stads- och lokalhistoriska 
seminariet under Lars ledning. Men mitt akademiska liv har under större 
delen av avhandlingsarbetet inte varit så förankrat i universitetsmiljön. 
Genom ett samarbete med en person som med tiden dessutom blivit en 
mycket stor vän och inspirationskälla har jag fått ett stöd i en akademisk 
miljö som skiljer sig något från den som frodas i de historiska korri-
dorerna. Jag tänker här naturligtvis på pedagogikprofessor Per-Johan 
Ödman och vårt arbete med barnhusbarnen och deras liv i 1700-talets 
Stockholm. Det arbetet har betytt väldigt mycket för mig och jag tror 
faktiskt att man bara får uppleva något sådant en gång i livet. 
 De alternativa försörjningskällor jag låg och funderade på i min koj 
blev inte heller de som finns inom skolans värld, vilket jag då tänkte mig. 
Istället blev det från arkivens värld som mina lönekuvert kommit sing-
lande, först från Riksarkivet, och numera från Stockholms stadsarkiv, 
där jag har min tjänst vid enheten för digital utveckling.
 På Stadsarkivet vill jag gärna nämna mina chefer, Björn Jordell och 
Stefan Fogelvik, som alltid stöttat mig och sett till att det någon gång, 
trots allt, skulle bli möjligt att skriva färdigt den där boken. En helt 
ovärderlig hjälp har jag också fått genom att sitta bara en våning ovanför 
den fina samlingen av stockholmslitteratur i Stadsarkivets bibliotek; en 
samling som med stor kunskap omvårdas av bibliotekarierna Ingalisa 
Dahlin och Marie-Louise Andersson. Själva färdigställandet av avhand-
lingen underlättades i mycket hög grad av ett välkommet stipendium 
från Stiftelsen Riksarkivarien Ingvar Anderssons fond, vilket gjorde det 
möjligt för mig att under en längre tid arbeta koncentrerat med texten. 
 Och sist, men naturligtvis av den allra största betydelsen: min älskade 
Katharina och våra underbara busfrön Ville och Ingrid. Utan er vore jag 
ingenting.

Mats Hayen, på väg till Amsterdam, mars 2006
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Post scriptum 

Efter att texten färdigställdes i en första version under våren 2006 har 
den förutom av min handledare, Lars Nilsson, lästs i sin helhet av ett 
flertal forskare, vilka alla hedrat mig genom att bemöta den med ett 
mycket stort intresse. Den enda felande länken i denna uppslutning blir 
naturligtvis jag, i mina försök att infoga alla era kloka påpekanden och 
kommentarer i den färdiga och till tryckeriet översända texten. Ett stort 
tack till: Eva Eggeby, historiker vid Stockholms universitets historiska 
institution, Kajsa Ellegård, professor vid Linköpings universitets Tema 
för teknik och social förändring, Stefan Fogelvik, kulturgeograf och 
enhetschef vid Stockholms stadsarkiv, Klas Nyberg, universitetslektor 
vid Uppsala universitets ekonomisk-historiska institution och Per-Johan 
Ödman, professor emeritus vid Lärarhögskolan i Stockholm. 
 Tack också till Peter Samuelsson för hjälp med korrektur och den 
engelska sammanfattningen.
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I slutet av januari 1760 avslutade mantalskommissarien Jöran Kinnin- 
mundt arbetet med en mantalslängd över distriktet Katarina Södra i 
Stockholm. Kanske hade han lite tid över och lät tanken vandra in i 
de områden över vilka han under många timmar spridit namn-, titel- 
och skatteuppgifter. Innan han på sedvanligt sätt skulle underteckna 
längden dröjde han måhända en stund vid de namn som stod på de 
sista sidorna i längden. De tillhörde alla personer som bodde i ett 
kvarter som hette Tjurberget Större. Det var beläget i Södermalms ut-
kant, i närheten av Skanstull, vilket med sin lilla tullstation avgräns-
ade Stockholm från landsbygden i söder. I det allra sista hushållet i 
längden hade han antecknat fabrikssnickaren Jonas Åkerman. Denne 
var gift och hade fyra barn. Gården som familjen bebodde tillhörde 
dock mannens styvmor, spannmålsmätaränkan Anna Åkerman. Hon 
bodde i huset intill där hon också hyrde ut rum åt sju vuxna männ-
iskor och två barn. Anna Åkerman drev dessutom en krog på platsen. 
De inneboende i hennes hushåll var ryttaren vid livregementet Olof 
Lindberg, tygvävargesällen Carl Wass, arbetaren vid Maria kyrka Eric 
Kihlberg, samt den rörelsehindrade skomakardrängen Carl Olsten. 
Den sistnämnde var »fattig och usel« och livnärde sig på att laga skor.1 
 De här människorna, som Kinninmundt nu hade framför sig i den 
färdigskrivna mantalslängden, visar faktiskt upp Stockholm på ett sätt 
som fångar in många viktiga kategorier av stadens invånare i mitten av 
1700-talet. Vi har stadens tjänstemän i frånvarande form genom den 
döde spannmålsmätaren, militärens folk representerad av ryttarsoldaten 

Kapitel 1 
 

Spelet börjar

[Mantalsskrivaren]
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Lindberg, kyrkans folk genom kyrkoarbetaren Kihlberg, och manufak-
turindustrins arbetare representerade dels av fabrikssnickaren Åkerman2 
och dels av tygvävargesällen Wass. En trasig rest av hantverkets folk 
finns också med, genom den rörelsehindrade skolagaren Carl Olsten. 
Den 61-åriga änkan Anna Åkerman representerar både stadens husäg-
are och de som drev krogar och andra näringsställen. De enda viktiga 
grupper som saknas är egentligen handelsmännen och sjömännen. Men 
var det inte också några personer som saknades i kvarteret Tjurberget 
Större? Mantalsskrivaren Kinninmundt konsulterade några papper på 
skrivbordet, doppade pennan i bläcket och skrev vidare:

Under n:o 0 i thetta quarter tilkommer, som är förgiätit, at angifwa
Ullkamm:n und:r Obbarius, Eric Nyström, gift
Pigan und:r Debroen, Caisa Nyström3

Ett misstag, vanligt vid de flesta folkbokföringar, hade skett och Kinnin-
mundt försökte så gott han kunde att reparera skadan. Vad han menade 
med fastigheten noll i den här anteckningen är dock svårt att säga. I hans 
uppställning med hushåll i kvarteret finns det flera hushåll som har noll 
i istället för ett ordentligt tomtnummer. Förmodligen rörde det sig om 
personer som bebodde mycket enkla boningar, vilka mantalsskrivaren 
helt enkelt inte ville eller kunde föra till något av kvarterets egentliga 
fastigheter. I det här fallet rörde det ju sig med all sannolikhet om en 
fattig manufakturarbetarfamilj, där mannen och den därunder anteck-
nade pigan (möjligen en vuxen dotter till ullkammaren) var anställda 
hos klädesfabrikörerna Obbarius respektive Debroen. Jöran Kinnin-
mundt var dock nöjd efter den här anteckningen och efter ytterligare 
ett dopp i bläcket avslutade han sitt arbete:

Föregående S:te Catharina församblings södre-dehls-mantalslängd, är 
enligit instrucktion, och wederbörande hus- och mathmodrar; Riktigt 
författadt. Intygas. Stockholm den 23 januarii 1760.4

   
246 år senare följer mitt finger långsamt Kinninmundts text. Jag står 
nere i Stadsarkivets magasin på Kungsklippan i Stockholm och jag vill 
inte missa en enda bokstav i hans text. Anledningen är att jag tänker an-
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vända mig av citatet i en bok som jag precis håller på att skriva färdigt. 
 När jag avslutat min excerpering bläddrar jag lite förstrött i de längd-
er som jag har framför mig på hyllan. I volymen för Katarina Norra 
fastnar jag för en fastighet i hörnet av Götgatan och Hökens Gata. Här 
har Kinninmundt, som sammanställde även den här längden,5 som 
första hushåll antecknat husägaren och hökaren Sven Melenius. Han 
förestod ett hushåll på tio personer, varav flera var bodgossar och pigor. 
I huset fanns också guldsmeden Jonas Berg och hans gesäller, lärlingar 
och pigor, i ett hushåll på tolv personer. De lite mindre hushållen i 
huset bestod av kanslisten vid landtullen Jonas Corvin, jaktskepparen 
Petter Ratkie, skepparen Christian Hedman och styrmansänkan Chri-
stina Kiellberg. I alla de små hushållen fanns en piga anställd. De flesta 
hushållsföreståndare hade dessutom familjer. Det fanns slutligen ytter-
ligare ett stort hushåll på tio personer innehållande gesäller, lärlingar 
och pigor i fastigheten. Det företräddes av sidenfärgaren Peter Ek som 
alldeles nyligen hade flyttat in i huset på grund av att hans eget hus på 
Mariaberget brunnit ner i den stora branden i Maria församling den 19 
juli 1759.6

 Kinninmundts nedskrivna texter har med dessa få uppgifter, på ett 
tämligen elegant och effektivt sätt, gett mig en uppsjö av information 
om hushåll i Stockholm för mycket länge sedan. Flera drag hos de 
hushåll jag stött på är intressanta: Hur stora var de? Hur var de upp-
byggda? Vilken verksamhet pågick? Arbetade människorna i husen eller 
i gårdarna, eller fann de sin försörjning någon annanstans? Hur såg 
relationerna mellan människorna i hushållen ut? 
 Den här boken använder sig av ett tidsgeografiskt synsätt. Inom 
tidsgeografin, vilken beskrivs närmare i kapitel två, finns ett antal olika 
element som forskaren kan använda för analysera eller strukturera sitt 
material. Det är till exempel individbanor (trajektorier), projekt, stat-
ioner, domäner och lokala ordningsfickor. Tidsgeografin pekar på så sätt 
ut vissa delar av verkligheten som mer intressanta än andra. När jag be-
traktar de av Kinninmundt nedtecknade hushållen kan jag till exempel 
välja att studera dem som avtryck från olika projekt som pågick i Stock-
holm vid den tiden. Mina frågor inriktar sig då både mot de projekt som 
pågick på de aktuella platserna, men även på andra platser där projekt 
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försiggick som personer från de två fastigheterna ovan deltog i. Både 
projekten och styrningen av dessa var emellertid underställda en viss 
maktordning, varför relationerna mellan personerna i fastigheten och 
mellan eventuella arbetsgivare eller andra inblandade personer också är 
intressanta. Låt oss återvända till de två fastigheterna igen.
 I Anna Åkermans gård vid Skanstull kan vi med ledtrådar från man-
talslängden urskilja två, alternativt tre, olika typer av aktiviteter. Det 
var krogrörelse och skolagning, kanske också tygvävning om tygväv-
argesällen utförde en del eller hela sitt arbete i bostaden, istället för i 
en tygvävarverkstad. I Sven Melenius hus vid hörnet av Hökens Gata 
och Götgatan kan vi på motsvarande sätt se två eller tre verksamheter i 
huset, nämligen de som representeras av handelsboden, guldsmedsverk-
staden och sidenfärgeriet. I det sistnämnda fallet är det dock osäkert om 
någon verksamhet pågick; sidenfärgaren hade ju relativt nyligen flyttat 
in i huset.
 När det gäller det omvända, personer bosatta i fastigheterna men 
sysselsatta på annat håll, hittar vi tre exempel i Anna Åkermans fastig-
het. För det första fanns fabrikssnickaren som kunde vara sysselsatt i 
huset men det är troligare att han arbetade med trä- och snickeriarbeten 
vid någon eller några av traktens manufakturer eller fabriker. För det 
andra fanns ryttaren som tjänstgjorde vid livregementet vilket vid den 
här tiden kunde ha legat förlagt i princip var som helst i Sverige, eller 
till och med i Pommern. Det pommerska kriget (1757–62) pågick under 
den tid som längden upprättades.7 Avslutningsvis fanns kyrkoarbetaren 
Kihlberg som arbetade vid Maria kyrka, belägen ungefär en och en halv 
kilometer rakt norrut. 
 I Melenius fastighet återfinner vi i längden även där tre representant-
er för projekt utanför huset. Det var skepparen Hedman och jaktskepp-
aren Ratkie samt kanslisten Corvin, som var anställd vid landtullen. 
Skepparna tjänstgjorde självklart på sina båtar, till havs eller i hamn, när 
de inte befann sig hemma i huset. Kanslisten kunde ha haft sin arbets-
plats i Kungliga General Landtulls- och Accishuset, som låg i hörnet av 
Österlånggatan och Sankt Johannisgränd på Stadsholmen. Men eventu-
ellt tjänstgjorde han på något annat håll. En viss del av sitt arbete kunde 
han förmodligen också utföra i hemmet.
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 När det gäller uppsättningen av verksamheter i de två husen är en 
aspekt tydlig; det är uppenbart att den sociala statusen var högre i huset 
närmare stadskärnan än i gården i stadens utkant. Det avspeglas både 
i de olika titlar som förekommer, i storleken på hushållen, men även 
genom de kön som finns representerade. Husägaren närmare centrum 
var till exempel en man, medan hans motsvarighet i stadens utkant var 
en kvinna. 
 Det förefaller också som om den ekonomiska och sociala kontrollen 
var högre i Melenius hus än hos Åkerman. Alla hushållsföreståndare i 
det förra huset var relativt stabila medlemmar av traditionellt sett starka 
grupper i stadssamhället. Det var handlaren med sina bodgossar och 
pigor, och hantverkarna med sina gesäller, lärlingar och pigor. I stadens 
utkant saknades den här typen av hushållsföreståndare. Istället var det 
personer, som vid den här tiden egentligen inte betraktades som riktiga 
hushållsföreståndare, som hade den rollen. Att vara hushållsföreståndare 
i 1700-talets Sverige innebar nämligen inte bara att man förestod ett 
hushåll, det innebar också att man accepterats som giltig föreståndare 
för hushållet och att man därigenom kunde ge »laga försvar« till andra 
personer, det vill säga medlemmarna i det egna hushållet.
 Man kan se den juridiska aspekten av hushållsföreståndarskapet ge-
nom vilka i mantalslängden som har – och vilka som inte har – ett 
nummer angivet i kolumnen för kontributionssedel. Bara de som an-
sågs som giltiga hushållsföreståndare lämnade in kontributionssedel (ett 
annat namn för denna var mantalsuppgift). I Anna Åkermans hus var 
det hon själv, skolagaren Carl Olsten och kyrkoarbetaren Eric Kihlberg 
som hade lämnat in sedlar. De övriga hade antecknats på samma sedel 
som den hushållsföreståndare vilken i den färdiga längden befinner sig 
närmast över dem. Ryttaren vid livregementet, tygvävargesällen och 
husägarinnans styvson (fabrikssnickaren), blev därmed alla antecknade 
som om de ursprungligen stått på Anna Åkermans sedel.8 I två fall finns 
det i längden också tydligt angivet vem eller vad som gav den sedel-
löse personen laga försvar, det vill säga, vem som tog på sig hushålls-
föreståndarskapet för honom eller henne. För ryttaren Lindberg var det 
livregementet, och för tygvävargesällen Wass var det manufakturisten 
Nils Pauli. Vem som var hushållsföreståndare för fabrikssnickaren Johan 
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Åkerman förefaller som mer oklart. Han antecknades som tillhörig hall- 
och manufakturrätten, men om han därigenom ägde sitt eget försvar, 
eller om han ansågs som försvarad av sin styvmor Anna Åkerman, ger 
mantalslängden inte svar på. 
 Det är dock synnerligen intressant att mantalsskrivarna ändå lät hus-
håll utan egen sedel, genom uppställningen i längden, framstå som sepa-
rata hushåll. Det är ett tecken på att den traditionella strukturen med 
väl etablerade hushållsföreståndare och deras underlydande familjer och 
tjänstefolk inte längre riktigt motsvarade verkligheten. En mer modern 
form av hushållsstruktur höll på att skapas. Den var mer baserad på 
individen och familjen än på det ideala tidigmoderna stadshushållet, 
vilket bestod av en handelsman eller en hantverkare med familj och 
anställda. 
 I det mer centralt belägna huset, ägt av Sven Melenius, fanns det 
till skillnad från i periferin inga ogiltiga hushållsföreståndare. Hökaren, 
guldsmeden, kanslisten, de två skepparna och styrmansänkan räknades 
alla som äkta hushållsföreståndare. Man skulle ju kunna tänka sig att 
kanslisten skulle bryta mönstret och uppfattas som underställd land-
tullen, men så var alltså inte fallet. Styrmansänkan å sin sida räknades 
som äkta hushållsföreståndare genom sin status som änka. 
 Två fastigheter, skildrade utifrån en för länge sedan nedskriven man-
talslängd, har fått ge en första inblick i en försvunnen värld. Det var 
en värld med en viss hushålls- och verksamhetsstruktur, och med en 
mängd av individer och kollektiv, i samspel och i konflikt. Den bild 
som tecknades var från mitten av 1700-talet. Men vad hände med den 
bilden, när 1700-tal långsamt blev 1800-tal?



• 19 •

Var hushållen i Stockholm mindre 1830 än 1760? Så enkelt skulle man 
kunna formulera den fråga som jag vill besvara i den här boken. Men 
frågan hör också samman med det faktum att stora hushåll som regel 
är ett karaktärsdrag hos tidigmoderna samhällen, vilket samtidigt gör 
det lilla hushållet till det moderna samhällets signum. Betraktar man 
frågan utifrån den synvinkeln handlar frågan istället om modernisering. 
Moderniserades hushållen i Stockholm under den aktuella tidsperioden, 
och i så fall, på vilket sätt?
 Hushållens uppbyggnad och storlek är givetvis mycket intressanta 
aspekter av det samhälle som man valt att studera, men för mig utgör 
de delarna egentligen bara en början.1 Det viktiga är som jag ser det inte 
hushållen i sig, utan deras olika roller som komponenter i det som jag 
skulle vilja kalla »det dagliga livets struktur«. De typer av hushåll som 
dök upp i det första kapitlets beskrivning av två fastigheter i 1760-talets 
Stockholm var alla delar i ett större »vardagsliv«, eller »stadsliv« om man 
så vill, vilket med vissa variationer återskapades på nytt varje dag i den 
tidens samhälle. Hushållen, stadens fysiska struktur, de olika verksam-
heterna i staden, utgör på olika sätt viktiga delar i denna »vardagslivets 
struktur«. Den inledande frågan räcker därför inte, den måste följas av 
en annan: Om hushållen blev mindre eller förändrades på något annat 
sätt mellan 1760 och 1830, hur påverkade det vardagslivet i staden?
 Hushåll, verksamheter, återskapande av ett stadsliv från dag till dag,  
för att kunna arbeta med dessa frågor har jag valt att utforma under-
sökningen utifrån en tidsgeografisk modell. Tre teoretiker är framförallt 

Kapitel 2 
 

Spelets regler

[Teoretiska utgångspunkter]
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centrala i det här sammanhanget. Det är Anthony Giddens (struktura-
tionsteori), Torsten Hägerstrand (tidsgeografi) och Allan Pred (plats-
teorin, en kombination av strukturationsteori och tidsgeografi). Men 
flera av de tankegångar som omfattas av Giddens, Hägerstrand och Pred 
hör också samman med en hermeneutisk forskningstradition, vilket be-
handlas närmare i kapitlets avslutande del. Jag börjar dock i en helt 
annan ända, med konstnären och musikern Brian Eno.

Brian Eno

Att närma sig ett historiskt problem innebär som regel att man vill 
försöka ge sin bild av vad som varit viktigt i den historiska utveck-
lingen, eller till och med att försöka skapa sig en bild av vad mänsklig 
utveckling eller evolution faktiskt är. Med andra ord hur den går till. 
Historiker väljer ofta att dela in det historiska förloppet i perioder eller 
epoker, och man benämner ofta den korta eller långa tid som förlöper 
när en epok ersatts av nästa som en brytningstid. Men hur skulle en 
sådan process kunna se ut om man försökte översätta den till en bild? 
Gror den nya tiden i den gamla som en ny typ av vävnad och bildar i 
sinom tid sitt eget sammanhang, eller kliver den nya tiden helt enkelt 
ur den gamla som en orm som ömsar sitt skinn? Med tankar av det här 
slaget i huvudet satt jag en vintermorgon på bussen och läste några rader 
skrivna av Brian Eno:

One of my long-term interests has been the invention of »machines« 
and »systems« that could produce musical and visual experiences. Most 
often these »machines« were more conceptual than physical: the point 
of them was to make music with materials and processes I specified, but 
in combinations and interactions that I did not.2

Uttalandet återfinns i Enos publicerade dagbok från 1995. Det lång-
variga intresse som han talar om, äger sitt ursprung kring mitten av 
1970-talet. Det var då som han började skapa sina närmast stillastående 
men ibland också långsamt evolutionära kompositioner. Han kallade 
dem för »ambient musik«. Tekniken på den tiden möjliggjorde dock 
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endast begränsade försök med fullständigt evolutionär musik. Det vill 
säga musik som utvecklar sig själv över tid och aldrig återkommer till 
partier den passerat. I dagens datateknik finns emellertid närmast obe-
gränsade möjligheter att åstadkomma detta. I början av 1990-talet kon-
taktade därför Brian Eno flera teknikutvecklande företag med sin gamla 
idé omstöpt i modern form:

I wrote several proposals based on the idea of using the computer to 
make music in a similar manner – not as a way of replaying huge chunks 
of preformed material [...] but instead as a place where compositional 
»seeds« provided by the composer would be grown. I thought this made 
composing into a kind of genetic activity – in the sense that the com-
positional »seeds« were actually interacting sets of rules and parameters 
rather than precise musical descriptions.3

Det var när jag läste detta som jag insåg att Brian Enos musikaliska 
synsätt nog inte var helt olikt min egen historiesyn. Kanske kunde hans 
tankegångar om musik som evolution säga mig något om samhället som 
evolutionär process. 
 Brian Eno kallar sin datagenererade musik för »generativ musik« 
och en viktig aspekt hos den är att den inte ska vara helt slumpmässigt 
producerad. Konstnärer har ibland experimenterat med maskiner som 
slumpmässigt kastar färg på en duk. Det Eno i motsats till det tillväga-
gångssättet försöker göra är att få maskinen att både agera oberäkne-
ligt och, på samma gång, använda färgharmoni och kompositionslära.  
Maskinen ska vara både fri och ofri. Det ofria hos maskinen bör, enligt 
Eno, styras av tre regler, nämligen:

a rule of generation
a rule of reduction
a rule of maintenance (or a tendency to persist).4

Han kallar dessa för de tre reglerna för komplexa system. Kortfattat rör 
sig sedan processen kring »musikgenereringen« utifrån en utgångspunkt, 
en sorts musikalisk ursprungsstruktur. Tänk här till exempel på en en-
kel rytm i kombination med en enda ton. Denna utgångspunkt blir 
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sedan utvecklad av datorn med hjälp av ett program som alltså arbetar 
både slump- och regelmässigt. Programmet genererar nya strukturer, 
ger dessa en livslängd och reducerar dem därefter långsamt eller tar bort 
dem helt och hållet. Varje ny struktur utgår dessutom från något i mus-
ikstycket redan existerande, men förvränger detta en aning. Resultatet 
blir musik vilket till sin födelse har en definierbar kompositör, den som 
med Enos ord sått musikens »frö«; men en helhet som blir en mutation 
utifrån det som ursprungligen »såtts«. Det vill säga det går inte längre 
att hävda någon egentlig kompositör. Åtminstone inte utan att hamna 
i en svår begreppsmässig situation. Både kompositören och programm-
eraren har ju en del i verket men aldrig på ett sätt som han eller hon 
fullständigt kan styra. 
 Brian Eno och hans generativa musik kan förefalla att befinna sig 
väldigt långt ifrån både historia och vetenskap. Men kanske ändå inte. 
För mig finns det som sagt någonting gemensamt mellan Brian Enos 
musikaliska tankegångar, såsom de framställts här, och mina egna idéer, 
om hur jag tror mig kunna begripa världen. Det vill säga hur jag vill se 
på den teoretiskt. Detsamma kan sägas om andra forskare med ett tids-
geografiskt perspektiv. Läs till exempel följande text av Ralf Sandberg, 
universitetslektor vid Centrum för musikpedagogisk forskning. Det är 
hans tolkning av Torsten Hägerstrands syn på begreppen dåtid, nu och 
framtid: 

Framtiden kan betraktas som det »utfallsrum« av möjligheter och be-
gränsningar som konstitueras av det tidigare historiska skeendet. Det 
gångna och det kommande hänger så att säga ihop genom nuet. Det 
är i nuets små steg som framtiden skapas. I varje nu händer tre ting: 
något nyskapas, något förstörs och något överlever. Nuets dramatiska 
ögonblick bär i sig en framtida potential, samtidigt som det bär med sig 
det förflutna. För att förstå ett utvecklingsförlopp måste vi följaktligen 
dels studera de händelser som sker och dels de sammanhang som dessa 
sker i.5

Texten kan direkt ställas mot Enos tre regler för komplexa system. Det 
är ju i princip samma tanke bakom det som Sandberg ser hos Häger-
strand, och det som Eno uttrycker. För övrigt kan nämnas att tanken om 
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nuet som en skärningspunkt i den här bemärkelsen, mellan dåtid och 
framtid, kan härledas tillbaka till hermeneutikern och existentialisten 
Jean-Paul Sartre.6 
 Min tanke är att jag på ett abstrakt plan ska kunna se på Stockholms 
utveckling eller förändring mellan 1760 och 1830 på samma sätt som 
Brian Eno ser på ett evolutionistiskt musikstycke. För precis som mus-
iken äger ett flertal delar vilka bildar en strukturell helhet, gör vardags-
livet i staden det – åtminstone enligt mitt synsätt. Men det är ingen 
stabil struktur. Den är stadd i konstant förändring, även om det i många 
fall går mycket långsamt. När vardagslivet i staden återskapas från dag 
till dag sker hela tiden små förändringar. Dels finns det komponenter 
som är så stabila att de framstår som nästan eviga, samtidigt som andra 
delar är på väg att växa sig starkare, eller kanske svagare. Naturligtvis 
finns det också delar som bara dyker upp ur intet. De kan därefter 
försvinna lika fort, eller ge upphov till nya, mer livskraftiga, element i 
stadsbilden. För mig kan följaktligen detta utvecklingsmönster både ses 
i det historiska framåtskridandet och – på samma sätt som man betrakt-
ar en liten modell – i Brian Enos generativa musik. Eno utgår dessutom 
från två viktiga storheter: struktur och förändring. Det är de två centrala 
delarna i strukturationsteorin.

Anthony Giddens

Strukturationsteorin har sina rötter i traditionell strukturalism, men 
den lånar också många drag från det mer aktörsinriktade sociologiska 
forskningsfältet. Som egen teoribildning började den ta form under 
1970-talet. Grundstenarna i teoribygget lades av den brittiske sociologen 
Anthony Giddens. 1976 publicerades hans bok New rules of sociological 
method och 1984 kom The constitution of society, ett verk som har under-
titeln Outline of the theory of structuration.7 
 Att begreppet struktur är viktigt inom strukturationsteorin behöver 
väl knappast påpekas. Det har dock inte samma tyngd som inom trad-
itionell strukturalism. Anthony Giddens väljer att definiera begreppet 
som »regler« och »resurser«. En struktur består således av dessa två stor-
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heter. Till skillnad från äldre strukturalism flyttar han samtidigt bort ett 
centralt begrepp från själva strukturen, nämligen det som skulle kunna 
kallas för strukturens egen drivkraft. Inom till exempel marxistisk färg-
ad strukturalism anses ju strukturer ha en självständig och även världs-
förändrande kraft. Giddens lägger istället helt och hållet handlingskraft-
en hos människan. Men, och på detta vilar hela teorin, i sitt hand-
lande är människan både fri och ofri (i betydelsen att på något sätt vara 
tvingad att handla på ett speciellt sätt). De samhälleliga strukturerna, 
såsom de uppfattas av Giddens, både begränsar och möjliggör mänsk-
ligt handlande. Strukturationsteorin är emellertid inte möjlig att förstå 
om man inte hela tiden tänker sig tiden som framåtskridande (eller som 
återskapad från dag till dag). Framförallt beror detta på att strukturer 
endast anses existera när de tas i bruk vid handling. Handling förutsätts 
vidare alltid ha en utsträckning både i rummet och i tiden. Någon eller 
någonting någonstans gör någonting som tar en viss tid, skulle man 
kunna uttrycka det som. All handling anses vidare ske inom någon form 
av struktur. I handling utnyttjas följaktligen de i strukturerna innebo-
ende resurserna utefter de regler vilka är verksamma inom den aktuella 
strukturen. Men handlingarna har också en strukturförändrande kraft. 
 Låt mig ta ett exempel: en specifik struktur vid en specifik instans 
i tiden, låt oss benämna den strukturen A vid tidpunkten 1, används i 
mänskligt handlande och blir därigenom påverkad av det handlandet, 
det vill säga den blir vad vi skulle kunna kalla för strukturen B vid tid-
punkten 2. Genom att människan brukat strukturen har hon samtidigt 
förändrat den. A har blivit B. När människan vid A tar tidssteget in i B 
är hon således fri att handla som hon vill, men hon måste utgå från sin 
position vid A. Det gör att strukturen vid B hamnar någonstans på en 
tänkt axel mellan helt lik A och nästan helt olik A. Med detta synsätt 
kan människan aldrig helt vända världen på sin ända. Det vill säga, B 
kan inte vara helt olik sin föregångare. Men genom att ständigt tas i 
bruk i nya instanser kan strukturerna vandra genom tiden och efter 
hand möjligen bli mycket olika sina »ursprungstillstånd«. För att det 
ska ske med de centrala strukturerna i samhället krävs givetvis att väldigt 
många människor, genom ett förändrat »handlande«, är med och bidrar 
till förändringen. 
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 Innan jag fortsätter kan det vara värt att återkomma till Brian Eno 
och hans evolutionära musik. Enligt de flesta är musik just musik när 
var och en av dess inneboende enheter står i ett musikaliskt förhållande 
till övriga enheter. Att olika instrument samspelar på ett harmoniskt sätt 
eller att alla håller samma rytm till exempel. Den musikaliska strukturen 
skapas endast genom att förhållandena mellan enheterna är riktig. Att 
på samma sätt lägga stor vikt vid strukturers inbördes relationer är centr-
alt både för strukturalister och strukturationister. Normalt jämför man 
emellertid inte sina ämnens respektive strukturer med musik utan med 
språk. Skillnaden mellan musik och språk är dock enligt min mening 
mycket mindre än den mellan antropologi och språk eller mellan 
sociologi och språk. Poängen är att strukturer visar sig överallt och att 
de flesta strukturer på något sätt går att jämföra med andra strukturer. 
Eller åtminstone att förhållanden inom en typ av struktur kan lära oss 
något om förhållanden hos andra typer av strukturer. Strukturalisten 
och antropologen Claude Lévi-Strauss skrev till exempel att: 

Structural linguistics taught me, on the contrary, that instead of being 
led astray by a multiplicity of terms, one should consider the simplest 
and most intelligible relationships uniting them.8

Förhållanden eller relationer inom strukturer gavs dock länge en tämlig-
en statisk karaktär. De kunde, ansåg man, endast vara av en stabil och 
bindande karaktär. Motsatsen var en struktur utan inbördes relationer, 
med andra ord var det ingen struktur alls, bara en samling enheter eller 
faktorer. Det blev med det här synsättet svårt att förklara hur historisk 
förändring kom till stånd. Den debatt om handling kontra struktur 
som ständigt pyr i vetenskapens undervegetation har sitt upphov i detta 
dilemma. Inom strukturationsteorin har man ett annorlunda sätt att se 
på relationerna inom strukturerna. Kanske har man också en lösning på 
problemet.
 Anthony Giddens rör sig också gärna nära språket när han vill förklara 
sin strukturationsteori. Jag har här valt att citera honom i ett ganska 
långt stycke eftersom en central del av hans tankesätt presenteras:
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I have already indicated that structures are »subject-less«. Interaction 
is constituted by and in the conduct of subjects; »structuration« as 
the reproduction of practices, refers abstractly to the dynamic process 
whereby structures come into being. By the »duality of structure« I 
mean that social structures are both constituted »by« human agency, 
and yet at the same time are the very »medium« of this constitution. In 
sorting out the threads of how this happens, we can again profit initially 
by considering the case of language. Language exists as a »structure«, 
syntactical and semantic, only in so far as there are some kind of trace-
able consistencies in what people say, in the speech acts which they per-
form. From this aspect to refer to rules of syntax, for example, is to refer 
to the reproduction of »like elements«; on the other hand, such rules 
also »generate« the totality of speech-acts which is the spoken language. 
It is this dual aspect of structure, as both inferred from observations of 
human doings, and yet as also operating as a medium whereby those 
doings are made possible, that has to be grasped through the notions of 
structuration and reproduction.9

Vad han säger är alltså att varje struktur både omskapar sig själv och i 
detta »skapande« eller »reproducerande« bär potentialen till sin egen 
förnyelse. Strukturer kan inte heller, vilket tidigare nämnts, förstås helt 
om man bara undersöker dem som statiska objekt, frusna i tiden. De är 
ständigt inbegripna i en process, en »strukturation«, någonting i tiden 
utsträckt. Giddens anser dock, trots detta, att en struktur kan »beskrivas 
ur tiden«. Det är emellertid dess sätt att fungera som inte kan friläggas 
från sin tidsbundenhet. Enligt honom förstår vi därför inte en strukt-
ur om vi rycker den ur sin tid och bara betraktar den som ett objekt 
utanför tiden. Det är följaktligen när tidsaspekten läggs till struktur-
analysen som strukturationsbegreppet får sin betydelse – och frågan om 
strukturers uppkomst, levnad och död, blir intressant:  

To study structuration is to attempt to determine the conditions which 
govern the continuity and dissolution of structures or types of struct-
ure. Put in another way: »to enquire into the process of reproduction is 
to specify the connections between structuration and structure«.10

Ordet »structuration« i den sista meningen kan, anser jag, uppfattas 
som »strukturens funktion« eller möjligen »handlandet i strukturen«. 
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Det är som om adderandet av begreppen struktur och handling hos 
Anthony Giddens blir begreppet strukturation. 
 Men att jämföra samma typ av struktur vid två eller flera tillfällen 
ger oss, med detta synsätt, bara möjligheten att se hur en struktur för-
ändrats. Vi kan formulera ett »Detta har hänt«-påstående. Det svenska 
språkets struktur 1940 var till exempel annorlunda jämfört med idag. 
En analys av talspråkets struktur vid det tillfället och idag bör därför 
frilägga ett antal skillnader mellan de två strukturerna. Men vi kan uti-
från en sådan analys inte förklara förändringen, bara konstatera att den 
inträffat. Om vi däremot vill tränga djupare och uppnå en högre grad 
av förståelse, krävs det att vi studerar hur strukturen, i det här fallet 
talspråkstrukturen, »lever sitt dagliga liv«, det vill säga hur den ständigt 
är inbegripen i sitt eget reproducerande. Först då kan vi komma åt de 
faktorer som orsakat förändringen. Giddens kallar i ett av citaten ovan 
detta för »structuration as the reproduction of practices«. Med andra ord, 
det är i det vardagliga användandet av strukturen som strukturationen 
sker. I den här boken är det i kapitel fyra, vilket kan betraktas som det 
tunga empiriska kapitlet, som det ovanstående »Detta har hänt«-påstå-
endet sker, medan jag i kapitel fem, sex och sju istället inriktar mig mot 
strukturernas »dagliga liv«.  
 Giddens är sociolog och han anser också – vilket kraftigt bör poängteras 
– att de centrala strukturerna i samhället upprätthålls genom mänskligt 
handlande. I världen sker ständigt ett närmast oändligt antal interakt-
ioner mellan människor. Dessa tjänar bland annat till att upprätthålla 
samhällets strukturer, men samtidigt, i och med att de kan påverkas av 
människor, kan interaktionerna verka för en förändring eller »mutat-
ion« av en struktur. Som jag tolkar Giddens kan inte heller strukturer 
förändras utifrån direkt. Med direkt menar jag här en påverkan som slår 
på hela strukturbygget som helhet. Istället tror jag att han menar att 
utifrån kommande impulser måste gå via de så kallade interaktionerna 
inom strukturerna. Det är när dessa förändras som strukturerna också 
får ett förändrat utseende. Kanske är det också svaret på varför de flesta 
strukturer är så »sega«, så svåra att snabbt förändra.
 Det finns dock en aspekt hos Giddens som jag ännu inte tagit upp. I 
det ovan citerade stycket talar han om »the continuity and dissolution 
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of structures«. Men hur skapas egentligen strukturer? Det var ju den 
första av de tre regler som Brian Eno (se s. 21) ville se för evolutionära 
strukturer. Giddens tangerar detta ämne i det första av de ovan citerade 
passagerna. När han talar om strukturer som subjektslösa, tolkar jag 
honom som att han menar att de visserligen kan vara sammansatta av 
ett antal subjektiva interaktioner (mänskliga individer som i sina för-
hållanden till andra individer skapar strukturerna), men i sig själva inte 
äger något subjekt; det vill säga strukturen saknar medveten vilja eller 
»riktning«. Det är således genom interaktionen mellan människor som 
nya strukturer skapas – och upprätthålls eller försvinner. Nya typer av 
interaktioner ger därför nya strukturer.
 Jag använder strukturbegreppet i den här boken som en slags förenk-
ling av en faktisk verklighet. Det undersökningsområde som utnyttjas 
i studien bryts ner till ett antal avgränsade delar, så kallade domäner (i 
tidsgeografisk mening), med specifika funktioner i stadens produktion, 
konsumtion och sociala liv. Framförallt kommer det att röra sig om 
bostäder och andra typer av rumsbildningar (till exempel olika typer 
av arbetsplatser) i stadsmiljön. Sedd med strukturationsteoretiska ögon 
upprätthålls dock denna struktur endast genom faktiska handlingar i 
tidrummet, det vill säga interaktioner som innefattar möten och utbyten 
mellan människor och objekt (varor, skrivelser etc.). Det intressanta är 
följaktligen hur de tidsgeografiska domänerna fungerade i de struktur-
ationistiska spänningsfälten. Avståndet mellan strukturationsteorin och 
tidsgeografin är inte heller långt. Anthony Giddens ägnade ett längre 
stycke i boken The constitution of society åt det senare begreppet.

Torsten Hägerstrand

Tidsgeografin, på det sätt som den formulerades av Torsten Hägerstrand 
och andra forskare under slutet av 1960-talet, syftar till att studera land-
skapet i både tid och rum. Genom att utgå från den enskilda människan 
och studera det sätt som hennes väg (bana, trajektoria) genom tiden och 
rummet är beskaffad, är det tänkt att man ska kunna få en inblick i det 
sätt som hon är uppbunden i den större omgivningsstruktur som omger 
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henne. Ett annat begrepp som används inom tidsgeografin är biografi. 
Med det menas en enskild persons historiska »bana«, det vill säga hennes 
totala väg genom tiden och rummet, från födelsen till den punkt hon 
i nuläget befinner sig vid. Ytterligare ett viktigt begrepp inom ämnet 
är projekt. Projekt kan löst definieras som någon form av platsbunden 
aktivitet (det kan dock röra sig om flera platser på samma gång) vilken 
kräver deltagande av en eller flera människor.11 
 Grundstommen i tidsgeografin är åtta villkor, vilka så att säga utgör 
dess struktur. Och precis som Lévi-Strauss med flera föregångare ansett 
när det gäller strukturer, så är det framförallt förhållandena mellan de 
olika delarna (villkoren) som anses som viktiga. De åtta villkoren är:

1. Den enskilda människans – och många andra, levande   
    eller icke-levande, enheters – odelbarhet.
2. Den begränsade livslängden hos levande och    
       icke-levande enheter.
3. Den begränsade möjligheten hos människor och andra   
       enheter att delta i mer än ett projekt åt gången.
4. Det faktum att varje projekt har en varaktighet.
5. Det faktum att rörelser mellan punkter i rummet tar tid.
6. Rummets begränsade möjligheter att rymma enheter.
7. Den begränsade yttre storleken på vår planets rymd.
8. Det faktum att varje situation obevekligt har sina rötter i   
       tidigare situationer.12

 
Av de åtta villkoren är det första i stort sett självförklarande. Människan 
kan inte dela på sig och befinna sig på flera platser samtidigt. Detsamma 
gäller också för hel del andra ting. Det kan till exempel röra sig om vissa 
arbetsredskap eller större anläggningar, till vilka människan måste bege 
sig om ett specifikt projekt ska kunna bli utfört.
 Det andra villkoret, angående vår begränsade livslängd, har betydelse 
som motor eller motivation för projektskapande. I och med att vi inte 
lever för evigt skapas ett incitament hos människan att utnyttja sin tids-
resurs på bästa sätt. Även detta villkor är som synes ganska självklart. 
Det behöver dock inte betyda att alla hela tiden strävar efter att opt-
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imera sitt resursutnyttjande. Bara att den motorn hela tiden står och 
brummar i bakgrunden. Gör vi ingenting dör vi ju förr eller senare. 
Det går också att jämföra detta villkor med det som gäller rummets inre 
och yttre begränsningar (villkor 6 och 7). Tiden kan sägas ha liknande 
begränsningar. Vi är tvungna att sprida ut våra handlingar i tiden, men 
samtidigt är inte tiden oändlig. En handling konsumerar därför tid 
någonstans på en axel som börjar strax efter noll och slutar strax före 
oändlighet. Detta spänningsrum i tiden utgör med andra ord de inre 
och yttre ramarna för vår tidsanvändning. 
 Det tredje villkoret innehåller begreppet projekt. När Hägerstrand 
menade att människan inte kan delta i fler än ett projekt åt gången 
måste det ses som något utöver det faktum att människan inte kan göra 
mer än en sak i taget. Men när man väljer det sätt som projekt definieras 
i en tidsgeografisk studie bör denna aspekt beaktas noga. Den tydliggör 
nämligen de val som de studerade aktörerna gör. Genom att delta i ett 
projekt utesluter de alla andra, antingen tänkbara eller samtidigt pågå-
ende, projekt. 
 I det fjärde villkoret stipuleras att varje projekt har en varaktighet. 
Det centrala i det påstående är dock inte det självklara i att allting tar 
tid, utan att olika projekt faktiskt konkurrerar om vår tidsresurs. 
 Villkor nummer fem säger att rörelser i rummet konsumerar tid. För-
flyttningar kan därigenom betraktas som projekt vilka har en riktning 
i rummet. De kan ju också vara egentliga projekt, till exempel när en 
journalist skriver en artikel under en tågresa. 
 Det sjätte och sjunde villkoret rör rummets eller rymdens begränsade 
möjlighet att innehålla materia (individer, arbetsmaterial med mera) 
samt dess i slutändan begränsade storlek. Detta är ytterligare två själv-
klara grundförutsättningar för tidsgeografin. Genom att allting inte kan 
befinna sig på samma plats skapas ju behovet av rumslig organisation. 
Och genom att rummet inte är oändligt skapas ett behov av att göra 
denna organisation så effektiv som möjligt – eller åtminstone att placera 
dess organisation närmare »maximalt effektiv« än »totalt kaotisk« på en 
tänkt axel mellan dessa ytterligheter.  
 Det åttonde villkoret säger att varje situation har sina rötter i tidigare 
situationer. Det är från denna punkt som Allan Pred sedan utvecklar 
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sin teori, vilken jag snart återkommer till. Enklast kan väl detta villkor 
förklaras utifrån en persons dagsbana. Om vi betraktar en person, när 
som helst i tiden, finner vi att den personen befinner sig i en punkt, från 
vilken han eller hon sedan nystar vidare på sitt liv, alltmedan tiden går. 
Men den punkt där vi först började betrakta denna person var ju till sitt 
läge bestämd av personens tidigare bana, hans eller hennes tidsgeograf-
iska biografi. Det streck vi lämnar efter oss utplånas i den här meningen 
aldrig.   
 Men människans valmöjligheter är aldrig oändliga. Den fysiska verk-
ligheten lägger ständigt hinder i vägen för våra möjligheter att utnyttja 
tiden – och rummet. Ett centralt begrepp inom tidsgeografin är därför 
begränsningar. Man arbetar med tre typer av sådana: 

1. Kapacitetsbegränsningar.
2. Kopplingsbegränsningar.
3. Styrningsbegränsningar.

Samtliga av dessa rör organisationen och sammankopplingen av individ-
er med projekt. Kapacitetsbegränsningarna avgör om den person eller 
de personer som skall utföra ett projekt överhuvudtaget kan göra det. 
Någon kanske blir sjuk och kan inte komma till arbetet eller en annan 
bor alldeles för långt bort och har ingen möjlighet att fysiskt komma till 
platsen. Deras kapacitet gör det inte möjligt för dem att delta i projekt-
et. Dessa begränsningar är starkt kopplade till tekniska innovationer. 
I och med utvecklingen av transport- och kommunikationstekniken 
under den industriella revolutionen blev det ju till exempel möjligt att 
koppla samman människor och varor över större avstånd än tidigare.
 Kopplingsbegränsningarna å sin sida blir aktiva om till exempel flera 
personer skall samordnas i ett projekt och samtliga har andra projekt 
vilka gör det omöjligt för dem att ansluta vid en specifik tidpunkt. Den 
här typen av begränsningar kan givetvis även röra varor eller brister i 
olika typer av kommunikationsteknologi.
 Styrningsbegränsningarna slutligen rör själva den maktapparat som 
styr sammankopplingen av individer och projekt. Tidsgeografin kom-
mer genom styrningsbegränsningarna in på de maktrelationer vilka är 
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aktiva i samhället och i mångt och mycket styr den rumsliga organisat-
ionen. Vem som bestämmer hur olika individers dagsbanor skall se ut 
är en mycket viktig aspekt av tidsgeografin. Man skulle kunna kalla det 
för dess politiska dimension. Allan Pred fokuserar till exempel på det 
här temat. Även Max Weber intresserade sig för problemet. Han ansåg 
nämligen att:

Social activity is concentrated spatially in a town or city for the purpose 
of constituting or evading some form of power.13

Med andra ord finns det rumsliga mönster i en stad som uttrycker makt, 
och andra som uttrycker en önskan om att undvika makt. En studie 
av rumsliga mönster och hur de byggs upp kan därmed bli en studie 
av makten och motmakten i en stad. Att försöka överkomma de styr-
ningsbegränsningar som man påverkas av kan i viss mån också ses som 
ett försök att göra uppror mot den maktrelation som man lever under. 
Tänk här till exempel på ett barn som stannar ute längre än tillåtet 
på kvällen eller en tjänsteman som – utan att ta ut kompledighet eller 
motsvarande – går hem tidigare på fredag eftermiddag. De befinner sig 
vid de tidpunkterna på andra platser än deras respektive maktrelationer 
(föräldrar, arbetsgivare) tillåter.
 Maktaspekten återfinns också i det tidsgeografiska begreppet »dom-
än«. Hägerstrand definierade det med orden:

[...] a time-space entity within which things and events are under the 
control of a given individual or a given group. [...] Some smaller domains 
are protected only through immediate power or custom, e.g., a favourite 
chair, a sand cave on the beach or a place in a queue. Others, of vary-
ing size, have a very strong legal status: the home, land property, the 
premises of a firm or institute, the township, county, state, and nation 
[...]. Thus, there exists a hierarchy of domains [...].14 

En domän i tidsgeografisk mening är därmed någonting som har en 
utsträckning både i tid och rum. Det är inte bara en rumslig förete-
else, som till exempel en butik, utan även en tidsmässig sådan, som till 
exempel när butiken är öppen eller stängd. Den här texten om dom- 
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äner skrevs av Hägerstrand i slutet av 1960-talet. Femton år senare börj-
ade han även att använda begreppet lokal ordningsficka (pocket of local 
order), möjligtvis endast som en synonym till det äldre begreppet dom-
än. Men han definierade lokal ordningsficka lite annorlunda:

The human pockets of local order are a superstructure, directly added 
to nature and not possible to maintain without that base. […] The hu-
man world is full of arrangements in landscapes, homes, and factories 
that have been consciously designed to provide pockets of local order. 
A great number of socially agreed institutions and rules of behaviour 
have the same purpose. Our deeply ingrained territorial habits and our 
elaborate legal rules concerning ownership and rights of access indicate 
how important a predictable pattern of pockets of local order is for 
the conduct of human life. A relatively unstable pattern is also a major 
source of conflict.15 

Det är tillägget av »rules of behaviour« som i någon mån vrider det 
gamla domänbegreppet bort från det rumsliga, och för det närmare olika 
typer av mänskliga handlingsmönster. Det finns således en typ av makt 
vilken är knuten till speciella platser och en annan som är knuten till 
olika relationer mellan människor. När en person är på sin arbetsplats 
är ju personens relation till andra familjemedlemmar fortfarande obru-
ten. Tvärtom är det mycket möjligt att de maktrelationer som personer 
»bär med sig« kan komma i konflikt med de maktsfärer »dit de bärs«. 
En kvinnas familj kanske kräver att hon ska komma hem tidigt medan 
arbetsgivaren kräver att hon arbetar övertid. En persons möjlighet att 
påverka sina val i sådana situationer avgörs förmodligen både av styrkan 
i respektive relation samt av den plats där personen befinner sig. Den 
»makt« som verkar på en specifik individ vid ett specifikt tillfälle är där-
för både beroende av den plats där han eller hon befinner sig – och av 
vissa andra samhälleliga maktrelationer vilka kan hävdas vara geograf-
iskt obundna. Båda dessa betingelser kan påverkas av individen, den ena 
genom att förflytta sig rumsligt och den andra genom handlingar vilkas 
mål är en förändring av de specifika maktrelationerna. 
 I tidsgeografiska studier på senare tid är det framförallt begreppet 
lokal ordningsficka som utnyttjats medan domänbegreppet verkar ha 
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förlorat i betydelse. Thomas Lundén använder begreppet domän i sin 
bok Om staden. En Stockholmsgeografi från 1999, men andra tidsgeo-
grafer, som Bo Lenntorp, Kajsa Ellegård, Elin Wihlborg och Christina 
Scholten, har från och med slutet av 1990-talet valt att i första rummet 
utnyttja begreppet lokal ordningsficka.16  
 Jag har trots detta valt att använda mig av begreppet domän. Enligt 
min tolkning kan både domäner och lokala ordningsfickor betraktas 
som sfärer i tidrummet, men när det gäller de förra blir den rumsliga 
ordningen av överordnad betydelse, och när det gäller de senare blir det 
istället de mänskliga relationerna som hamnar i centrum för intresset. 
Bostaden, arbetsplatsen och matstället är enligt mitt synsätt tydliga 
domäner med som regel tydliga avgränsningar i rumslig utsträckning. 
Vid en domänanalys blir det därför möjligt att begränsa analysen till 
den domän som för tillfället står i centrum för intresset. Det gör att 
det begreppet, som jag ser det, bättre lämpar sig för en historisk studie. 
Begreppet lokal ordningsficka, vilket alltså har en ambition att även ana-
lysera maktrelationer i en sfär ovanför eller utanför domänerna, ersätts 
enligt min mening bättre av en maktrelationsanalys enligt Allan Preds 
platsteoretiska modell, vilken på samma sätt som domänanalysen lägger 
tyngdpunkten i det geografiska rummet.17

 Tidsgeografin utgår ifrån ett fysiskt sätt att betrakta världen. Det är 
viktigt att inte glömma bort. Människor ses som faktiska kroppar vilka 
rör sig över en yta där klockan aldrig stannar. De befinner sig i ständig 
rörelse. När de står rumsligt stilla går ju fortfarande tiden. Momentet 
eller hastigheten i tidrummet kan således aldrig bli noll. Det fysikalist-
iska i tidsgeografin har av kritiker både setts som dess största svaghet 
och dess största styrka – men, i det senare fallet, en styrka vilken inte 
blivit fullödigt utnyttjad.
 När det fysiska synsättet betraktas som en svaghet är det oftast av 
kritiker vilka vänder sig emot tidsgeografins »utifrånperspektiv«. Sär-
skilt från forskare med ett fenomenologiskt synsätt är detta vanligt. För 
fenomenologer är det inte tingen i sig som är viktiga, utan individers 
eller gruppers upplevelser av dem. De vill så att säga studera världen 
från insidan. Forskare som konkret använt sig av tidsgeografin, till ex-
empel Solveig Mårtensson och Tora Friberg, har också kommit fram 



• 35 •

teoretiska utgångspunkter

till att det externa perspektivet ibland är en svaghet. Friberg försökte i 
sin avhandling Kvinnors vardag överkomma detta perspektiv genom att 
ställa sina tidsgeografiska resultat i ljuset av en intervjubaserad under-
sökning. På så sätt önskade hon även fånga ett inifrånperspektiv. Min 
tanke eller mitt svar på den fenomenologiska kritiken blir på samma 
sätt att de två synsätten är komplementära. Det fysikalistiska kan belysa 
det fenomenologiska och vice versa. Sedan kan ju det konkreta under-
sökningsobjektet utesluta det ena eller det andra. I en historisk studie 
är det som regel svårt att ge en klar bild av människors inre upplevelser. 
Det stadsvardagsliv som jag vill undersöka är ju av källmässiga skäl svårt 
att komma åt utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. När tidsgeografins 
externa perspektiv kritiseras är det också, enligt min mening, mera en 
kritik av typen »detta bör forskning inte hålla på med«, än en kritik 
av tidsgeografin som forskningsredskap. Man anser helt enkelt att tids-
geografin varken ställer eller svarar på några relevanta frågor. Att den 
faktiskt kan svara på de frågor den ställer ifrågasätter man emellertid 
inte.18 
 En annan typ av kritik utgår ifrån synsättets beteendevetenskapliga 
karaktär. Att beskriva människors dagsbanor eller livsbanor är ju ett sätt 
att beskriva deras beteende i världen. Inom denna kritik betraktas dock 
det tidsgeografiska synsättet, i kontrast till fenomenologin, som mycket 
fruktbart men ännu inte fullständigt utvecklat. Tidsgeografins begrepp 
omgivningsstruktur ser till exempel geografen Günther Beck som en 
lösning på ett av de många problem som enligt honom funnits hos 
vissa kulturgeografiska studier. Särskilt menar han att man inom den så 
kallade beteendegeografin ofta förväxlat iakttaget beteende med önskat 
beteende. Orsaksförklaringarna i dessa studier har, enligt Beck, fokuser-
ats i alltför hög grad på de inblandade individerna. Ett visst beteende 
har ansetts bero på en viss typ av samhällsposition eller kanske bara 
på en viss typ av personlighet. Men genom att också se människan i 
sin omvärld kan orsaksförklaringarna inom beteendegeografin berikas 
med ett mer samhälleligt perspektiv, enligt Beck. Han anser dock att 
den eventuella lösningen, begreppet omgivningsstruktur, än så länge 
är otillräckligt. Omgivningsstrukturen tas som regel för given och dess 
uppkomst, samtida karaktär och förändringspotential analyseras inte. 
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Den bör enligt Beck istället betraktas som ett samhälleligt fenomen, det 
vill säga någonting som kan analyseras utifrån en samhällelig teori. Som 
jag ser det efterlyser Beck en »varför-fråga« på omgivningsstrukturen. 
Varför ser den ut som den gör? Och för att svara på den frågan krävs en 
begreppsliggjord uppfattning om omvärlden vid en speciell tidpunkt, 
med andra ord en teori. Tidsgeografin framstår i det här ljuset alltmer 
som ett forskningsverktyg, en hammare som kan användas av både 
strukturalister, marxister eller vilken annan forskningsskola som helst.19 
 Ett konkret stöd för Becks kritik finns faktiskt uttryckt i det försök 
till datamodellering av tidsgeografiska trajektorier som i slutet av 1980-
talet utfördes av Einar Holm, Kalle Mäkilä och Sture Öberg vid Umeå 
universitet. På grund av att dataprogrammeringen skulle bli för komp-
licerad om både aktörer och omgivningsstrukturen tilläts genomgå en 
förändringsprocess under ett tidsförlopp, lät de istället tidsmässigt frysa 
omgivingsstrukturen:

Vi avstår således tills vidare från att ge en konsistent representation 
av omgivningsförändring som en effekt av summan av olika aktörers 
handlingar. Mikrobeslutens makroeffekter på kulturen och samhället 
avbildas inte i den nu aktuella modellen.20

 
Problemet är fortfarande aktuellt idag. Mei Po Kwan, som är den forsk-
are som idag kanske har kommit längst när det gäller datamodellering 
inom det tidsgeografiska fältet, har lika litet som Holm, Mäkilä och 
Öberg lyckats att datatekniskt återskapa hela sammanhanget av tidsgeo-
grafiska begrepp.21 
 Från feministiskt håll har kritiken mot tidsgeografin också varit hård. 
Tora Friberg har i en artikel försökt att bemöta den kritiken, i artikeln 
representerad av feministen Gillian Rose som 1993 publicerade boken 
Feminism and geography. Rose anser bland annat att tidsgeografin, 
genom hela sitt upplägg, tjänar till att vidmakthålla ett maskulint rum, 
patriarkalt dominerat av vita, heterosexuella och borgerliga män. Tids-
geografin uppfyller därför inte kraven på en kritisk vetenskap utan blir 
ytterligare en faktor bakom samhällets bestånd i nuvarande form. Friberg 
lyfter i motsats till detta fram den starka framväxt av svenska forskare 
som utnyttjat det tidsgeografiska synsättet för att blottlägga kvinnors 
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och andra underordnade gruppers situation i det nuvarande samhället. 
Hon nämner i det sammanhanget verk av forskare som Cecilia Kjell-
man (forskar om missbrukare), Birgitta Andersson (forskar om kvinn-
ors rörelsemönster i det offentliga rummet), Christina Scholten (forskar 
om kvinnors förhållande till implementering av nationell politik på 
lokal nivå) och Kersti Nordell (forskar om långtidssjukskrivna). Andra 
delar av den feministiska kritiken riktar sig mot tidsgeografins »känslo-
löshet« (i analogi med den fenomenologiska kritiken), och mot dess in-
strumentella syn på kroppen (uttryckt som externt betraktade kroppar 
vilka likt automater flyter genom tidrummet). Friberg bemöter den här 
kritiken framförallt genom att hävda att det just är det tidsgeografiska 
perspektivet som kan uppenbara de strukturella olikheter mellan män 
och kvinnor som existerar i samhället.22

 Jag delar Fribergs syn i den här frågan och anser inte att det tidsgeo-
grafiska synsättet »a priori« är anti-kritiskt mot den rådande genusord-
ningen. Tidsgeografin kan enligt min mening tjäna både ett kritiskt och 
ett anti-kritiskt syfte, och det även i andra kritiska sammanhang än de 
feministiska. 
 När Hägerstrand och forskargruppen omkring honom skapade tids-
geografin på 1960- och 1970-talet sparkade de iväg en boll som omkring 
1980 hamnade i det sociologiska forskningsfältet, i Giddens struktur-
ationsteoretiska nät. Det dröjde emellertid inte länge förrän den var 
över på den kulturgeografiska planhalvan igen.

Allan Pred

I sin 1990 utgivna bok, Lost words and lost worlds. Modernity and the 
language of everyday life in late nineteenth-century Stockholm, inleder 
Allan Pred med att förklara sitt sätt att se på historien och människans 
plats i den:

The interpretive study which unfolds on these pages is informed by a 
specific theory – a theory of place, or region, as historically contingent 
process. That theory, as I have developed it in previous writings, re-
sults from the coalescence of several discourses ongoing within social 
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theory, social philosophy, the »Annales« school of history, human geo-
graphy, and anthropology. To accept the theory as a research-informing 
construct is to accept the view that human geography and social and 
economic history cannot be prized apart. It is to accept the view that 
people do not produce history under conditions of their own choosing, 
but in the context of already existing, directly encountered social and 
spatial structures. It is to accept the view that the »becoming« of any 
settled area involves the local coexistence of structuring processes which 
vary in their geographical extent and temporal duration and which con-
cretely interpenetrate with one another through the time-space specific 
practices of mediating agents, through the lived biographies of actual 
people. It is to accept the view that the production of history, the con-
struction of human geographies and the formation of biographies are 
enwrapped in one another and inseparable from the dialectical inter-
twinings of human practice, power relations, and consciousness.23

Allan Preds platsteori (the theory of place as historically contingent pro-
cess) bygger på strukturationsteorin och tidsgeografin. Mer konkret ser 
jag det som att han anser att det i själva verket är tidsgeografin som gör 
en studie av strukturation möjlig. Ingen inom den så kallade struktur-
ationistiska skolan (Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, Roy Bhaskar, 
Philip Abrams, med flera) har enligt honom lyckats konceptualisera hur 
strukturation egentligen går till. Men genom en analysmetod av tids-
geografiskt snitt skulle det bli möjligt att, såsom strukturationisterna 
förespråkar, både se hur strukturer är resultat av tidigare strukturer och 
inom sig själva bär fröet till nya strukturer. Han uttrycker det så här:

The detailed situations and material continuity of interpenetrating 
structuration processes are perpetually spelled out by the intersection of 
particular individual paths with particular institutional projects occurr-
ing at specific temporal and spatial locations.24

Platsen är därmed, enligt Pred, alltid synonym med den rumsliga och 
tidsbundna verklighet som försiggår där – en verklighet som dessutom, 
genom att just försiggå, är inbegripen i sin egen strukturation, i kon-
struktionen av sin egen framtid. Platsen blir då också synonym med den 
process som pågår där. En process som dessutom är historiskt beroende 
av tidigare processer. Allan Pred benämner ju sin teori »the theory of 
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place as historically contingent process«. Ordet »contingent« betyder 
enligt ordboken »dependent on something uncertain or in the future«.25 
Att den process Pred talar om är beroende av någoting osäkert eller i 
framtiden, undanröjer enligt min mening alla farhågor om att det som 
Pred söker skulle vara historisk lagbundenhet. Det är det inte. Han 
skriver också att:

It is not a theory that lends itself to formal testing but a theory which is 
meant to inform the questions posed by researchers inquiring into real 
situations in actual settled places or regions.26

En viktig aspekt hos strukturationsteorin är dess tanke att all påverkan 
är dubbelriktad, att mellan enheter råder alltid en sorts dialektik. När 
strukturen påverkar individen påverkar individen också strukturen till 
exempel. Pred använder i det här sammanhanget begreppet »bli varand-
ra« (become one another). Den tidsgeografiska strukturen (samman-
kopplingen i tid och rum av individer och projekt) i ett samhälle »blir«, 
enligt honom maktrelationerna i det samhället: och vice versa, makt-
relationerna »blir« den tidsgeografiska strukturen. Detta dock utan att 
någonsin helt smälta samman. De olika strukturerna »blir« bara varand-
ra i ett sorts dialektiskt pulserande, under vilket de är med och skapar 
den fortsatta utvecklingen. Man skulle kunna beskriva det som att de 
genom en ömsesidiga påverkan hela tiden knuffar varandra framåt. Men 
tidsgeografisk struktur och maktrelationer är givetvis bara ett exempel 
på det här. Listan över olika kombinationer av dubbelriktad påverkan 
kan i princip göras hur lång som helst. 
 Maktrelationer är dock något som Pred lägger stor vikt vid. I boken 
om språket i Stockholm under slutet av 1800-talet inriktar han sig till 
exempel på tre storheter, bruket av platsen, maktrelationerna i samhäl-
let, och språket.27 När han några år före den boken skrev en bok om 
skiftesreformerna i södra Sverige hade han ännu inte lagt samma vikt 
vid språket. För även om han kommer in på språkbruk även i den stud-
ien, ges den tidsgeografiska strukturen där större utrymme i samband 
med frågan om maktrelationerna i samhället. En förändring i dessa för-
utsätts vara omöjlig utan en modifiering av existerande projekt (i ordets 



• 40 •

spelets regler

tidsgeografiska betydelse). Det vill säga: när maktrelationerna ändras, 
ändras samtidigt den rumsliga organisationen. Jag kommer i mitt arbete 
att koncentrera mig på den här aspekten. Att fullständigt täcka in det 
som omfattas av platsteorin är, enligt Pred, inte heller möjligt. Detta 
eftersom teorin som helhet försöker fånga en »ihopkopplad social total-
itet« (interconnected social totality), någonting som med all säkerhet är 
så komplext att det helt enkelt inte går att utreda. Ett försök att omfatta 
allt skulle också, som Allan Pred ser det, förmodligen bli en konceptuell 
kurragömmalek. En värld där allting hela tiden framträder framför och 
bakom allting annat och där saker och ting har en tendens att ständigt 
smälta samman och glida isär. Istället bör teorin användas mer som en 
slags perspektivväljare. Den kan enligt honom:

[...] serve as a framework through which piecemeal inquiries into actual 
places in real historical situations can be informed, or given direction, 
and acquire wider and deeper meaning.28

Pred ser med andra ord hela samhället som ett komplext nätverk av 
maktrelationer mellan individer och grupper. I en artikel som han skrev 
i Svensk geografisk årsbok 1986, »Power, practice, and consciousness«, 
berörde han problematiken direkt:

Whatever their form, – whether they involve individuals, institutions, 
groups, or classes, − power relations are ultimately a matter of who may 
or may not do what, when, and where. Power relations always directly 
pertain to certain actually performed or potentially executable projects; 
and through the operation of time-geographic constraints they indi-
rectly affect participation in other projects.29 

Den fråga som enligt Pred bör ligga bakom en maktrelationsanalys finns 
här utskriven i klartext: Vem får eller får inte göra vad, när och var? 
Preds teori skall också ses som frågeställande, den förklarar inte de aktu-
ella processerna, men hjälper forskaren att både ställa frågorna, och att 
tolka resultaten. Analyserna hos Pred är med andra ord hermeneutiska, 
det vill säga tolkande. Precis som inom hermeneutiken innefattar den en 
tolkningsprocess som rör sig mellan olika delar av forskningsobjektet, 
inom forskaren själv, och mellan forskaren och hans objekt. 
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Tidsgeografi och hermeneutik

Hermeneutik är en lära om tolkning och förståelse. Per-Johan Ödman, 
som var med och introducerade begreppet i dess moderna form i Sverige 
på 1970-talet, sammanfattade det för några år sedan så här:

Hermeneutik är ett flertydigt begrepp med anor från den grekiska antik- 
en. Hermeneutik utgör bl.a. en kunskapsteori och existentiell filosofi, 
som strävar efter att bestämma villkoren för tolkning och förståelse. 
Bl.a. filosoferna Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer och Paul 
Ricoeur är representativa för denna inriktning. Hermeneutik är också 
samlingsbeteckning för en human- och samhällsvetenskaplig metodo-
logi, som anger tänkbara förhållnings- och tillvägagångssätt vid tolk-
ning och giltighetsbedömning (= validering) av tolkning.30

Hermeneutiken har sin vetenskapliga motsats framförallt i positivismen. 
Skillnaden framträder till exempel i synen på subjekt och objekt. Inom 
positivismen är till exempel det forskande subjektet och det objekt som 
subjektet forskar om åtskilda. Forskaren kan på så vis uppnå objektivitet 
genom sin möjlighet att ställa sig vid sidan om objektet och betrakta det 
från en distans. Inom hermeneutiken är däremot subjektet och objektet 
förenade i det som efter Heidegger brukar benämnas varat-i-världen. 
När Ödman beskriver Heideggers syn på varat-i-världen återfinner vi 
dessutom en samstämmighet med den syn på dåtid, nutid och framtid, 
som tidigare diskuterades i samband med strukturer och strukturation:

Förståelse är enligt Heidegger inte något man är i besittning av, ett red-
skap att ta till då det behövs. Förståelsen är i stället konstituerande för 
vårt vara-i-världen, den sammanhänger oupplösligt med vår existens. 
Den är grunden för vårt tolkande, med vilket den ständigt samverkar. 
Förståelsen refererar alltid till framtiden, den har en projektiv karaktär 
(Entwurfscharakter). Samtidigt är den förknippad med vår faktiska 
situation (Befindlichkeit). Den arbetar vidare inom en helhet av redan 
tolkade relationer (Bewandtnisganzheit).31

Tolkningen själv har med andra ord en karaktär som kan kopplas till 
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begreppen dåtid, nu och framtid, här representerad av fraserna »redan 
tolkade relationer«, »situation« och »projektiv karaktär«.
 Hos en annan viktig hermeneutiker som Gadamer återfinner vi be-
greppet förståelsehorisont. Forskaren har till exempel en uppfattning om 
omvärldens beskaffenhet vilken utgör hans specifika förståelsehorisont. 
En författare av en text har en annan sådan horisont. Vid tolkning av en 
text bör därför den tolkande sträva efter att förena sin förståelsehorisont 
med den som ägs eller ägdes av textförfattaren, vilket kallas för horisont-
sammansmältning. Inträffar en sådan kan man hävda att den tolkande 
»förstår« den text han läser. Förståelsen är dock alltid relativ och bör 
endast ses som ett ytterligare uttryck, ett steg, i förståelseprocessen. 
 Men hur hör tidsgeografin ihop med hermeneutiken? De flesta 
tidsgeografiska studier har ju ansatser som inte kan beskrivas som 
hermeneutiska utan snarare som tillhörande det positivistiska lägret, 
med en allt djupare förfining av möjligheterna att följa dygns- och 
livsbanornas väg genom det tidsgeografiska rummet. Men läser man 
Hägerstrand noggrant kan man faktiskt se en annan bild, mer lutad åt 
det hermeneutiska hållet:

Ansatsen [tidsgeografin] är således samhällsvetenskaplig endast om man 
med beteckningen menar »samtillvaron« av människor, andra organ-
ismer och naturliga och tillverkade ting så som den utspelar sig i den 
historiskt givna världen. I den meningen är tidsgeografin en slags pro-
test mot den vetenskapliga huvudlinje, som bygger på att objekt tas ut 
ur sitt sammanhang för att studeras experimentellt eller på annat sätt 
renodlat. När man gör så förlorar man mycket av förståelsen för hur 
olika företeelsers tillvaro i form av uppkomst, överlevnad och förstörelse 
betingas av de grannskapsförhållanden som de befinner sig i.32

Här återkommer flera begrepp och teman som vi känner igen sedan 
tidigare. Betrakta till exempel Hägerstrands syn på forskarens förhåll-
ande till sitt forskningsobjekt, och även objekten eller företeelsernas 
förhållande till varandra. Företeelsen och dess grannskapsförhållanden 
är enligt min mening Hägerstrands motsvarighet till begreppet varat-i-
världen. Ett annat begrepp som Hägerstrand använde i det här samm-
anhanget var världens kornstruktur. För att förklara det tog han hjälp av 
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filosofen Donald Cary Williams som skrivit att:

I varje ögonblick befinner sig var och en av oss i vad som förefaller vara 
världens centrum, i besittning av en liten upplyst förgrund av här och 
nu, medan runtomkring, ting bortom ting, händelse bortom händelse, 
ett överfyllt universum förtonar.33

Det var Williams begrepp »ting bortom ting« som enligt Hägerstrand 
gav nyckeln till världens kornstruktur. Omgivningsstrukturen är med 
andra ord förpackad i avgränsade delar, möjliga att analysera som en 
struktur, en kornstruktur. Den är dessutom sammansatt av både lösare 
och fastare delar, både i tidsmässig och i rumslig mening. Det centrala 
här är dock enligt min mening att Hägerstrand inte lät omgivnings-
strukturen bli en separat enhet, skild från forskaren. Hägerstrand anslöt 
sig därmed tydligt till en hermeneutisk vetenskapssyn: forskaren tillhör 
den värld som han forskar om. »Ting bortom ting«-tanken handlar i 
första hand om rummet som omger oss, men i Williams text finns också 
det tidsmässiga med genom begreppet »händelse bortom händelse«. Så 
här skrev Hägerstrand om kornen och strukturernas liv »i tiden«:

Återigen dyker tanken på kornstrukturen upp. Varje existent [i betyd-
elsen en enhet, ett korn, i omgivningsstrukturen, till exempel en männ-
iska eller en sak] i en population [i betydelsen kollektiv av existenter 
eller korn] måste bestå under en period för att kunna vara den individ 
(= den odelbarhet) den är. Således är början och slutet på varje sådan 
period av varande fundamentala typer av händelser. När vi har att göra 
med myckenhetsting [juridisk term för kvantitativa enheter, t.ex. sand] 
sker tillkomsten som en avspaltning från någon grundmassa. När vi har 
att göra med en organism eller maskin är tillkomsten en slags kristallis-
ering – material förs samman till en struktur. Denna blir bestående tills 
den förr eller senare omkommer. Strukturen förgås då men materialet, 
som ingått i den, sprids antingen ut i mindre beståndsdelar eller går upp 
i en ny, mer komplex enhet. Detta är naturligtvis en grov beskrivning, 
men den pekar på att uttrycket »händelse bortom händelse« för att få 
verklighetsförankring först och främst bör knytas till »tillkomsten och 
förstörelsen« av »ting bortom ting«.34

I den här boken använder jag mig av den Hägerstrandska tidsgeografin 
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och de tankegångar från strukturationsteori och platsteori som kan 
kopplas till den, men jag väljer i första rummet att fokusera på det 
hermeneutiska innehållet i de olika teoribildningarna. Med stöd i de 
beskrivna teoribildningarna är det enligt min mening möjligt att utifrån 
det befintliga källmaterialet utforma en rekonstruktion – eller om man 
så vill »tolkning« – av ett vardagsliv vid en viss punkt i tiden, dess åter-
skapande från dag till dag, och dess utseende vid en senare tidpunkt.
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Låt oss för ett ögonblick låtsas att den topografiska staden Stockholm, 
såsom den återges i kartor och annat källmaterial, alltså dess terräng, 
vägnät och byggnader, är en spelplan, och att stadens invånare är spelets 
pjäser. Sett på det sättet kan det källmaterial som inledningsvis kommer 
att utnyttjas i denna bok, mantalslängderna för tre stockholmsförsam-
lingar två utvalda år, 1760 och 1830, sägas ange spelpjäsernas utgångs-
lägen. Torsten Hägerstrand skrev så här om metaforen landskapet som 
spelplan: 

Man kan säga, att landskapet är det »spelbräde« och de »uppställningar«, 
vilkas mönster ger de konkreta förutsättningarna för skilda intressen att 
göra sig gällande i förhållande till varandra.1

Landskapet består med Hägerstrands ord här både av själva topografin, 
med också av människorna, det vill säga »uppställningarna«. Från det 
av mantalslängderna angivna utgångsläget startar sedan spelet – det vill 
säga vardagslivet – vars karaktär under den behandlade tiden är den mest 
centrala delen i boken. Att välja vardagslivet som intresse är givetvis just 
ett val. Världen och livet är mångfacetterat och vardagslivet är bara en av 
många aspekter. Men jag tror att vardagslivet är ett utmärkt fenomen att 
lägga under sin lupp om man vill komma åt en process där små föränd-
ringar kan ge stora konsekvenser. För de flesta människor är vardagslivet 
något mycket rutiniserat. Det engelska uttrycket »going through the 
motions« beskriver ganska väl dess karaktär. Men om många människor 
ändrar sina dagliga rutiner bara en liten aning, ger det förmodligen stora 

Kapitel 3 
 

Spelplanen

[Bakgrund och karta]
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effekter på det »totala« vardagsliv, som varje dag utspelar sig på en plats. 
Bakom denna tanke finns dessutom en koppling till det som Arne Jar-
rick velat benämna kvantifierande mentalitetsforskning:

Om tusen människor efter varandra ändrar sina vanor i samma rikt-
ning, delar de allra flesta av dem förmodligen minst något motiv med 
varandra, även om de också ger varsin förklaring till varför de bytt en 
gammal livsföring mot en ny. Det kan hända att de särpräglade motiv-
en har varit lika verksamma som de gemensamma i att åstadkomma 
förändringen. Däremot skulle det vara underligt om ingen gemensam 
tanke överhuvudtaget föresvävat alla dem som plötsligt börjat bete sig 
likadant. Så förekomsten av generella mönster i förändringen av mänsk-
liga vanor skvallrar förmodligen om att åtminstone »någon« innebörd i 
förändringen är gemensam. Utan att förneka motivens mångfald är det 
just detta som en kvantifierande mentalitetsforskning söker efter.2

Att likna vardagslivet vid ett spel förefaller också lämpligt. Vardagslivet 
äger ju sina regler och sekvenser av rörelser och handlingar. Och vad 
händer som sagt när rutinerna förändras, vilka blir konsekvenserna?

Att rekonstruera en stad

Om spelmetaforen bibehålls, består rekonstruktionen av Stockholm 
som spelplan av tre delar. Huvudmaterialet bakom själva spelplanen är 
naturligtvis de samtida kartorna. Till stöd för dessa finns olika typer av 
miljöbeskrivningar, både av samtida slag och senare arbeten. För ut-
gångslägena förlitar vi oss sedan som nämnts på mantalslängderna, med 
de källkritiska problem som det medför. Men till den fysiska världen 
Stockholm läggs med hjälp av mantalslängderna den mänskliga världen 
till kartans topografi. Slutligen återstår bara själva spelet, det vill säga 
vardagslivet. Hur kommer vi åt det? Jag kommer i den här boken att 
använda mig av en tidsgeografisk metod och med hjälp av den göra 
en tolkning utifrån de resultat som studierna av kartorna och mantals-
längderna givit upphov till. Till den tolkningen använder jag även annat 
källmaterial, både samtida och senare arbeten, som berör ämnet. 
 Överfört till bokens disposition utgör kapitel fyra, med titeln »Spel-



• 47 •

bakgrund och karta

planen«, själva basrekonstruktionen. Med hjälp av en »stadspromenad«, 
en beskriven vandring genom hela undersökningsområdet, tecknar jag 
en bild av stadsmiljön, hushållen och verksamheterna, och på vilket 
sätt de två undersökningsåren, 1760 och 1830, skilde sig från varandra. 
Kapitlets perspektiv liknar fågelns, undersökningsområdet betraktas 
uppifrån och skillnader i geografisk spridning spelar en stor roll. Målet 
med kapitlet är att utmejsla ett antal teman, det vill säga processer i 
stadsmiljön som var aktiva mellan 1760 och 1830 och som dessutom 
påverkade vardagslivet på ett genomgripande sätt. 
 I följande kapitel, med titeln »Spelets gång«, tonas det geografiska ner 
och vardagslivets tidsmässiga aspekt hamnar istället i förgrunden. Med 
tidsmässig menas här det sätt som en typisk arbetsdag under den stud-
erade tidsepoken var strukturerad i olika delkomponenter, till exempel 
uppstigning, frukost, förmiddag, middagsmål, eftermiddag, kväll, 
kvällsmål och sänggående. Hur fungerade detta för olika grupper i sam-
hället och förändrades strukturen på något sätt under tidsperioden?
 Det sjätte kapitlet, betitlat »Mellanspel«, är en vidareutveckling av de 
teman som kapitel fyra utmynnade i. För de hushåll och verksamheter 
som omfattas av dessa teman utförs i det här kapitlet en tidsgeograf-
isk domänanalys (se föregående kapitel, s. 32–34). Fokus ligger på vilka 
typer av domäner som var i avtagande i Stockholm under den studerade 
tiden, vilka som överlevde i stort sett oförändrade, och vilka som upp-
levde en tillväxt. Titeln på kapitlet anspelar på det faktum att vi hela 
tiden rör oss »mellan« olika typer av domäner (i tidsgeografisk mening) 
i vårt vardagsliv.
 I det sjunde och avslutande empiriska kapitlet, med titeln »Vem 
vinner?« gör jag en maktrelationsanalys av Allan Preds modell. Kapitlet 
inleds med en beskrivning av de resultat som han kom fram till i en 
tidsgeografisk studie av förhållandena på den skånska landsbygden mel-
lan 1750 och 1850. Därefter gör jag en liknande studie, men med vissa 
variationer, av maktförhållandena i Stockholm i början och slutet av 
min undersökningsperiod. Makt betraktas i undersökningen framförallt 
på hushållets nivå, mellan olika typer av hushåll, men framförallt inom 
hushållen. Kampen om hegemoni mellan olika grupper högre upp i 
samhällsstrukturen står inte i fokus.
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 Boken avslutas med ett kapitel om slutsatser, vilket fått titeln »Spel-
ets själ«, och en epilog, »Efterspel«, med tankar om framtida forskning 
baserad på strukturationsteori och tidsgeografi.
 Undersökningen i sin helhet är dessutom komparativ i den meningen 
att samtliga frågor besvaras genom att undersökningsåret 1760 hela 
tiden jämförs med 1830. Det är alltså framförallt skillnader mellan de 
två åren som är av intresse och egentligen inte de faktiska resultat som 
rör respektive år. Att det fanns betydligt fler skräddargesäller som var 
hushållsföreståndare 1830 än 1760 är därmed viktigare än det faktiska 
antal – enligt källmaterialet – som fanns i undersökningsområdet vid 
de två tillfällena.
 Tidsperioden som valts är dels betingad av själva intresseområdet, det 
vill säga förändringsprocesser på vardagslivets område i slutet av den tidig-
moderna epoken i Stockholm, dels utifrån källmaterialets beskaffenhet. 
Från 1760 finns den första kompletta mantalslängden över Stockholms 
stad och 1830 valdes som ett lämpligt år en bit in på 1800-talet, men inte 
för nära de stora förändringar som började ske vid mitten av det seklet. 
På så sätt hoppas jag bättre kunna fånga de gradvisa förändringar som 
påverkade livet i staden under epoken. Det var också strax efter 1830 
som byggnadsbeståndet i Stockholm började att förändras nämnvärt. 
Fram tills dess behöll staden sin frihetstida och gustavianska karaktär 
när det gällde hus- och våningstyper.3 Det var först med ett par större 
hus i närheten av Brunkebergstorg, uppförda 1831 och 1839, som en ny 
epok i stadens bebyggelsehistoria påbörjades. Birgit Gejvall kallade, i sin 
klassiska studie över den borgerliga bostaden i Stockholm under 1800-
talet, den nya tiden för »de stora hyreshusens tid«.4

Tidigare forskning om Stockholm, 1760–1830

I det här avsnittet behandlar jag forskning om Stockholm under den 
aktuella tidsperioden, men i första rummet forskning som har behand-
lat staden i sin helhet. Forskning rörande speciella delområden, till ex-
empel topografiska platser eller olika yrkesgrupper, behandlas istället i 
de empiriska kapitlen.
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 Folkmängden i Stockholm var enligt en beräkning av Sven Lilja 71 981 
personer 1760;5 och enligt den officiella statistiken, 80 621 personer 1830.6 
Det är en ökning på tolv procent utsträckt över en 70 år lång tidsrymd. 
Folkmängdens storlek räknas också ofta som en av de mest fundament-
ala egenskaperna när det gäller städer. Den uppfattas i regel som en slags 
syntes av alla olika faktorer som förekommer i stadsmiljön: näringslivet, 
bostadsförhållanden, invånarnas hälsa och alla andra myriader av förete-
elser som påverkar livet i staden. Ett stigande befolkningstal blir då ett 
tecken på en livskraftig stad, en plats som lyckas bereda plats för fler och 
fler människor. Motsatsen, en stillastående eller sjunkande folkmängd 
representerar istället motsatsen, den icke livskraftiga staden. Stockholm 
före det industriella genombrottet kan därför i hög grad betecknas som 
en stagnerande stad.
 Tekniskt sett skedde inte heller några stora förändringar i Stockholm 
mellan 1760 och 1830. Inom såväl produktionsteknik, byggnadsteknik 
och transportteknik var tillvägagångssätten ungefär likartade under hela 
perioden. Inom transportsektorn skedde emellertid vissa nymodigheter 
genom de små ångbåtar som från och med 1818 började att trafikera 
vattenvägarna kring Stockholm.7 På land fortsatte emellertid de flesta 
att förflytta sig till fots, eller, om man hade råd, till häst eller i häst-
dragen vagn. Inom det infrastrukturella området var aktiviteten också 
låg, få nya vägar och broar byggdes, men vissa av hamnarna reparerades 
eller byggdes till.8 En viktig händelse var färdigställandet av Norrbro 
1797–1806, vilket underlättade trafiken mellan Norrmalm och Stads-
holmen.9

  Johan Söderberg och en forskargrupp vid Stockholms universitets 
ekonomisk-historiska institution har i forskningsprojektet Stagnating 
metropolis från en mängd perspektiv genomlyst Stockholms ekonomi och 
demografi mellan 1750 och 1850. Huvudfaktorn bakom den långsamma 
befolkningsutvecklingen var enligt dem en väldigt hög dödlighet, speci-
ellt för män i produktiv ålder. Den höga dödligheten gjorde att staden 
var beroende av inflyttning för att upprätthålla folkmängdens storlek. 
Samtidigt föddes allt färre barn. När det gäller arbetsmarknaden menar 
Söderbergs forskargrupp att samtliga näringar förblev förhållandevis 
stabila under perioden. Bara ett undantag fanns till denna regel och 
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det var textilbranschen, vilken påbörjade sin långa avvecklingsprocess i 
slutet av 1700-talet. På 1750-talet arbetade 13,4 procent av stadens totala 
befolkning inom textilmanufakturnäringen. På 1840-talet var motsvar-
ande siffra bara 4,2 procent.10 Det intressanta är emellertid att forskarna 
inte kan se någon expansion inom andra branscher, trots manufaktur-
industrins nedgång:

Stockholm lost employment in manufacturing while other formal 
sectors offered little or no growth. A likely consequence is that many 
people increasingly had to pursue their livelihoods outside the regular 
economy by combining various odd occupations. What is known as the 
informal sector in contemporary discussion on Third World cities must 
have grown in importance for a considerable portion of the working 
population of Stockholm.11

Forskargruppen anser också att förändringarna på arbetsmarknaden 
påverkade män och kvinnor olika. Argumentet är att de formella och 
informella sektorerna var mer eller mindre manligt och kvinnligt orient-
erade. Både män och kvinnor påverkades positivt av en stark formell 
sektor, men kvinnor klarade sig bättre när den formella sektorn försvag-
ades. De kunde lättare än männen få tillgång till den informella sektorn, 
genom arbeten som tvätt eller sömnad eller bara genom att hjälpa till 
lite här och där. När textilnäringen gick tillbaka bör detta därför ha 
påverkat männen mer negativt än kvinnorna. Och detta i kombinat-
ion med ett ökat alkoholintag kan förklara den höga dödligheten bland 
män i arbetsför ålder under perioden.12

 Christine Bladh, som undersökt situationen för kvinnor i Stockholm 
under den förindustriella epoken, har bekräftat resultaten från projektet 
Stagnating metropolis. Hon menar också att kvinnor hade bättre möjlig-
heter än män att livnära sig i arbetsmarknadens frasiga utkanter, och att 
det samtidigt var mycket viktigt att en mängd nya formella yrkesmöj-
ligheter skapades för kvinnor under slutet av 1700-talet. De mest betyd-
elsefulla av dessa var möjligheterna att försörja sig som månglerska eller 
krögerska. Under perioden 1750–1850 blev det därför lättare för kvinnor 
att försörja sig på egen hand i Stockholm.13

 Enligt en annan forskare, Margareta R. Matović, kan detta ha va-
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rit en faktor bakom de sjunkande födelsetalen och den ökande andel 
barn som från och med den här perioden började att födas utom äkten-
skapet. Samtidigt som kvinnorna i de fattigare befolkningslagren blev 
självförsörjande i högre grad än tidigare sjönk deras intresse att ingå i 
ett formellt äktenskap. Detta ledde till att människor levde i så kallade 
stockholmsäktenskap, man var sambor utan att vara gifta.14 Matović 
beskriver situationen så här:

The significance of the economic contribution made by women [...] 
made for a more equal relationship between the sexes. The woman 
often became the breadwinner and so further increased her opportun-
ities for independence and rational action. At the same time, her inte-
rest in getting married came to depend upon her support situation. 
The chance of being employed in the labour-market hardly encouraged 
women who were supporting themselves to enter into marriage ties. 
[...] Women often managed better without legalizing their union and, 
in these circumstances, could themselves provide for their children. A 
woman living in a consensual union could leave and take her children 
with her, if her partner maltreated her or was a drunkard, for alcohol 
abuse among men was the married woman’s greatest fear.15

Eva Eggeby och Klas Nyberg har sammanfattat den stagnerande epoken 
i det stora verk om Stockholms historia som utkom 2002. Deras del av 
boken heter »Stad i stagnation 1720–1850«. I inledningen skriver de:

Tiden från 1700-talets mitt och hundra år framåt är känd som en stag-
nationsperiod. Det var en tid av demografisk nedgång, stora svårigheter 
på arbetsmarknaden, tilltagande fattigdom, utslagning, hög dödlighet, 
utbredd alkoholism och ohälsa bland befolkningen.16

Författarna noterar också en kraftig proletarisering av stadsbefolkning-
en, åtminstone under en period som sträckte sig från 1769 till 1850. I 
första hand skedde en omfördelning av människor från mellanskiktet 
(hantverkare, småföretagare och tjänstemän) till ett underskikt (gesäller, 
arbetare, soldater, tjänare och fattiga). I och med att gesäller och andra 
arbetare och tjänstefolk i högre grad än tidigare valde att bilda egna hus-
håll uppstod också en bostadsbrist i staden som bland annat visade sig 
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genom en högre andel inneboende. År 1810 hade till exempel vart tredje 
hushåll en eller flera inneboende; detta medan situationen 1850 var den 
omvända, då saknade vart tredje hushåll en inneboende.17

Databas och undersökningsområde

Underlaget till de flesta analyserna i den här boken är en databas med 
samtliga hushåll ur mantalslängderna för åtta taxeringsdistrikt åren 1760 
och 1830 (se bilagan). Distrikten är Klara övre, Klara yttre, Klara nedre, 
Staden östra, Staden inre, Staden södra, Staden västra, Katarina norra, 
Katarina södra och Katarina östra. De motsvarar församlingarna Klara, 
Nicolai och Katarina med några undantag. Distriktet Kungsbacken och 
Sanden tillhörde 1760 Klara församling men har inte tagits med i data-
basen. Anledningen är att området 1773 blev en del av den nya försam-
lingen Adolf Fredrik. Distriktet är borttaget för att förenkla jämförels-
erna med 1830 års mantalslängd. Av samma anledning tas som regel sex 
kvarter (trakt nr 1, se nedan) i distriktet Klara yttre 1760 inte med vid 
analyser, detta eftersom även de 1830 överförts till Adolf Fredriks för-
samling. Slussenområdet, som bara 1830, och alltså inte 1760, innehöll 
mantalsskrivna personer tas dock med vid analyser. Anledningen till 
detta är att området, om det hade innehållit mantalsskriven befolkning 
redan 1760, skulle ha tillhört Katarina församling. Det är med andra ord 
ett exempel på ett område som mantalsskrivningsmässigt »befolkades« 
under den aktuella perioden.
 Den på slottet mantalsskrivna befolkningen har också tagits bort från 
databasen, både 1760 och 1830. Anledningen till det är att de flesta ana-
lyser fick ett väsentligt annorlunda resultat när hushållen inom slottet 
inkluderades. Vilka olika grupper inom slottet som blivit mantalsskriv-
na skilde sig dessutom åt mellan de två mantalslängderna. Eftersom det 
väsentliga i föreliggande studie inte är att studera hushållsstrukturen 
vid ett kungligt slott, eller ens slottets förhållande till den omkringligg-
ande stadsmiljön, har jag valt att ta bort det från hushållsanalyserna och 
istället endast betrakta slottet som en viktig arbetsplats placerad centralt 
i undersökningsområdet.  
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 De tre församlingarna valdes som undersökningsobjekt eftersom de 
på det bästa sättet bildar en kil genom stadslandskapet, från periferi 
till centrum, och för att alla tre dessutom är tämligen distinkta enheter 
med en stor delaktighet i de förändringar som, utifrån min förförståelse 
åtminstone, skedde i staden under epoken. 
 I de två kartorna på sidan 55 visas de norra och södra delarna av 
undersökningsområdet med markering av det som jag vill kalla för 

Karta 1. På kartan har de tre församlingar som utgör undersökningsområdet 
markerats med en mörkare ton. 
Utsnitt ur Carl Akrels karta över Stockholm från 1802–03, KrA.
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nyckelpunkter i stadsmiljön. En nyckelpunkt är en plats som är central 
för rörelsen av människor och fordon genom staden. Vid passage genom 
staden måste ofta en eller flera nyckelpunkter passeras och de tenderar 
att dra till sig olika typer av mänsklig verksamhet. Församlingskyrkornas 
belägenhet har också markerats på kartan. 
 På kartan över Klara och Nicolai församlingar har tio nyckelpunkter 
markerats. Linjen som förbinder punkterna A-C-E visar Drottning- 
gatan, ett mycket viktigt stråk för både transporter och kommersiell 
verksamhet under hela perioden. Punkterna B och D visar de ställen 
där Klara hade brokontakt med Kungsholmen i väster. F-punkten är 
Norrbro, länge den enda förbindelsen norrut från Stadsholmen och av 
mycket stor betydelse. Den medeltida stadskärnan var med sin oregel-
bundna karaktär ett hinder för trafik och rörelse. Ett fordon på väg 
söderut över Norrbro var därför tvunget att antingen välja vägen över 
Mynttorget (G) och sedan ner längs Västerlånggatan eller någon av 
Nygatorna, eller ta vägen förbi Slottet (H) och därefter Skeppsbron ner 
mot Slussen (J). Punkten I visar Riddarholmsbron, en viktig länk för 
stadens ämbetsmän; på Riddarholmen hade många av dem sina arbets-
platser. 
 I Katarina församling har sju nyckelpunkter markerats. A-punkten 
är Slussen och anknyter till J i den föregående kartan. Slussen hade en 
liknande roll som Norrbro på andra sidan, med det viktiga tillägget att 
även all trafik och omlastning mellan Mälaren och Saltsjön skedde här. 
Det gör Slussen till en av de viktigaste platserna i Stockholm överhuvud-
taget. Drottninggatans motsvarighet på Södermalm är Götgatan (linjen 
B-C-E) vilken sträcker sig från Slussen till Skanstull. Från B utgår också 
Hornsgatan i västlig riktning. Den gatan var minst lika betydande som 
Götgatan och band samman Stockholm med omkringliggande bygder 
i sydvästlig riktning. De tre sista nyckelpunkterna på Södermalm är 
mer diffusa och deras roller mer osäkra. Det är området sydost om 
Katarina kyrka (D) där de vid den här tiden fortfarande mycket dåliga 
trafiklederna från Danvikstull (G) och Vintertullen (F) sammanstrål-
ade. Genom Danvikstull kanaliserades trafiken mellan Stockholm och 
det bergiga Nackalandet i öster; Vintertullen å sin sida användes bara då 
Hammarby sjö var isbelagd och vägen över isen var farbar.
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Karta 2 och 3. 
Församlingarna Klara 
och Nicolai (till vänster) 
och Katarina (nedan) 
med nyckelpunkter 
och kyrkor markerade. 
Punkterna förklaras 
i texten på sidorna 
54 och 56. 
Utsnitt ur Carl Akrels 
karta över Stockholm 
från 1802–03, KrA.
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 Lyfter vi blicken och betraktar hela undersökningsområdet går det 
att se hur rutnätsstaden, med relativt ordnade kvarter och gator, inne-
fattade i princip hela Klara och Nicolai församlingar, men att det i 
Katarina fortfarande fanns stora områden som kan betraktas som 
stadsperiferi med landsbygdsliknande inslag. Det går också att se den 
kraftiga inverkan som topografin hade på stadsbebyggelsen längs med 
Katarinas norra strand och i de sydöstra perifera delarna. Den viktigaste 
nord-sydliga gatusträckningen gick från Norrtull i norr via Drottning-
gatan, Norrbro, Skeppsbron och Götgatan till Skanstull i söder. Avledda 
från denna nordsydliga axel fanns de viktiga tillfartsvägarna från bro-
arna över till Kungsholmen i Klara och till Hornstull, Danvikstull och 
Vintertullen på Södermalm. Från Slottet på Stadsholmen och söderut 
till den västra delen av Stadsgårdskajen löpte den viktigaste saltsjö-
hamnen i Stockholm. Vid Kornhamnstorg och Rödbodtorget låg två 
viktiga mälarhamnar. Kyrkorna i undersökningsområdet var av andra 
skäl centrala punkter i staden och spelade viktiga roller som mötesplats-
er och landmärken. Stadens administrativa hjärta låg på Riddarholmen 
och i området omkring Slottet. 

Arton trakter

I mantalslängderna över Stockholm finns olika nivåer av geografiska in-
delningar representerade. De största enheterna är församlingarna, vilka 
i sin tur är uppdelade i ett antal olika taxeringsdistrikt. Varje distrikt är 
i sin tur uppdelat i ett relativt stort antal kvarter, vart och ett bestående 
av ett antal enskilda fastigheter. I undersökningen används de tre Stock-
holmsförsamlingarna Klara, Nicolai och Katarina. Det gör att en analys 
på församlingsnivå blir ganska grov. Att använda taxeringsdistrikten (10 
stycken 1760 och 9 stycken 1830) är inte heller bra eftersom de inte är 
direkt jämförbara mellan de två åren. Den näst lägsta geografiska nivån, 
kvarteret, är å sin sida för finmaskig och ger resultat som är alltför fint 
fördelade. För att lösa problemet med den geografiska analysen har jag 
därför valt att utifrån kvarteren bygga upp ett antal större områden som 
jag kallar för trakter. Trakterna är totalt arton till antalet varav sexton 
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stycken ger möjlighet att direkt jämföra mellan områden 1760 och 1830. 
Trakten »Barnhuset» (nr 1) finns bara med 1760 och tas därför som regel 
bort när jämförelser görs. Trakten »Slussen» (nr 12) innehöll å sin sida 
bara mantalsskriven befolkning 1830, vilket gör att den inte kan jämför-
as med en motsvarande territoriell yta 70 år tidigare.
 Trakterna i undersökningen är numrerade från 1 till 18 vilket också 
grovt anger deras position till varandra på en nord-sydlig axel (tabell 1). 
Trakten »Barnhuset« (nr 1) ligger längst i norr medan »Östra Katarina« 
befinner sig i den södra utkanten. Vid traktanalyser visas alltid de olika 
trakterna i nummerordning vilket gör att de redovisade värdena bildar 
en lätt slingrande väg från norr till söder genom undersökningsområdet. 
Jag kallar detta för traktprofilen. I kapitel fyra (s. 76) finns en karta över 
trakterna.

Tabell 1. De arton trakterna. Församlingstillhörighet, befolkning och hushålls-
storlek i medeltal.

                            Befolkning      Medelhushåll

Nr Namn Församling         1760      1830 1760 1830

 1 Barnhuset Klara 947 – 3,1 –
 2 Klara norra " 2153 2571 3,7 3,7
 3 Hötorget " 2361 2384 3,3 3,8
 4 Klara kyrka " 2230 3023 4,5 3,9
 5 Brunkeberg " 1055 1575 4,7 3,9
 6 Holmarna Nicolai 353 492 4,8 4,6
 7 Riddarholmen " 306 337 4,4 4,0
 8 Nya Stadsholmen " 1173 1505 4,8 4,3
 9 Västerlånggatan " 3259 3368 4,0 3,7
10 Inre Stadsholmen " 2817 3130 4,0 3,3
11 Skeppsbron " 2590 3000 4,0 3,5
12 Slussen Katarina 0 194 0,0 4,5
13 Katarina kyrka " 4762 4041 3,0 2,9
14 Stadsgården " 1703 1810 2,7 2,4
15 Inre Katarina " 2499 1897 3,1 2,9
16 Västra Katarina " 1599 1695 3,4 2,8
17 Åsen " 1164 630 3,0 3,0
18 Östra Katarina " 3326 3078 3,3 2,7

Källa: MLDB 1760/1830. Befolkning avser antal personer och medelhushåll avser antal personer 
(hushållsföreståndare och samtliga vuxna och barn som i mantalslängden underställts denne) per 
hushåll i medeltal. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var större än 50 
personer (se not 32 i kapitel 7).
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 Hur var befolkningen fördelad över undersökningsområdet? I figur 
1 redovisas de olika trakternas procentuella andel av hela stadsområd-
et. År 1760 var till exempel cirka 6,5 procent av Stockholms befolk-
ning bosatt i trakten kring Katarina kyrka, medan motsvarande siffra 
för trakten Hötorget var cirka 3 procent. År 1760 innehöll hela Klara 
församling 11 procent, Nicolai 15 procent och Katarina 21 procent av 
stadsbefolkningen. Sjuttio år senare var motsvarande värden 12 procent, 
15 procent och 17 procent.18 Det viktiga i sammanhanget är emellertid 
inte de exakta procentuella andelarna utan vad värdena berättar om den 
relativa fördelningen av befolkningen respektive år och även om vad 
som hade hänt mellan de två mätpunkterna.
 För det första, när vi jämför de två åren med varandra ser vi hur Kata-
rina under den mellanliggande perioden förlorade befolkningsandelar 
till både Klara och Nicolai. Katarina kyrka, Inre Katarina och Åsen hör 
till de trakter som förlorat mest, medan Klara kyrka och Brunkeberg 

Figur 1. Trakternas andel i procent av befolkningen i hela Stockholm. 
Källa: MLDB 1760/1830, Sven Lilja, »Stockholms befolkningsökning före 1800: 
problem, metoder och förklaringar«, i Historisk Tidskrift 1995, s. 328, Statistisk årsbok 
för Stockholms stad 1905, s. 53 och 55.
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(nedre Klara) hör till dem som vuxit kraftigast. Eftersom folkmängd-
en 1830 var ungefär lika stor som 1760, kan vi göra en första slutsats 
rörande de förändringar i befolkningsfördelningen som inträffade i 
undersökningsområdet mellan 1760 och 1830. En relativt kraftig ned-
gång i Katarina har kompenserats genom förtätningar i det centrala om-
rådet, framförallt i Klara men även i Nicolai. Anledningen till att förtät-
ningen på Stadsholmen inte syns i den procentuella andelen (15 procent 
både 1760 och 1830) är att övriga församlingar (belägna på västra Söder-
malm, Kungsholmen, Norrmalm och Ladugårdslandet), vilka inte ingår 
i undersökningen, hade vuxit svagt under perioden. Den mest självklara 
förklaringen till nedgången i Katarina rör naturligtvis textilbranschens 
svårigheter. Den slutsatsen verkar dessutom än mer trolig eftersom de 
två trakter i Katarina som inte dominerades i lika hög grad av textilin-
dustrin, Stadsgården och Katarina Västra, inte heller förlorade befolk-
ning i samma utsträckning som de andra trakterna i församlingen. När 
kraften i textilindustrin sviktade tvingades befolkningen tillbaka in mot 
centrum, där arbetstillfällen fortfarande kunde erbjudas. En förskjut-
ning av befolkningen i Stockholm från fattigare till rikare delar under 
den här perioden har också noterats av Eva Eggeby och Klas Nyberg.19

Hisco. Ett system för att klassificera titlar

För att klassificera de yrkestitlar som förekommer i undersökningen har 
jag använt det internationella titelklassificeringssystemet Hisco. Det är 
ett system som utvecklats gemensamt av ett antal institutioner på olika 
platser i världen, men där en viktig aktör hela tiden har varit det Inter-
nationella institutet för social historia i Amsterdam (IISG). Institutet var 
under 1990-talet tongivande i ett projekt (HISMA eller Historical Inter-
national Social Mobility Analysis project), vilket hade som delmål att 
skapa ett enhetligt titelklassificeringssystem för tidsperioden 1700–1970. 
Systemet kom att baseras på det klassificeringssystem som FN utarbet-
ade under 1960-talet (ISCO68, International Standard Classification 
of Occupations, 1968) och fick namnet Hisco, det vill säga Historical 
ISCO. Från svenskt håll har framförallt Demografiska databasen vid 
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Umeå universitet och Stockholms stadsarkiv deltagit i projektet. Jag 
har valt att koda allt titelbaserat material i min undersökning i Hisco, 
framförallt för att göra mina egna jämförelser enklare, men även för att 
i framtiden kunna göra jämförelser med annat Hisco-kodat material. 
Utan att dra de källkritiska aspekterna för långt måste det dock påpekas 
att titelklassificering är ett mycket omdiskuterat område och något per-
fekt system existerar naturligtvis inte. 
 Det positiva med Hisco är enligt min mening dess genomlysbarhet. 
För det första beror detta på dess enkla grundprincip: att titelkodningen 
endast ska utgå ifrån titeln. Det betyder att inga andra egenskaper, som 
till exempel taxering eller hushållsstorlek, tas med vid bedömningen av 
i vilken kategori en viss person ska klassificeras. Personer klassificeras 
efter »vad de gjorde«, och till exempel inte efter vad de kan antas ha haft 
för social status. En mycket förmögen kryddhandlare får i Hisco samma 
kod som en person som säljer kryddor från ett stånd på gatan. Det vik-
tiga är att de båda säljer kryddor, inte storleken på verksamheten eller 
den sociala status de hade i lokalsamhället. Det gör systemet förhåll-
andevis rent från dolda antaganden, och man kan som forskare istället 
välja att bryta sin Hisco-analys mot sådana variabler för att testa sina 
resultat. För mig är fokuset på »vad de gjorde«, det vill säga funktionen 
och inte statusen, dessutom viktig eftersom jag framförallt vill studera 
de olika aktiviteter som skedde i staden under den aktuella perioden. 
Den andra fördelen med Hisco är att systemet är väl dokumenterat, 
framförallt genom den manual som publicerades 2002, men även gen-
om den hemsida på internet som byggs upp kring projektet.20 Det gör 
att resultaten blir möjliga att bedöma både utifrån det sätt på vilket de 
skapats och dessutom genom den debatt som förs kring projektet.21 Just 
jämförbarheten är enligt min mening av sådan vikt att den motiverar 
användandet av Hisco – och inte ett egenhändigt skapat system, som 
kanske av olika skäl hade varit bättre lämpat för den aktuella forsknings-
uppgiften. 
 Hisco är som nämnts ett titelkodningssystem som fördelar ett urval 
i olika ekonomiska sektorer. Det möjliggör därför en sektoranalys av 
materialet. För att göra en social stratifieringsanalys krävs att Hisco-
koderna översätts till ett sådant system. Det finns i dagsläget ett system 
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Tabell 2. Titeln »Kirurg« kodad i Hisco

Grupp Kod Gruppnamn

Yrkesgrupp 06110 Kirurg
Enhetsgrupp 061 Läkare
Undergrupp 06 Läkare, vårdare och veterinärer
Huvudgrupp 0 Fria yrkesutövare och tekniker

Tabell 3. Huvudgrupper i Hisco

Kod Gruppnamn

0–1 Fria yrkesutövare och tekniker
2 Administratörer, förvaltare och förmän
3 Kontorister och tjänstemän
4 Handlare och försäljare
5 Servicearbetare
6 Jordbrukare och jordbruksarbetare
7–9 Hantverkare och arbetare

Källa: M.H.D. van Leeuwen, I. Maas och A. Miles, HISCO. Historical International Standard 
Classification of Occupations, Leuven 2002. Översättningen till svenska har utförts av författaren och 
är den fastställda översättningen (version 2004.1) av gruppnamn i Hisco vid Stockholms stadsarkiv. 

av den typen, kallat HisClass, men det har inte utnyttjats i föreliggande 
studie.
 I Hisco används en femsiffrig kod för titlarna och denna kod är sedan 
uppdelad i enhets-, under- och huvudgrupper. Det finns 284 enhets-
grupper, 83 undergrupper och 7 huvudgrupper. Totalt använder sig syst-
emet av ungefär 1 900 enskilda titelkoder. Ett yrke klassificerat enligt 
Hisco visas som exempel i tabell 2 och de sju huvudgrupperna i tabell 3. 
Som regel görs alla analyser i föreliggande studie på undergruppsnivå.
 En bild av fördelningen av olika hushållstyper över undersöknings-
området kan man få om man analyserar andelen hushåll (varje hushåll 
räknat som ett) i respektive huvudgrupp längs med den så kallade trakt-
profilen (se figur 2 och 3 på nästa uppslag). I analysen har bara hushålls-
föreståndare med en egen yrkestitel kategoriserats efter huvudgrupp. 
Det innebär att alla personer med en yrkestitel som refererar till en an-
nan person (till exempel skomakaränka eller kanslistdotter), eller till 
ett föregående yrke (till exempel före detta gardist eller skomakare utan 
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burskap), eller till ett blivande yrke (till exempel auskultant22), har ham-
nat i kategorin »Ingår ej i en huvudgrupp«. Anledningen till att änkor 
inte kategoriseras i en huvudgrupp beror på svårigheten att i många 
fall avgöra huruvida änkan fortsatt mannens rörelse eller inte. Eftersom 
det centrala inte heller har varit att nå kunskap om social status, utan 
att istället använda de i mantalslängderna förekommande titlarna som 
indikationer på aktiviteter i stadsrummet (se s. 60), har jag funnit det 
skäligt att inte ta med titlar där aktivitetsgraden är svårtolkad. Tillväga-
gångssättet gör dock att resultatet inte bör detaljstuderas utan istället 
endast tjäna till att ge en översiktlig bild. I traktanalyserna i kapitel 4 
exkluderas av samma anledning de så kallade relationstitlarna (änkor, 
hustrur, döttrar, före detta samt framtida yrkesutövare). 
 Figurerna 2 och 3 återspeglar trots detta på många sätt en förvänt-
ad bild av undersökningsområdets näringsmässiga profil. Men för att 
kunna läsa de två figurerna måste de betraktas som ett slags statistiska 
topografier. Betraktaren befinner sig väster om staden, ungefär mitt på 
Mälaren, och ser till vänster i figurerna trakterna i Klara församling, 
i mitten framträder det centrala stadsområdet, och till höger breder 
Södermalm ut sig. Betraktat på det sättet blir det tydligt hur det inre 
stadsområdet bildar en markant »puckel« på grund av en högre andel 
hushållsföreståndare i de kategorier som har ett lågt ordningsnummer 
i Hisco (huvudgrupperna 0–5, se tabell 3 på föregående sida), medan 
ytterområdena istället domineras av hantverkare och arbetare (vit färg i 
figurerna). De ekonomiska problem som staden upplevde under period-
en finns också indirekt med genom den relativt kraftiga tillökningen av 
hushållsföreståndare utanför Hiscosystemet (svart färg i figurerna). Den 
andelen låg 1760 mellan 10 och 20 procent och var dessutom relativt 
jämnt spridd mellan trakterna. Sjuttio år senare hade andelen stigit till 
mellan 10 och 40 procent, med de högsta andelarna i ytterområdena.
 I Hisco registreras så kallade relationstitlar med samma kod som 
det yrke till vilket titeln relaterar. En skomakaränka eller en handels-
mansdotter får därigenom samma kod i systemet som en skomakare 
eller en handelsman. Men typen av relation kodas samtidigt som ett 
tillägg till yrkeskoden. I tabell 4 visas antalet titlar i de olika huvud-
grupperna i Hisco fördelade enligt de olika relationstyperna. Normal 
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Figur 2 och 3. Andel hushåll fördelade efter trakt och huvudgrupp i Hisco, 
1760 (ovan) och 1830 (nedan). Procent. Källa: MLDB 1760/1830.
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betyder i detta sammanhang en titel utan relationsbestämning (till ex-
empel skomakare och inte skomakaränka, som alltså är en titel med 
relationsbestämning).  
 Tillväxten av relationstitlar mellan 1760 och 1830 var som framgår av 
tabellen betydande i undersökningsområdet. Både antalet änkor samt 
hustrur och personer med prefixet »före detta« i mantalslängderna för-

Tabell 4. Antal titlar med och utan relationsbestämning bland 
hushållsföreståndare i respektive huvudgrupp i Hisco, 1760 och 1830

1760

Kod Gruppnamn Normal

Änkor 
och 

hustrur Döttrar
Före 
detta Framtida

0–1 Fria yrkesutövare och tekniker 736 117 17 37
2 Administratörer, förvaltare och förmän 381 59 2 14
3 Kontorister och tjänstemän 685 85 29
4 Handlare och försäljare 509 85 23
5 Servicearbetare 1070 244 2 115
6 Jordbrukare och jordbruksarbetare 66 19 4
7–9 Hantverkare och arbetare 4118 446 123
-1 Ingår ej i en huvudgrupp 237 13

Totalt 9236 varav: 7802 1068 4 325 37

1830

Kod Gruppnamn Normal

Änkor 
och 

hustrur Döttrar
Före 
detta Framtida

0–1 Fria yrkesutövare och tekniker 835 212 50 71 4
2 Administratörer, förvaltare och förmän 338 168 52 59
3 Kontorister och tjänstemän 611 99 12 34
4 Handlare och försäljare 648 163 32 82
5 Servicearbetare 1445 600 33 285
6 Jordbrukare och jordbruksarbetare 60 32 6 11
7–9 Hantverkare och arbetare 2960 890 65 227
-1 Ingår ej i en huvudgrupp 384 5 5 4

Totalt 10482 varav: 7281 2169 255 773 4

Källa. MLDB 1760/1830. Angående kategorin »Framtida« se not 22 i detta kapitel.
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dubblades till exempel mellan de två undersökningstillfällena. Det finns 
flera anledningar till detta. De många änkorna och hustrurna i 1830 års 
mantalslängd är förmodligen delvis ett resultat av den höga dödligheten 
för män, särskilt män i produktiv ålder, men beror också till viss del på 
redovisningssättet av hushåll i mantalslängderna (se nedan i avsnittet 
om källkritik). De många före detta yrkesutövarna kan å sin sida ses som 
ett utslag av de ekonomiska problem som Stockholm plågades av under 
stagnationsperioden. Intressant är också den växande andel av kvinnor 
med »dottertitlar«. Det var inte som man kan tro yngre kvinnor utan 
gruppen bestod av personer ur alla åldrar där faderns yrke användes 
under hela livet som en sorts bestämning av den sociala statusen. Exem-
pel ur den här gruppen är »Rådmansdottren, demoiselle« eller »Snick-
aredotren, är af Kongl. Maj:t i nåder myndig förklarad«.
 Sammantaget ger det här inledande intrycket från de två mantals-
längderna en bild av ett stadssamhälle som på olika sätt försökte krypa 
ur den kostym som man klätt det i. År 1760 passade kostymen fort-
farande någorlunda, men sjuttio år senare ger den stora andelen änkor, 
hustrur, döttrar och före detta yrkesutövare ett intryck av ett system som 
inte längre spelade i takt med den verklighet som det var dess syfte att 
skildra.

Källkritik

Hur tillförlitliga är egentligen mantalslängderna som källor till en studie 
av hushåll och vardagsliv? I det här avsnittet ska jag försöka besvara den 
frågan. När Jöran Kinninmundt i det inledande kapitlet färdigställde 
längden över distriktet Katarina Södra var han förmodligen medveten 
om att den bild han tecknat av hushållen i området inte var exakt den-
samma som den som i det ögonblicket existerade i verklighetens Kata-
rina Södra. Några månader hade gått sedan uppgifterna hämtades in, 
människor hade fötts och dött, flyttat in och flyttat ut. Genom det till-
lägg i slutet av längden, av en familj som han hade »glömt« att föra in, 
visade han oss också ett exempel på ett av många misstag som skedde 
vid mantalsuppgifternas inhämtning och registrering. Det fanns med all 
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säkerhet både människor och hushåll som genom vilja eller bara av miss-
tag aldrig fördes in i längderna. Mantalslängderna för Stockholm under 
den behandlade tidsperioden ger dock ett intryck av att innehålla alla 
invånare i staden. Hushållsföreståndare, hustrur, barn, anställda, andra 
vuxna i hushållet; alla har de noggrant antecknats. Men det är tydligt 
att det fanns människor som inte behövde föras in, som till exempel 
adliga personer med hus och tjänstefolk i staden, men med stadigvar-
ande uppehållsort på annat håll i landet. Det fanns bland annat stora 
palats i Klara där endast tjänstefolket mantalsskrevs på platsen. Sådana 
företeelser får konsekvenser när uppgifter förs samman i en databas och 
betraktas på aggregerad nivå, även om effekten trots allt blir ganska liten 
när det gäller de adliga, eftersom de var så få totalt sett.
 Betraktas verklighetens undersökningsområde som en cirkel vilken 
innesluter alla de uppgifter vi är intresserade av, kan det källmaterial vi 
använder oss av, betraktas som en annan cirkel vilken inte riktigt ligger 
i samma position som verklighetens cirkel. Den ligger inte helt utanför 
den första cirkeln (då skulle den bild vi får av källmaterialet vara helt fel-
aktig), utan delar en del av sin yta med denna, medan en viss del av ytan 
representerar källmaterialets bristfälliga eller felaktiga information. 
 Men vi kan också ställa frågor rörande den faktiska verklighet som 
källmaterialet refererar till. Uppgifterna till mantalslängderna samlades 
in i slutet av året och ger därför en vinterbild av stadens hushåll. Vi 
vet dock att årstiderna påverkade arbetslivet i staden mycket kraftigare 
under den studerade epoken än de gör idag, vilket innebär att Stock-
holm då hade en sommarbefolkning som förmodligen var betydligt 
större än dess vinterbefolkning.23 Tidpunkten för datainsamlingen tjän-
ar därför till att ytterligare relativisera källmaterialets förhållande till den 
studerade verkligheten, och då även om vi samtidigt tänker oss att käll-
materialet skulle reflektera verkligheten på ett fullständigt korrekt sätt. 
Det finns med andra ord brister som så att säga är sammanbundna med 
det sätt som materialet ursprungligen sammanställdes på (tidpunkt, 
metod etc.) och andra brister som beror på misstag eller förvrängningar 
av data, antingen i sin samtid eller i och med sammanställningen i en 
databas. Problemet med vintertid kontra sommartid har jag inte haft 
någon möjlighet att lösa i föreliggande studie. Men de övriga problem 
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som hör ihop med källmaterialets förhållande till verkligheten kan delas 
in i ett antal olika delområden, vilka jag i det följande redogör för i tur 
och ordning.
 Det första problemet gäller underregistrering. Att alla människor 
som borde mantalsskrivas inte blev det torde kunna hävdas med största 
säkerhet. Det fanns många sätt för enskilda att försöka undandra sig 
registrering. Bortfallet är dock svårt att beräkna, både under 1700-talet 
och även fram till mitten av 1800-talet. Först 1860 finns det jämförbara 
material som kan användas för att bedöma mantalsskrivningens förhåll-
ande till en »faktisk« befolkning. Mantalslängderna visade sig vid det 
tillfället innehålla 94 procent av stadens hela befolkning, räknat på årets 
sista dag.24 Med utgångspunkt i den siffran kan vi göra en bedömning av 
sannolikheten att registreringen i det här avseendet var mer, eller mind-
re, fullständig under den aktuella undersökningsperioden. Min tolk-
ning är att situationen under 1700-talet åtminstone inte var sämre än 
vid mitten av 1800-talet. Flera saker talar för detta. Omflyttningsgraden 
var lägre, den sociala kontrollen högre (bland annat genom husbonde- 
väldet) och förhållandet mellan mantalsskrivare och mantalsskriven var 
närmare. Fortfarande på 1830-talet gick till exempel mantalskommiss-
arierna runt och besökte varje hus i sitt distrikt:

Mantalsförrättaren besökte varje kvarter och hus efter en på förhand 
uppgjord ordning. Vid besök i resp. hus överlämnade husvärden en för-
teckning över alla personer som var bosatta i huset. De som var skyld-
iga att betala skatt lämnade egna mantalsuppgifter. Arbetsgivaren t.ex. 
lämnade en förteckning på sin familj, sitt tjänstefolk och i övrigt alla 
som på olika villkor hade försvar av honom. Den som var ensamstående 
och kunde intyga, att arbetsgivaren betalade skatten, eller var befriad 
från skatt som t.ex. en soldat, blev endast upptagen på husvärdens för-
teckning.25  

I tidigare studier över befolkningen i Stockholm under 1700-talet har 
mantalslängderna också ansetts som »betydligt bättre« än 1600-talets, 
där de bästa anses ha registrerat åtminstone 80 procent av befolkningen. 
Den bedömningen pekar mot att underregistreringen under 1700-talet 
bör ligga på max 10 procent. Johan Söderberg har gjort några detaljstud-
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ier över underregistrering i ett fåtal enstaka kvarter och fått resultat på 
mellan 0,5 och 2,3 procents bortfall.26 Vid institutionen för ekonomisk 
historia i Stockholm har också ett flertal mindre studier av förhållandet 
mellan husförhörs- och mantalslängder genomförts. Resultaten visade 
att inget material kunde anses som mer tillförlitligt än det andra, men 
också att skillnaderna mellan dem var ganska små.27

 Om vi för de två undersökningstillfällena i den här studien därför 
räknar med att bara 94 procent av befolkningen blev registrerad (det vill 
säga att bortfallet var lika stort som 1860) innebär det att omkring 2 000 
människor saknas i både 1760 års längd och i 1830 års längd. Räknat på 
traktnivå blir det ett bortfall i storleksordningen drygt 100 personer. 
Min bedömning är att det bortfallet bara i ringa utsträckning kan ha 
påverkat resultaten i felaktig riktning. 
 Det andra problemet rör förhållandet mellan den verkliga boende-
adressen och mantalsskrivningsadressen. Bodde människor verkligen 
där de mantalsskrevs? Frågan är mycket relevant, särskilt när ett material 
används för kartering. Brita Zacke har beskrivit problemet:

Eftersom arbetsgivaren enligt legostadgan skulle ansvara för sina an-
ställdas kronoutskylder – om man inte hade överenskommit på annat 
sätt när avtalet ingicks – blev de anställda även mantalsskrivna hos hon-
om. Härigenom uppstod den komplikationen, att en anställd kunde 
vara mantalsskriven i en del av staden och bosatt i en annan. […] Kon-
sekvensen av att en person kunde vara bosatt och kyrkobokförd i en del 
av staden och mantalsskriven i en annan blir att den mantalsskrivna 
folkmängden i de olika församlingarna inte överensstämmer med den 
kyrkobokförda befolkningen. Hur stor procent av församlingen det 
gäller är omöjligt att avgöra.28

Det här problemet är enligt min åsikt större än underregistreringen 
eftersom det, för en oklart stor andel av befolkningen, placerar männ-
iskorna fel i rumslig bemärkelse. Utflyttningen av anställda till egna 
bostäder ökade dessutom med tiden vilket gör att felprocenten 1830 bör 
ha varit betydligt större än 1760. Ett exempel kan beskriva problemet. 
I kapitel fem detaljstuderas ett hus på Österlånggatan år 1830. I data-
basen, som medtagit alla personer vilka var mantalsskrivna på adressen, 
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finns elva hushåll, varav ett hade en kuskhustru som hushållsförestånd-
are. I mantalslängden framkommer det dock att hushållsföreståndare 
i kuskhustruns fall i själva verket var en kusk som av ovanstående skäl 
blivit mantalsskriven hos sin arbetsgivare, en brukspatronshustru bosatt 
vid Skeppsbron. I huset fanns dessutom en murarlärling, som bebodde 
ett tolfte hushåll i fastigheten, men som blivit mantalsskriven hos sin 
arbetsgivare i Jakobs församling.29 Tjänstefolk och lärlingar blev man-
talsskrivna hos sina arbetsgivare, men detsamma gällde inte för gesäll-
erna. I det ovan nämnda huset fanns det tre skräddargesäller. De blev 
mantalsskrivna på sin boendeadress, men med ett tillägg om laga försvar 
genom attest från arbetsgivaren. 
 Skugghushållen (kusken och murarlärlingen är antecknade med 
namn och arbetsgivarhänvisning i längden, men utan övriga mantals-
uppgifter) registrerades inte i databasen av arbetstekniska skäl. Det 
skulle framförallt ha blivit alltför tidskrävande att först matcha respekt-
ive persons boende- och mantalsuppgift, och därefter stämma av dessa 
uppgifter mot varandra. Dessutom skulle den manövern bara ha kunnat 
utföras för 1830 års mantalslängd. I 1760 års mantalslängd har personer 
som regel inte antecknats på en avvikande boendeadress, utan bara på 
den adress där de mantalsskrevs. Databasen, både för 1760 och 1830, 
återspeglar därför den faktiska mantalsskrivning som ägde rum, inte 
det boendemönster som i viss mån även går att utläsa ur den senare 
längden. En annan anledning till att skugghushållen i 1830 års längd 
inte registrerades var att huvudmålet med databasregistreringen var att 
kunna jämföra de två längderna med varandra. 
 Resultatet blir emellertid att databasen i viss mån ger en snedvriden 
bild av hushållsstrukturen i de båda längderna, en brist som dessutom är 
värre i 1830 års längd än i den motsvarande längden från 1760. Hushåll-
en blir till exempel större än vad de egentligen var, antalet singel- och 
parhushåll blir också färre än i verkligheten, och många hustrur fram-
står som hushållsföreståndare fast de i själva verket inte var det. Det sen-
are gör också att andelen kvinnliga hushållsföreståndare blir högre än 
vad det borde vara. Den geografiska spridningsbilden av hushållen blir 
av samma skäl något felaktig. Felet blir dock mindre än vad det hade 
blivit om även gesäller hade antecknats på samma sätt. Utflyttningen av 
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tjänstefolk och andra liknande arbetare från sina arbetsgivares bostäder 
var, åtminstone om man jämför med gesällerna, ännu 1830 relativt be-
gränsad.
 Den sista felkällan som jag kommer att ta upp här rör förekomsten 
av felaktiga titlar i mantalslängderna. Var tullvaktmästaren verkligen 
en tullvaktmästare, eller arbetade han som hamnsjåare eller illegal 
spelklubbsinnehavare? Titlar i historiska material är ett källkritiskt 
eldorado. Skärskådas enstaka uppgifter uppenbarar sig i många fall 
alternativa tolkningar till vad en person i själva verket livnärde sig på. 
Hushållerskan blir en hustru (se till exempel kap. 5, s. 142–143), polis- 
gevaldigeränkan blir en spinnerska, och så vidare. När det gäller frågan 
om felaktiga titlar bör man dock fråga sig inom vilka grupper i samhäll-
et det fanns personer som tjänade på att uppge en felaktig titel. Min 
synpunkt är att problemet framförallt kan kopplas till personer som 
antingen av skattetekniska skäl, eller på grund av kravet på laga försvar, 
valde att dölja sin »rätta« titel under en falsk. 
 Vaktmästartiteln är intressant i det här sammanhanget. Den växer så 
kraftigt i antal mellan 1760 och 1830 att den vid den senare tidpunkten 
är den mest vanliga titeln bland män överhuvudtaget. Om alla de med 
vaktmästartitel i mantalslängden verkligen arbetade i det yrket är dock 
högst osäkert. En man kunde nämligen skriva in sig som extraordinarie 
vaktmästare utan lön vid något verk och sedan antingen arbeta vid verk-
et när det fanns arbetsuppgifter, eller sysselsätta sig med något annat. 
Alla verk och myndigheter använde sig, både när det gällde enklare 
verksamheter som vaktmästeri och liknande och för mer kvalificerade 
uppgifter utförda av notarier och kanslister, av metoden att låta ansluta 
många oavlönade arbetare och tjänstemän, som sedan kunde användas 
när behov uppstod (då de förhoppningsvis fick lön för det utförda arb-
etet). Ett visst missbruk verkar dock i början av 1800-talet ha uppstått i 
och med detta, vilket kungen efter en debatt under riksdagen 1828–30 
reagerade emot genom att utfärda en kungörelse:

Wi Carl Johan, […], göre weterligt: att wi, med anledning af rikets wid 
sista riksdag församlade ständers i ämnet gjorde underdåniga anhållan, 
i nåder godtfunnit förordna, det wåre och rikets hofrätter, collegier och 
öfrige publike werk, auctoriteter, inrättningar och tjenstemän, icke till 
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extra-waktmästare eller andre betjente få antaga flere personer, än som 
wid hwarje werk eller inrättning oungängligen behöfwas och derstädes 
kunna äga jemn sysselsättning; åliggande chefen för hwarje werk eller 
inrättning, att öfwer werkställigheten häraf hålla noga hand. […].30

Vi kan med ovanstående i åtanke tänka oss att flera av de personer med 
vaktmästartitel i mantalslängden i själva verket var hänvisade till någon 
annan form av försörjning, kanske i den formella delen av näringslivet, 
men med säkerhet också i den informella sektorn.31 Under slutet av 
1700-talet och fram till näringsfrihetens införande i mitten av 1800-talet 
utsattes systemet med laga försvar för ett allt större tryck. Anledningen 
var att det både inom jordbruket och inom andra näringar skett en 
sådan utveckling att det började bli alltmer ohållbart att kräva att arbets- 
och tjänstefolk skulle skriva sig under någon typ av husbonde. 
 Arthur Montgomery menar i boken Svensk socialpolitik under 1800-
talet att det med tiden också blev allt lättare att manipulera systemet. 
Det fanns till exempel på många håll stora möjligheter att låta skriva 
sig hos en arbetsgivare, men sedan inte utföra något arbete för honom; 
det finns även uppgifter om att försvarssedlar såldes till hugade spek-
ulanter och att arbetstagare och arbetsgivare på olika sätt gjorde upp 
om olika sätt att missbruka systemet. Myndigheterna försökte på flera 
sätt att stävja missbruken. I 1802 års värvningsstadga ansågs till exempel 
även personer som mantalsskrivits hos en husbonde, men inte uträttade 
något arbete för honom, som lösdrivare.32 
 Börje Harnesk har studerat debatten rörande tjänstefolkets förhåll-
anden och menar att en liberal strömning, uttryckt som ett försök att 
utöka tjänstefolkets frihet, började göra sig hörd i slutet av 1810-talet. 
Därefter skedde en viss uppluckring av den stränga tjänstehjonslagstift-
ningen under perioden fram till och med 1820-talets mitt. Men sedan 
kom den konservativa reaktionen. Man kopplade uppenbarligen sam-
man liberaliseringarna med de växande problemen i landet rörande 
fattigdom, lösdriveri och även med ökad brottslighet. Vid 1828–30 års 
riksdag återgick man därför till den lagstiftning som gällt före 1816, 
då den första mer liberala tjänstehjonsförordningen utfärdades. För 
de konservativa blev nu också, för första gången på bred front, det 
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»patriarkaliska argumentet« ett viktigt redskap i debatten. För även om 
uttrycket använts även under 1700-talet, så blev det först nu, när de 
faktiska patriarkaliska förhållandena blivit starkt undergrävda, som alla 
de goda egenskaper man fäste vid systemet formulerades till en ideo-
logi.33 Det konservativa draget vid slutet av 1820-talet återspeglas också 
genom de argument som vid den tiden framfördes för att även gesäl-
lerna i hantverkshushållen skulle ställas under tjänstehjonsstadgan, ett 
tydligt tecken både på proletariseringen av gesällerna och på kraften i 
det patriarkala argumentet.34

 Att skriva in sig som vaktmästare vid ett verk var alltså ett sätt att 
skaffa sig laga försvar. Gösta Lext, som skrivit mantalsskrivningens hist-
oria i Sverige, har dessutom stött på fall (i Uppsala län 1748) där en man-
talskommissare tog betalt för att ge människor frisedlar vilka gav dem 
rätt att »slippa utur mantal«.35 Men att en sådan form av korruption 
även förekom i Stockholm finns det inga belägg för. Frågan är också om 
den formen av förvanskning skulle påverka titelbilden, eller bara orsaka 
ett ytterligare bortfall. Vissa belägg för att människor försökte kringgå 
systemet finns hos Christine Bladh, som i sin studie rörande mång-
lerskorna i Stockholm noterat förekomsten av förvrängda titlar bland 
månglerskor för att uppnå vissa fördelar.36 Mantalskommissarierna var 
dock som regel på sin vakt mot lurendrejerier, vilket ibland framgår av 
anteckningar i längderna. Förekomsten av felaktiga titlar måste därför 
ses som belägen i ett spänningsfält mellan effektiv kontroll och vissa 
personers lyckosamma försök att förfalska sin titel.
 Sammanfattningsvis kan bara sägas att inget folkbokföringsmaterial 
är helt felfritt. Det gäller idag, när till exempel någon väljer att mantals-
skriva sig hos en ålderstigen släkting för att i sinom tid kunna överta en 
lägenhet, eller när en nästan vuxen person sambor med sin partner men 
står skriven hemma hos föräldrarna. Ingen skulle väl idag heller mena 
att titlar i en telefonkatalog ger en helt sann bild av yrkesstrukturen i 
Sverige. Det gällde även under mantalslängdernas tid, även om titeln då 
var viktigare eftersom den hade en starkare juridisk bindning och även 
angav vilken position en person befann sig på i de rådande stånds- och 
korporationshierarkierna. 
 Ett sätt att överkomma de här problemen med källmaterialet är dock 
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att inte kräva konsekvens av källmaterialet på detaljnivå, utan istället att 
försöka se de stora processer vilka var så kraftiga att de ger genomslag i 
analyserna, det vill säga i en sådan storleksordning att de måste ses som 
oberoende av de källkritiska problem som diskuterats. Det enda sätt det 
kan göras på är emellertid genom en jämförelse av två likartade material, 
där man betraktar skillnaderna som det viktiga – och inte de faktiska 
tal som de manifesterar sig i. Mantalsförfarandet var i stort sett sig likt 
mellan 1760 och 1830. Min uppfattning är därför att en jämförelse av 
de två längderna kan ge fruktbara resultat. Det viktiga är också att i 
möjligaste mån hitta paralleller till det som jämförelsen mellan de två 
mantalslängderna ger, i andra material, till exempel i samtida arbeten 
eller i senare bearbetningar.
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Syftet med det här kapitlet är att fånga in de viktigaste skillnaderna 
mellan olika hushållstypers utbredning och sammansättning i början 
och slutet av den undersökta perioden. Först gör jag en övergripande 
analys av hela undersökningsområdet, vilken sedan följs av en »stads-
promenad« genom de olika trakter som området är uppdelat i (se karta 
4 på nästa sida). Till varje trakt finns en tablå som visar befolkning, hus-
hållsstorlek i medeltal och de fem vanligaste hushållen 1760 och 1830. 
De fem vanligaste hushållen redovisas dessutom på två olika sätt, som 
antal hushållsföreståndare och som antal hushållsmedlemmar. När man 
räknar på antal hushållsföreståndare hamnar som regel de talrika men 
ganska små hushåll, som till exempel kännetecknar boendemönstren 
bland sjömän och soldater, högt upp i tabellsammanställningarna. När 
man istället räknar på antalet hushållsmedlemmar blir det istället de 
större hushållen, bland adel, handelsmän och hantverkare, som klätt-
rar högre upp på listorna. En sammanvägd tolkning av de två listorna 
ger en tämligen bra bild av blandningen av hushållstyper i ett område. 
Vid båda uträkningarna har hushållen kategoriserats enligt Hiscosyst-
emet (se kap. 3 s. 59–65) och grupperats på så kallad undergruppsnivå. 
Hushållsföreståndare med så kallade relationstitlar (till exempel sko- 
makaränka, rådmansdotter eller före detta skräddargesäll), vilka hän-
visar till en annan person (änkans framlidne make, dotterns far) eller 
till en annan tid (före detta, framtida) har inte tagits med i tablåerna. 
Anledningen är som nämnts tidigare (se s. 62) att huvudsyftet har varit 
att använda titlarna som indikationer på aktiviteter eller verksamheter 
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i trakterna, och att relationstitlarna därmed bedömts som alltför vaga i 
det sammanhanget.
 Utifrån tablåerna och andra kompletterande källor gör jag en be-
skrivning av trakten eller, som i de flesta fall, av en grupp av närliggande 
trakter. Jag beskriver områdets karaktär 1760 och 1830 och hur det för-
ändrats mellan de båda åren. De mest centrala aspekterna av ett om-

Karta 4. Undersökningsområdet uppdelat i arton trakter. Kungsklippan 
ligger strax sydväst om trakt nr 2. En tabell över trakterna finns på s. 57. 
Bakgrundskartan är ett utsnitt ur kartan Wägvisare i Stockholm, 1819. SSA.
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rådes karaktär i det här sammanhanget är enligt min mening hushållen 
och de verksamheter som kan härledas från dem, varför jag framförallt 
kommer att koncentrera mig på de sakerna. Sammantaget tror jag att 
nedanstående traktbeskrivningar kommer att kunna tjäna som ett bra 
empiriskt underlag till de övriga kapitel som följer längre fram i boken.

En inledande utblick från Kungsklippan

Vid Kungsholmens östra ände, med god utsikt över stadens centrala 
delar, ligger Kungsklippan (se karta 4). Här återfinner man idag Stock-
holms stadsarkiv, där många av de skärvor av information som i det 
följande kommer att användas för att teckna en promenad genom 
undersökningsområdet finns bevarade. Platsen är därför väl vald om 
man inledningsvis, innan staden under promenaden så att säga sluter 
sig kring betraktaren, vill lyfta blicken och se staden i stort. Idag är 
utsikten från klippan något begränsad, mest på grund av de höga hus 
som uppförts här under 1900-talet. Men tidigare i historien var det här 
den självklara platsen för en målare eller tecknare som ville skildra de 
inre delarna av staden från väster. 
 Stockholm var Sveriges viktigaste stad på många områden i mitten av 
1700-talet. Den var rikets centrum och de verksamheter som skapades 
genom närvaron av ämbetsverk och de återkommande riksdagarna var 
mycket viktiga för stadslivet i dess helhet. På handelsområdet dominer-
ade Stockholm genom det bottniska handelstvånget som tvingade all 
svensk utrikeshandel på Östersjön att passera Stockholms tullstationer. 
Och när det gällde produktion var Stockholm ännu ledande inom den 
av riksledningen omhuldade manufakturnäringen, framförallt inom 
textilproduktionens område. Även inom det traditionella hantverket 
med dess största grupper, skräddarna och skomakarna, var Stockholm 
den viktigaste orten i Sverige. Huvudstaden innehöll också en stor 
militär befolkning vid den här tiden. Som en sorts beroende grupp, 
livskraftig på grund av de andra sektorernas verksamhet, återfinner vi 
slutligen en betydande andel människor sysselsatta inom byggnads- och 
varvsnäringarna.
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 I figur 4 till höger visas de största undergrupperna i Hisco av hus-
håll i undersökningsområdet 1760 och 1830. Fria yrkesutövare återfinns 
högst upp i figuren och de produktiva yrkena längst ner. Det går att se 
vilka som var de största grupperna samt den förändring som inträffat 
mellan de två åren. Den andel som anges representerar gruppens andel 
i procent av undersökningsområdets befolkning som helhet. Det inne-
bär till exempel att ungefär 10 procent av befolkningen i Klara, Nicolai 
och Katarina församlingar 1760 tillhörde ett textilarbetarhushåll, och att 
motsvarande värde 1830 var cirka 2,5 procent.
 Figuren återspeglar tydligt Stockholms näringslivskaraktär vid de två 
tillfällena. Rollen som viktig handelsplats under hela perioden är till 
exempel tydligt markerad. Andelen personer knutna till hushåll inom 
handelssektorn är också högre 1830 än 1760. En viktig grupp knuten 
till handelssfären, sjömännen, minskar dock sin andel under perioden. 
Markant i figuren är också textilindustrins nedgång. Även andra yrken 
inom den produktiva sfären (till exempel hantverks- och byggnadsyrken) 
förefaller ha förlorat mark under perioden. Staden verkar därför ha för-
lorat arbetare både inom de produktiva yrkesgrupperna och inom sjö-
fartsnäringen. De mest kraftigt växande andelarna syns istället inom 
hotell- och restaurangbranscherna, samt inom yrkeskategorin vaktmäst-
are och städare. En försiktig tolkning av de resultat som figuren illustrer-
ar är därför att när arbetstillfällena inom produktionssfären blev färre, 
vände sig människorna istället till handel, krognäring och service.
 Riktar vi istället intresset mot de olika kategorierna inom hushåll-
en (familjen, tjänstefolket och övriga personer) visar det sig att föränd-
ringarna var ganska små, åtminstone på ett övergripande plan, mellan 
1760 och 1830 (se tabell 5 på nästa sida). I hela undersökningsområd-

Figur 4 (till höger). De största undergruppernas andel i procent av befolk-
ningen i undersökningsområdet baserat på antal hushållsmedlemmar. 
Bara hushållsföreståndare med en egen yrkestitel, det vill säga inte döttrar, 
hustrur, änkor, eller före detta utövare, fördes med samtliga hushålls-
medlemmar till den undergruppen. Figuren visar dessutom endast grupper 
som vid något av undersökningsåren innehöll 500 eller fler personer. 
Källa: MLDB 1760/1830. 
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et förefaller det bara som om det kvinnliga tjänstefolket (pigor, jung-
frur, ammor med flera) förstärkte sin position under perioden, medan 
familjedelen av hushållet samtidigt backade något i betydelse. Situat-
ionen i de tre olika församlingen skilde sig däremot åt. I Klara var till 
exempel den allmänna tendensen i hela undersökningsområdet ytterlig-
are förstärkt med en markant högre andel kvinnligt tjänstefolk. Nicolai 
uppvisar motsvarande utveckling men där fanns också en försvagning 
av det manliga tjänstefolket (gesäller, lärlingar, drängar, arbetare med 
flera). I Katarina hade tjänstefolket en svagare position och situationen 
var sig ganska lik mellan de två undersökta åren.
 Efter denna inledande bild av de grupper av hushåll som fanns i 
undersökningsområdet, har det blivit dags att inleda promenaden och 
söka oss ner i det ur källmaterialet rekonstruerade stadslandskapet.

In i Klara

Från Kungsklippan inleder vi vår vandring genom att ta oss ner till Stora 
Kungsholmsgatan och vidare över bron till Blekholmen. Vi passerar över 
till Klarasidan (trakt nr 2 på karta 4, s. 76) och befinner oss till en början 

Tabell 5. Fördelningen i procent mellan fem olika kategorier inom hushållen, 
samt medelhushållsstorlek i antal personer. I hela undersökningsområdet och i 
respektive församling, 1760 och 1830.

Hela området Klara Nicolai Katarina
Kategori 1760 1830 1760 1830 1760 1830 1760 1830

HF och eventuell maka 37,5 36,6 36,1 30,9 34,8 34,3 40,1 42,7
Barn (egna och andras) 24,1 22,5 23,4 19,4 21,1 21,3 26,6 25,8
Kvinnligt tjänstefolk 13,2 15,6 14,5 19,5 18,0 19,1   9,2   9,7
Manligt tjänstefolk 12,7 12,8 16,6 16,5 17,6 15,3   7,4   7,7
Övriga vuxna 12,4 12,6   9,4 13,5    8,5 10,0 16,7 14,1

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100

Medelhushållsstorlek 3,53 3,31 3,86 3,82 4,10 3,65 3,08 2,78

Källa: MLDB 1760/1830. HF betyder hushållsföreståndare. I kategorierna manligt tjänstefolk och 
kvinnligt tjänstefolk ingår alla anställda i hushållet. Personer räknas från och med 15 års ålder som 
vuxna. Angående medelhushållsstorlek se även tabell 13 på sidan 186 och not 32 i kapitel 7.
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i en ganska lantlig miljö. I Johan Sevenboms bild från 1784 (bild 1) får 
vi en möjlighet att bekanta oss med området. Vår utsiktpunkt mot-
svarar nyckelpunkten B på karta 2 (s. 55). Stora trädgårdsområden med 
enstaka trähus omger Kungsholmsbrogatan närmast bron. Högre upp 
längs med gatan är det dock tydligt hur den egentliga »staden« Stock-
holm börjar ta form. Vi står med andra ord precis på gränsen mellan 
stad och land.
 På Sevenboms målning ser vi också en ljus byggnad på högra sidan 
av gatan med en hög brandgavel och ganska tydliga sprickor i putsen. 
Det är det första stenhuset på den sidan och sticker upp markant över 
det trähus som befinner sig närmare oss. Byggnaden är med stor sanno-
likhet fastigheten Braxen nr 5. Den här platsens utveckling från mitten 
av 1700-talet och framåt är ett bra exempel på en process som var aktiv 
i utkanten av staden. 1760 fanns till exempel ännu inte det hus som 
syns på målningen utan tomten liknade mer de som ligger längre fram 
i bilden, det var med andra ord en öppnare yta bebyggd med en hant-
verkargård och förmodligen en del smärre bihus och magasin och lik-

Bild 1. De nordvästra delarna av Klara. Den trafikerade gatan till höger, 
Kungsholmsbrogatan, leder upp till Hötorget vilket befinner sig bakom 
de stora husen i mitten på bilden. Detalj ur Johan Sevenboms (1721–1784) 
målning Utsikt från Blekholmen från 1784. SSM.
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nande. Mantalsskrivna på platsen var vid samma tid en kakelugnsmak-
armästare (han var även husägare), två murargesäller, en timmerdräng 
och en kuskhustru. Totalt var 20 personer mantalsskrivna i fastigheten. 
Det var på alla sätt en ganska typisk hantverkarfastighet i stadens utkant 
vid mitten av 1700-talet.1

 Någon gång på 1770-talet köptes dock fastigheten av urmakaren och 
fabrikören Augustin Bourdillon. Och han satte igång med en längre 
byggnadsprocess på platsen med ett tydligt ändamål: att bygga hyres-
lägenheter för mindre bemedlade och fattiga människor. I byggnads-
nämndens ritningssamling på Stockholms stadsarkiv finns det nybygg-
nads- och påbyggnadsplaner från fastigheten bevarade från åren 1778, 
1785 och 1791.2 Eftersom Johan Sevenbom målade tavlan över området 
1784 så är det med andra ord en bild av det första byggnadsskedet vi 
ser.
 Carl Michael Bellman flyttade med sin hustru i slutet av sitt liv till 
Bourdillons hus. När paret Bellman kom dit på hösten 1794 beboddes 
det av en löjtnant, en mantalskommissare, och ett flertal gesäller och 
arbetare. Totalt fanns det då 33 personer boende i huset (enligt krono-
taxeringslängden, som inte inkluderar barnen). Eftersom mantalslängd 
saknas från den tidpunkten kan vi bara gissa oss till det totala antalet bo-
ende men det bör ha legat på någonstans mellan 40 och 50 personer. En 
kraftig ökning om vi jämför med de omkring 20 personer som bodde på 
tomten i mitten av 1700-talet.3

 Något senare köptes hela kvarteret av hovpredikanten Eric Lindberg 
som lät arkitekten Pehr Estenberg rita ett nytt hyreshus på platsen söder 
om Bourdillons hus (fastigheten Braxen nr 4). I ansökningshandling-
arna till byggnadsnämnden angav han att han planerade att fortsätta 
den byggnation som Bourdillon påbörjat. Ritningarna som är daterade 
på hösten år 1800 visar ett stort trevåningshus med små lägenheter om 
ett rum och kök.4 Det är dock osäkert om Estenbergs hus någonsin 
uppfördes på platsen. Bara ett av Estenbergs bostadshus (han ritade ett 
flertal mellan 1800 och 1835) finns bevarat idag och det ligger på Hant-
verkargatan 4 på Kungsholmen.5

 Det intressanta med Bourdillons och Lindbergs hus i kvarteret Brax-
en är dock att de tillsammans utgör ett tidigt exempel på en process som 
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skulle ta ordentlig fart först en bit in på 1800-talet. Processen kan be-
skrivas som en långsam omvandling av stadens traditionella borgargård-
ar till olika typer av hus med uthyrningsmöjligheter. Som regel rörde 
det sig dock inte om uppförandet av mer regelrätta hyreshus, liknande 
de som projekterades av Estenberg, utan av en mer gradvis förändring. 
Staffan Högberg skriver till exempel i boken Stockholms historia att:

Långt in på 1800-talet utgjordes stadsbebyggelsen främst av borgargård-
ar som förutom bostad rymde handelsmannens kontor och magasin 
eller hantverkarens verkstad. Genom gatuhuset kunde man med häst 
och vagn köra in på en kullerstenlagd gård, och kring den grupperade 
sig trädgård och ekonomibyggnader. […] För de köpmän som handlade 
med allmogen var de gamla handelsgårdarna fortfarande praktiska. Ju 
större stall de hade, desto fler bondskjutsar kunde de ta emot. Men de 
flesta stockholmsborgarna höll inte längre egna husdjur. Ekonomibygg-
naderna användes inte längre. De kunde i stället göras om till bostäder. 
När nya fastigheter uppfördes på malmarna bevarades visserligen det 
gamla byggnadsskicket och husen byggdes kring en öppen gård. Men i 
stället för stall och ladugårdar inreddes bostäder i gårdshusen. Gathusen 
byggdes i flera våningar och rymde förutom ägarens egen bostad rum 
eller våningar att hyra ut. Hyreshuset hade övertagit den gamla borgar-
gårdens form.6

På 1760-talet var området omkring Bourdillons hus en plats som befolk-
ades av många små hushåll bebodda av byggnadsarbetare, tjänstefolk, 
textilarbetare och soldater (se tablån över trakt nr 2 på nästa sida). En 
vanlig titel i den talrika gruppen murare och byggnadsarbetare var till 
exempel »Murdräng, hos Forsberg« (en bygg- eller murarmästare), eller 
»Timmergesäll, hos Sontags änka, utan bevis«. Det senare tillägget be-
tydde att gesällen inte kunde visa upp sin försvarssedel, det vill säga att 
hans laga försvar inte hade styrkts vid mantalsskrivningen. Sammansätt-
ningen av hushåll gjorde det alltså mycket lämpligt för en tidig form av 
hyreshusbebyggelse, detta eftersom många av hushållen på många sätt 
representerade den marknad som fanns för uthyrda bostäder av olika 
slag. Ett visst inslag av större hushåll fanns emellertid också i det här 
området i mitten av 1700-talet, till exempel företrädda av en del fabrik-
örer (de ingår i gruppen chefer och förvaltare) och högre ämbetsmän. 
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 Men 1830 hade områdets karaktär förändrats. Byggnadsarbetarna 
fanns fortfarande kvar men inte i lika stort antal som tidigare. Istället 
hade ett flertal skomakerier och bryggerier etablerat sig, vars arbetare 
numera befolkade området. Inom de två stora hantverken, skomakeri 
och skrädderi, var det också en tydlig skillnad med många gesällhushåll 
bland skräddarna, men bara ett fåtal hos skomakarna, där istället mäst-
arhushållen dominerade.7 Tillsammans med andra traditionella hant-
verk som bagare och bryggare (de ingår i gruppen livsmedelsarbetare)  
representerar skräddarna och skomakarna i viss mån en sorts renässans 
för de gamla hantverken i trakten. De övriga yrkeskategorier som var 
vanliga 1830, kan dock alla karakteriseras som tänkbara hyresgäster hos 
Bourdillon och hans efterföljare. Det var brandvakter, militärer, vakt-
mästare och tjänstefolk.
 Att den militära gruppen var vanlig i området hör också samman 

Tablå över trakt nr 2. Klara norra

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

579 689 2153 2571 3,7 3,7

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

95 Murare och byggnadsarbetare 54 58 Brandmän och militärer 44
54 Hushållsanställda 39 55 Vaktmästare och städare 34
58 Brandmän och militärer 33 54 Hushållsanställda 27
75 Textilarbetare 30 95 Murare och byggnadsarbetare 23
39 Övriga kontorister 21 79 Skräddare, sömmare och tapets. 22

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

95 Murare och byggnadsarbetare 171 77 Livsmedelsarbetare 157
21 Chefer och förvaltare 158 41 Handlare 133
58 Brandmän och militärer 114 80 Skomakare och lädervaruarb. 133
75 Textilarbetare 106 95 Murare och byggnadsarbetare 131
20 Högre ämbetsmän 100 55 Vaktmästare och städare 104

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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med traktens karaktär av gränsland mellan de mer förmögna delarna i 
södra Klara och de mer perifera delarna längre norrut. Här fanns därför 
både relativt välbärgade officerare med stora hushåll och de enkla sold-
aterna, antingen inhysta hos borgare eller i egna små hushåll. De flesta 
av dessa tillhörde Stockholms garnison, som bestod av ett flertal olika 
förband, men där de tre viktigaste var Svea livgarde, Livgardet till häst 
och Svea artilleriregemente. 
 Under 1700-talet var i princip hela garnisonsmanskapet inlogerat 
genom så kallat borgläger i hyrda rum runt omkring i staden. Finans-
ieringen av inkvarteringen blev emellertid redan tidigt en tvistefråga 
mellan olika grupper och lösningen blev med tiden att trupperna fick 
sin logi i kaserner istället för i stadsbefolkningens bostäder. År 1803 flytt-
ade Svea livgarde till det gamla slottet Fredrikshov på Ladugårdslandet, 
och 1811 flyttade Livgardet till häst in i nyuppförda kaserner vid Stor-
gatan i samma stadsdel. Koncentrationen av den militära närvaron i 
huvudstaden till Ladugårdslandet hade dock påbörjats redan tidigare 
i och med att en allt större andel av de inlogerade blivit hänvisade dit. 
Bostadsförhållandena för militärerna skiftade över tiden, under 1760-
talet stadgades det till exempel att underofficerare hade rätt till en upp-
värmd kammare med nödvändiga möbler och möjlighet till matlagning. 
Meniga soldater skulle vid samma tid bo fyra stycken tillsammans i en 
liten kammare, få sängkläder och kunna laga sin mat hos värden. Sold-
aterna utgjorde en del av underklassen i staden och förmodligen blev 
de ofta hänvisade till mycket dåliga bostadsförhållanden. Det klagades 
vid upprepade tillfällen över de »fugtiga och otjenliga« bostäder som 
soldaterna hänvisades till.8

 Byggnadsarbetarna var en kategori bland invånarna i trakten som 
minskade i antal under perioden. Varför gjorde de det? Mellan åren 
1760 och 1830 sjönk antalet inom gruppen murare och byggnadsarbet-
are från 171 till 131 personer. Motsvarande utveckling i hela undersök-
ningsområdet var en minskning från 1 902 till 1 162 personer. Skeendet 
stämmer väl överens med den utveckling som skisserats av Thomas Hall 
i boken Murmestare embetet i Stockholm 1487–1987. Han ser hur antal-
et byggnadslovsansökningar långsamt började sjunka under 1770-talet, 
dramatiskt minska i antal från och med 1790-talet, och att de sedan 
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blev fler igen efter 1810.9 Men trots uppgången efter 1810 skedde ingen 
ökning av antalet lärlingar och gesäller i början av 1800-talet. En annan 
forskare som studerat byggnadsindustrin är Werner Pursche; han tolkar 
byggmästarämbetets oförmåga att återhämta sig efter 1810 som ett re-
sultat av en allmänt pågående upplösning av den traditionella skråorg-
anisationen i Stockholm.10

 Birger Stensköld har i en opublicerad uppsats studerat byggnadshant-
verken i Stockholm under årtiondena omkring 1820. Han noterar bland 
annat att gesälläktenskapen var mycket utbredda inom branschen och 
att de anställda ofta bodde utanför mästarens hushåll. Det var även re-
lativt vanligt med gifta lärlingar. Geografiskt var byggnadsarbetarna vid 
den tiden spridda i Stockholm över följande församlingar: Adolf Fredrik 
(24,9 procent), Ladugårdslandet (19,6 procent), Maria (16,6 procent), 
Katarina (15,0 procent), Johannes (12,8 procent), Klara (4,8 procent), 
Jakob (2,4 procent), Nicolai (2,2 procent) och Kungsholmen (1,6 pro-
cent). Byggnadsarbetarna dominerade med andra ord i de norra delarna 
av staden. I de södra församlingarna ligger de procentuella värdena i 
linje med dessa stadsdelars andel av stadsbefolkningen i sin helhet. De 
byggnadsarbetare som vi stöter på i norra Klara kan därför ses som den 
södra kanten av den stora andelen byggnadsarbetare som enligt Sten-
sköld fanns i Adolf Fredrik, nästa församling i nordlig riktning.11

 Som helhet förefaller det därför som om två stora kategorier av hus-
håll minskade i Klara norra. Det var de stora hushållen företrädda av 
officerare, fabrikörer och högre ämbetsmän. De ersattes istället av hant-
verkare, både i form av stora mästarledda hushåll, men även av hushåll 
där föreståndaren var gesäll eller till och med lärling. Men vissa typer av 
mindre hushåll försvann också från kartan, till exempel bland de hushåll 
där föreståndaren var byggnads- eller textilarbetare. Jämfört med utveck-
lingen i hela undersökningsområdet ser vi därför både paralleller och 
vissa avvikande tendenser. Textil- och byggnadsindustriernas nedgångar 
är till exempel tydligt skönjbara. Men en motgående process represent-
eras av de traditionella hantverkens återkomst. Det visar sig också gen-
om den stabilitet som medelvärdet för hushållsstorlekarna uppvisar i 
den här trakten. I många av de andra trakterna i undersökningsområdet 
var detta värde något eller ibland mycket lägre 1830 än 1760.
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Vid Hötorget och längs med Drottninggatan

Från Bourdillons hus vid Gamla Kungsholmsbrogatan fortsätter vi vår 
promenad österut. Efter en liten stund passerar vi nyckelpunkten C på 
karta 2 (s. 55) och kommer strax därefter ut på Hötorget (trakt nr 3 på 
karta 4, s. 76). Betraktas tablån över Hötorgstrakten (se nedan) är det 
tydligt att området här omkring under åren kring 1760 beboddes av 
många soldater och enklare arbetare, de senare framförallt inom bygg-
nads-, textil- och livsmedelsbranscherna. Bryggeriverksamhet var till ex-
empel en mycket livaktig näringsgren i trakten kring Hötorget.12

 År 1830 fanns det fortfarande en hel del soldater kvar i det här om-
rådet, men framförallt hushåll inom handelssektorn hade blivit mycket 
vanligare. De handelsmän som befann sig i området 1830 och då, med 
sina hushållsmedlemmar, uppgick till hela sju procent av befolkningen i 

Tablå över trakt nr 3. Hötorget

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

715 630 2361 2384 3,3 3,8

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

58 Brandmän och militärer 126 58 Brandmän och militärer 47
95 Murare och byggnadsarbetare 52 41 Handlare 32
75 Textilarbetare 40 79 Skräddare, sömmare och tapets. 28
79 Skräddare, sömmare och tapets. 30 55 Vaktmästare och städare 26
54 Hushållsanställda 23 54 Hushållsanställda 22

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

58 Brandmän och militärer 302 41 Handlare 168
95 Murare och byggnadsarbetare 182 95 Murare och byggnadsarbetare 164
77 Livsmedelsarbetare 156 80 Skomakare och lädervaruarb. 130
79 Skräddare, sömmare och tapets. 111 58 Brandmän och militärer 125
75 Textilarbetare 104 77 Livsmedelsarbetare 118

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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trakten, var till största delen viktualie- och kryddkramhandlare. Anled-
ningen till valet av plats bör för de flesta ha varit närheten till den viktiga 
marknadsplatsen på Hötorget, en viktig kontaktyta mellan Stockholms 
invånare och bönder från omkringliggande bygder. Gösta Selling har 
beskrivit Hötorgshandeln i en artikel:

Det var mångahanda ting, som såldes på torget, från levande djur till 
vispar, kött, fisk, mjölk och bröd, kokt kaffe, grönsaker, hudar, skinn, 
hantverksprodukter och hemslöjdsalster. På östra sidan höll mest kvast-
käringarna till, och södra delen upptogs – som namnet Månglartorget 
anger – av månglarnas salustånd.13

 
Minuthandlarna inom matvarusektorn kunde dra stor nytta av den rör-
else av varor och människor som Hötorget gav upphov till. Att hand-
larna blivit en så stor grupp i det här området kan också vara en indik-
ation på att den regionala handeln mellan Stockholm och framförallt 
Uppland blivit mer intensiv och att Hötorgets ekonomiska position 
därmed stärkts. Att handeln flyttat ut positionerna från dess traditonellt 
starka fäste på Stadsholmen i nordlig riktning är också tydligt om man 
jämför antalet handelshushåll per trakt 1760 och 1830 (se tabell 6 på 
nästa sida).
 Bortsett från Västerlånggatan på Stadsholmen, där antalet handels-
hushåll nästan fördubblades, så skedde en markant ökning av handels-
hushåll endast i Klara församling. Bengt Järbe har i boken Krogarnas 
Stockholm också noterat Hötorgets förändrade roll under slutet av 1700-
talet och i början av 1800-talet. Han skriver:

Vid Hötorget hade försök gjorts redan under 1700-talet att hålla krogar. 
Dessa hade emellertid blivit kortlivade. Det är först på 1800-talet, då 
torget blir stadens ledande handelsplats, som det visar sig vara lönande 
att här öppna någon krog.14

En forskare som på senare tid har studerat Stockholms minuthandel 
under 1700-talet är Martin Wottle. Han ser en skillnad i tillväxt för 
olika grupper inom minuthandeln under århundradet. Det verkar till 
exempel som om de mest expansiva minuthandlarna var de som var 
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Tabell 6. Antal handelshushåll per trakt 1760 och 1830

Traktnr Trakt 1760 1830
2 Klara norra 9 22
3 Hötorget 20 32
4 Klara kyrka 14 41
5 Brunkeberg 9 25
6 Holmarna 2 1
7 Riddarholmen 1 1
8 Nya Stadsholmen 36 44
9 Västerlånggatan 66 103

10 Inre Stadsholmen 71 58
11 Skeppsbron 107 106
12 Slussen 8
13 Katarina kyrka 43 52
14 Stadsgården 8 5
15 Inre Katarina 10 14
16 Västra Katarina 10 9
17 Åsen 1 9
18 Östra Katarina 6 6

Källa: MLDB 1760/1830. Tabellen innehåller inte uppgifter för hushåll där 
föreståndaren var änka, hustru eller före detta yrkesutövare.

mer beroende av hemmamarknaden (till exempel viktualiehandlarna), 
än av en sviktande importmarknad (till exempel kramhandlare).15 En 
möjlig utveckling som viktualie- och kryddkramhandlarnas etablering 
omkring Hötorget skulle kunna vara ett tecken på är att Stockholms 
handelssektor skiftade fokus under den här perioden. Den traditionellt 
sett viktiga importen och exporten förlorade i betydelse, och ersattes 
istället av en ökad betoning på regional och intern handel, vilket till 
exempel också Lars Edgren hävdat (se s. 155–157.).
 En annan aspekt som kan sättas i samband med Hötorgets kommers-
ialisering är områdets anslutning till ett tjänstefolksmönster som hörde 
samman med de inre delarna av staden. En traktprofilsanalys (se s. 62) 
av de i hushållen förekommande typerna av arbets- och tjänstefolk ger 
bilderna i figur 5 och 6 härintill. Södermalm (längst till höger) utmärker 
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Figur 5 och 6. Tjänstefolkets andel i procent av hushållens totala befolkning 
per trakt, 1760 (ovan) och 1830 (nedan). Den kategori som befinner sig 
längst till vänster i uppställningen motsvaras av fältet längst ner i figuren, 
och så vidare. Källa: MLDB 1760/1830.
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sig vid båda undersökningstillfällena med en relativt låg andel tjänste-
folk. I de inre delarna såg det annorlunda ut, framförallt var pigorna 
betydligt fler (vit färg i figurerna). År 1830 är det dock märkbart att 
hela Klara församling tydligt anslutit sig till det inre mönstret (se även 
tabell 5 på s. 80 för en aspekt av pigornas andel av hushållen i Klara). 
Processen kan enligt min mening betraktas som en tidig indikation på 
den förflyttning av stadens centrum, från Gamla Stan till Klara, som 
William William-Olsson påvisat för perioden efter 1850. Det rör sig om 
en sorts tyngdpunktsförskjutning, ett förberedande av marken inför en 
senare utvecklad process.16

 Från Hötorget vänder vi oss nu söderut och väljer Drottninggatan 
som löper på gränsen mellan trakt nummer 4 och 5 (karta 4 på s. 76). 
Stråket utgjorde den viktigaste vägen norrut från Stockholm och locka-
de till sig både kommersiell verksamhet och många stora representativa 
fastigheter. Gatan kan studeras i en litografi av Ferdinand Tollin från 
1830-talet (bild 2 på s. 92). Bilden är utförd ungefär från nyckelpunkt 
C på karta 2 (s. 55). Till höger i bild finns två exempel på gatuanknuten 
försäljning, ett enklare bakelsestånd och en kryddkrämarbod (känne-
tecknad av de långa kvastarna). Boden låg i hörnet av Drottninggatan 
och Barnhusträdgårdsgatan (nuvarande Olof Palmes Gata).17 Längst bort 
i bilden, vid Drottninggatans södra ände nere vid Rosenbad, kommer vi 
slutligen att nå fram till nyckelpunkten E på karta 2.
 År 1760 bodde det många ämbetsmän och tjänstemän i Klaras 
nedre del (se tablåerna över trakterna 4 och 5 på s. 93–94). Uppblandat 
med dessa hushåll fanns det tämligen vanliga inslaget av soldater och 
byggnadsarbetare. Längs med själva Drottninggatan låg de förnäma 
adelspalatsen och sedan skedde en gradvis förändring av den sociala 
skalan ner mot stranden vid Klara sjö, och i motsatt riktning, upp mot 
Brunkebergsåsen. Vid stranden fanns till exempel en blandning av verk-
städer och kåkar som hyrdes ut, både till bättre bemedlade, men oftast 
till stadens fattigare befolkning.18

 Vid samma tid stod fortfarande det gamla vårdtornet från 1684 kvar 
på Brunkebergsåsens krön. I tornet tjänstgjorde tornväktare som skötte 
timringning på dagarna och lurblåsning på nätterna. Vid brand larmade 
de genom klämtning. De skötte också de olika flagg- och vimpelsignaler 
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som kunde hissas från tornet. Men snart skulle det gamla tornets saga 
vara all. År 1770 flyttade tornväktarna till tornet i Klara kyrka och några 
år senare påbörjades bortschaktningen av Brunkebergsåsens övre delar, 
vilket långsamt ledde fram till det Brunkeberg som vi känner idag.19

 I nedre Klara ser vi 1830, precis som vid Hötorget, en förstärkning 
av antalet handelshushåll. Här rörde det sig dock inte bara om minut-
handlare, utan även om ett flertal grosshandlarhushåll, där många också 
kunde göra anspråk på de stora representativa hus och våningar som låg 
längs med Drottninggatan. För minuthandeln var förändringen mellan 
1760 och 1830 emellertid också tydlig. I en bok om Drottninggatans 
historia argumenterade Arthur Sjögren i början av 1900-talet emot en 
äldre syn på minuthandelns utbredning längs med den gatan, bland 
annat representerad i det stora verk om Stockholm som kom 1897. Där 
hävdade han till exempel att minuthandeln ännu i början av 1800-tal-
et var koncentrerad framförallt till Västerlånggatan på Stadsholmen, 
och att Drottninggatan inte förrän i slutet av 1840-talet blev ett viktigt 

Bild 2. Drottninggatan söderut, första tvärgata är Barnhusträdgårdsgatan. 
Litografi av Ferdinand Tollin (1807–1865) utförd 1831. SSM.
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handelsstråk. Sjögren menade i anslutning till detta att:

Denna framställning strider nog mot verkliga förhållandet, som jag här 
i någon mån skall söka att visa, bl. a. genom en del stickprov ur tid-
ningarnas meddelanden och annonser från olika år under 1700-talet 
och framemot mitten av 1800-talet. Detta material skulle kunnat ökas 
mångfaldigt och gör naturligtvis ej anspråk på att vara uttömmande, 
men det anförda torde giva en något så när påtaglig bild av äldre tiders 
rätt livliga affärsverksamhet vid Drottninggatan.20

Sjögrens bevisföring bestod av en hjälpligt sorterad uppräkning av olika 
typer av bodar och butiker belägna vid Drottninggatan, framförallt från 
tidsperioden 1770 till 1830. Hans slutsats utifrån detta blev att Drott-
ninggatan visserligen inte kunde tävla med Västerlånggatan, där många 

Tablå över trakt nr 4. Klara kyrka

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

459 732 2230 3023 4,5 3,9

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

12 Jurister 30 58 Brandmän och militärer 45
58 Brandmän och militärer 25 41 Handlare 41
39 Övriga kontorister 24 54 Hushållsanställda 38
95 Murare och byggnadsarbetare 23 55 Vaktmästare och städare 35
30 Tjänstemän 22 20 Högre ämbetsmän 25

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

20 Högre ämbetsmän 183 41 Handlare 312
95 Murare och byggnadsarbetare 146 20 Högre ämbetsmän 163
12 Jurister 114 55 Vaktmästare och städare 138
58 Brandmän och militärer 111 58 Brandmän och militärer 116
41 Handlare 88 21 Chefer och förvaltare 105

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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handelsbodar upptog hela bottenvåningen i de hus där de var belägna, 
men att det ändå fanns många bodar vid Drottninggatan redan i slutet 
av 1700-talet. De flesta av dessa var små och ibland låg de en bit upp i en 
gränd, eller så hade de sin ingång från en portgång.21 I slutet av den av 
honom studerade tidsepoken såg han dock en markant förändring:

Inemot 1830-talet blevo affärsbutikerna allt flera, och nu hade »bod-
arna«, som butikerna ännu alltjämt kallades, börjat inkräkta på husens 
så väl nedre våning som en trappa upp – till och med fönsterskyltning 
och expositioner började få fart.22

Området från Hötorget och ner längs med Drottninggatan delade en 
del av de drag som även återfanns i trakten Klara norra. Byggnads-
arbetarna minskade i antal och en viss återhämtning för traditionella 

Tablå över trakt nr 5. Brunkeberg

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

211 402 1055 1575 4,7 3,9

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

58 Brandmän och militärer 17 58 Brandmän och militärer 43
30 Tjänstemän 15 41 Handlare 25
20 Högre ämbetsmän 13 20 Högre ämbetsmän 17
12 Jurister 12 54 Hushållsanställda 15
41 Handlare 9 12 Jurister 12

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

20 Högre ämbetsmän 115 41 Handlare 159
58 Brandmän och militärer 57 58 Brandmän och militärer 127
21 Chefer och förvaltare 57 20 Högre ämbetsmän 101
41 Handlare 53 80 Skomakare och lädervaruarb. 74
12 Jurister 51 88 Juvelerare och guldarbetare 61

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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hantverk som skomakeri och skrädderi under perioden kunde noteras. 
Ämbetsmännen var dock här en mycket viktigare grupp och de lyckades 
också behålla sin särställning mellan 1760 och 1830. Den viktigaste ut-
vecklingen i området rörde dock minuthandelns utbredning, som måste 
betecknas som mycket betydelsefull.

Över till Stadsholmen 

Från Drottninggatan förflyttar vi oss över Norrmalmstorg/Gustav 
Adolfs Torg23 och passerar över Norrbro (nyckelpunkt F på karta 2, s. 55) 
till Stadsholmen. Helgeandsholmen och de allra nordligaste delarna av 
stadens centrum var relativt svagt befolkade. Platsens utseende omkring 
sekelskiftet 1800 har skildrats av Elias Martin i en tavla som han målade 
från drottningens våning på slottet (bild 3). Utsiktspunkten motsvarar i 
det här fallet nyckelpunkten H och vyn sträcker sig från Gustav Adolfs 
Torg till höger och över Norrbro (F) fram till nyckelpunkten G till hög-
er i bild. Vi ser med andra ord passagen över den ofärdiga Norrbro, 
förbi det kungliga stallet på Helgeandsholmen, och över till slottet som 

Bild 3. Lejonbacken, Norrbro och Gustav Adolfs Torg. Utsnitt ur odaterad 
målning av Elias Martin (1739–1818). NatM.
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skymtar till vänster. 1760 fanns det enligt mantalslängden bara 73 hus-
håll i det här området, sjuttio år senare var motsvarande antal 108 (tablå 
över trakt nr 6, s. 97). Det vi kan se ur mantalslängderna är att hushållen 
1760 fördelar sig mellan några ämbetsmannakategorier, de ganska tal-
rika vaktmästarna och ett antal olika hantverksyrken som guldsmeder, 
skräddare och skomakare. 
 På Helgeandsholmen låg också det kungliga stallet, vilket är anled-
ningen till att det 1830 fanns en ganska stor grupp av hushåll i kategorin 
atleter och idrottsmän här. Det var kungens hingstridare och kavaljers-
förridare som har förts till den gruppen i Hisco. Överhuvudtaget var 
den mantalsskrivna befolkningen med anknytning till hovstallet mycket 
större 1830 än 1760. Vid det tidigare tillfället fanns det bara en under-
stallmästare och två kungliga hovsadelmakare som hade en tydlig kopp-
ling till stallet. Men 1830 fanns det en hel uppsjö av hushållsföreståndare 
med anknytning till stallet: det var vaktmästare, beridare, riddrängar, 
sadelmakare, vagnmakare, hovslagare, kavaljers- och livkuskar. En miss-
tanke är därför att många som arbetade och bodde på stallet 1760 inte 
blev bokförda i mantalslängden av den anledningen att de tillhörde det 
kungliga hushållet. 
 När vi gått förbi stallet på Helgeandsholmen viker vi till höger och går 
efter en stund över bron till Riddarholmen (nyckelpunkt I på karta 2, s. 55). 
Ön utgör en distinkt pendang till Stadsholmen. Den har inte som 
Helgeandsholmen genom broförbindelser blivit en genomfartsled utan 
har en mer perifer karaktär med bara en liten bofast befolkning och 
många ämbetsverk och andra institutioner.
 De stora hushållen på Riddarholmen 1760 uppvisar ett intressant 
spektra av 1700-talets olika klasser. Det största hushållet, med 23 per-
soner, leddes av riksrådet och greven Carl Gustaf Tessin (adel). I fallande 
storleksordning följdes det sedan av borgmästaren Gustaf Kierman 
(borgerskap), drottningens enskilda stat (hovet), brukspatron Robert 
Finlay (skeppsbroadel) och kyrkoherden Abraham Pettersson (präst-
erskap).24 De mindre hushållen bestod vid samma tid av många lägre 
tjänstemän, en del tjänstefolk och militärer (se tablån på nästa sida).
 Men 1830 var det som om det svenska samhället i miniatyrform, som 
fanns på platsen 1760, helt hade skrapats bort från kartan. Det största 
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hushållet 1830 var till exempel inte ens ett egentligt hushåll, det var per-
sonalen vid kronprinsens stall. De stora hushållen ledda av adelsmän, 
borgare och präster fanns inte heller längre. I stället finner vi fler och 
mindre hushåll, i många fall med vaktmästare som hushållsföreståndare 
(vid kommerskollegium, kontrollverket, kungliga förvaltningen av sjö-
ärendena, sundhetskollegium, kammarrätten, frimurarlogen och andra 
inrättningar).
 Riddarholmen är på sätt och vis ett mycket bra exempel på skiftet 
från 1700-talets hovstat till 1800-talets ämbetsmannastat. Här kan vi se 
hur de stora adliga och kungliga hushållen får ge vika för den nya tidens 
ämbetsverk med sina talrika vaktmästare, kanslister och notarier.
 Efter besöket på Riddarholmen vänder vi tillbaka över bron och 
kommer in i den trakt som jag kallat för Nya Stadsholmen (nr 8). Stads-

Tablå över trakt nr 6. Holmarna

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

73 108 353 492 4,8 4,6

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

55 Vaktmästare och städare 8 55 Vaktmästare och städare 12
88 Juvelerare och guldarbetare 6 18 Atleter och idrottsmän 11
79 Skräddare, sömmare och tapets. 4 98 Sjömän, utkörare och åkare 9
33 Bokhållare och kassörer 4 58 Brandmän och militärer 7
30 Tjänstemän 3 30 Tjänstemän 6

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

88 Juvelerare och guldarbetare 31 55 Vaktmästare och städare 51
21 Chefer och förvaltare 27 79 Skräddare, sömmare och tapets. 49
55 Vaktmästare och städare 27 80 Skomakare och lädervaruarb. 37
79 Skräddare, sömmare och tapets. 24 51 Restaurang- och hotellidkare 29
80 Skomakare och lädervaruarb. 21 98 Sjömän, utkörare och åkare 26

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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planen för det här området är ett resultat av en stor brand 1625. Då öde-
lades stora delar av de västra delarna av den centrala stadskärnan vilket 
möjliggjorde en radikal förändring av de medeltida gatornas framdrag-
ning. Nya Stadsholmen fick en rutnätsplan med de två Nygatorna (Lilla 
och Stora) som viktiga genomfartsleder. 
 Både 1760 och 1830 dominerades det här området av handelshushåll-
en (se tablån på s. 99). Vid det tidigare tillfället fanns det även många 
juvelerare och guldsmeder samt ett antal olika tjänstemannagrupper här. 
Juvelerarna och guldsmederna minskar sedan kraftigt i antal till 1830 
och ersätts istället av krog- och restaurangidkare. Det är en del traktörer 
och källarmästare, men framförallt rör det sig om personer med titlar 
som: »Inspectors dottren demoiselle, myndig, uthyrer rum till resande«, 
»Handelsmans dottren, hyrer tracteurs rättigheter«, »Lagligen frånskilda 

Tablå över trakt nr 7. Riddarholmen

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

70 85 306 337 4,4 4,0

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

30 Tjänstemän 13 55 Vaktmästare och städare 12
54 Hushållsanställda 5 54 Hushållsanställda 10
20 Högre ämbetsmän 5 58 Brandmän och militärer 6
58 Brandmän och militärer 5 22 Föreståndare, förmän och insp. 4
55 Vaktmästare och städare 4 30 Tjänstemän 3

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.
20 Högre ämbetsmän 61 55 Vaktmästare och städare 53
54 Hushållsanställda 32 22 Föreståndare, förmän och insp. 25
30 Tjänstemän 24 54 Hushållsanställda 24
21 Chefer och förvaltare 20 58 Brandmän och militärer 18
14 Präster och klockare 18 92 Tryckeriarbetare 18

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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snickare gesälls hustrun, har krogen i detta hus« och »Fabrikörs enkan, 
har spisqvarteret i detta hus«. De utgör alla exempel på den mängd av 
mycket små krogrörelser som existerade i Stockholm, och särskilt på 
Stadsholmen, vid den här tiden.
 Efter en stund kommer vi upp på Västerlånggatan, som i alla tider 
varit en viktig genomfartsled och ett viktig handelsstråk i Stockholm. 
1760 var det en av de mest attraktiva gatorna för de handlare, skräddare, 
perukmakare och andra hantverkare som ville sälja sina produkter till de 
mest köpstarka kunderna i staden. 
 Många fabrikörer, direktörer och superkargörer (vid Ostindiska kom-
paniet) bodde även i trakten. Det fanns också ett stort antal soldater 
som låg inkvarterade här, förmodligen i rum mot bakgator eller högt 
upp i husen (se tablån ovan).

Tablå över trakt nr 8. Nya Stadsholmen

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

243 346 1173 1505 4,8 4,3

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

41 Handlare 36 41 Handlare 44
30 Tjänstemän 17 55 Vaktmästare 31
88 Juvelerare och guldarbetare 12 54 Hushållsanställda 19
39 Övriga kontorister 11 51 Restaurang- och hotellidkare 19
20 Högre ämbetsmän 8 58 Brandmän och militärer 17

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.
41 Handlare 263 41 Handlare 286
88 Juvelerare och guldarbetare 132 51 Restaurang- och hotellidkare 128
30 Tjänstemän 48 55 Vaktmästare 107
21 Chefer och förvaltare 48 20 Högre ämbetsmän 79
80 Skomakare och lädervaruarb. 39 80 Skomakare och lädervaruarb. 59

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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 Västerlånggatan har i alla tider varit viktig för skrädderier och kläd-
handel. Men utvecklingen mot 1800-talets och 1900-talets »Kappgata«25, 
som den då kom att kallas, inleddes redan någon gång i slutet av 1700-
talet, bland annat genom att de kommersiella delarna av skrädderi-
branschen intensifierades. År 1760 bestod de största hushållen i grup-
pen skräddare, sömmare och tapetserare av skräddarmästare, körsnärer 
och hattstofferare. Huvuddelen av mästarhushållen omfattade 5 till 14 
personer och de flesta hade en till tre gesäller. Ofta var antalet lärlingar 
något fler än antalet gesäller. Inslaget av drängar, bodbetjänter och pig-
or var också relativt stort. Att det fanns bodbetjänter i många av dessa 
hushåll är en indikation på gatans betydelse som butiksstråk. Många 
drängar och pigor kan också vara ett tecken på att hantverkarna försökte 
flytta över en del av produktionen från dess skråbundna sida och lägga 

Tablå över trakt nr 9. Västerlånggatan

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

823 920 3259 3368 4,0 3,7

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

79 Skräddare, sömmare och tapets. 78 79 Skräddare, sömmare och tapets. 113
41 Handlare 66 41 Handlare 103
58 Brandmän och militärer 46 54 Hushållsanställda 40
30 Tjänstemän 39 88 Juvelerare och guldarbetare 38
54 Hushållsanställda 37 39 Övriga kontorister 29

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.
41 Handlare 396 41 Handlare 589
79 Skräddare, sömmare och tapets. 395 79 Skräddare, sömmare och tapets. 338
94 Övriga hantverkare, mont. o. rep. 146 88 Juvelerare och guldarbetare 191
21 Chefer och förvaltare 145 80 Skomakare och lädervaruarb. 169
58 Brandmän och militärer 124 21 Chefer och förvaltare 126

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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mer arbete på de personer i hushållet som inte tillhörde ämbetet. Flera 
av drängarna i området kallades också för »skräddarlönedrängar«. 
 År 1830 hade mantalsskrivarna på ett mer systematiskt sätt börjat an-
teckna hur många »utomhus boende« som en hushållsföreståndare hade 
och det är i mantalsboken tydligt att detta var vanligt förekommande 
längs med Västerlånggatan. Bland de stora hushållen (6 till 21 personer) 
i skräddarkategorin var det många hushåll som hade upp till 14 gesäller 
eller andra arbetare boende på annat håll. De hos mästarna inneboende 
gesällerna hade också till största delen försvunnit och ersatts med ännu 
fler lärlingar och kvinnliga arbetare (pigor, syjungfrur och symamseller).  
Vanliga titeltyper bland de små hushållen var till exempel »Coopv. capi-
tains enkan, soutinerar26 sig med söm«, »Grosshandlare dottren demois-
elle, syr kläder« eller »Post controlleurs dottren demoiselle, soutinerar 
sig med siden hatt tillverkning«.
 Att brandmän och militärer till stor del försvunnit från Västerlång-
gatan är förmodligen ett resultat av omstruktureringen bland de stora 
hantverksgrupperna i området. De små bostäder som tidigare inhyste 
soldaterna (vilka från och med 1803 i allt högre grad hänvisades till 
kaserner på Ladugårdlandet)27 innehades nu istället av gesäller, symam-
seller och andra arbetare.
 Att juvelerarna och guldsmederna blir fler längs med Västerlånggatan 
är inte, som hos skräddarna, framförallt på grund av att gesällhushållen 
ökar. De ökar visserligen men framförallt är det mästarhushållen som 
etablerar sig i stort antal. Det vittnar ytterligare om den förstärkning av 
Västerlånggatans kommersiella sida som verkar ha inträffat mellan 1760 
och 1830. 
 Längs med Västerlånggatan går det att urskilja två parallellt aktiva 
processer. Bland de stora hushållen skedde för det första en utveckling 
som i viss mån pekade bort från skråsamhället. En större del av arbetet 
lades på arbetare utanför ämbetena, och gesäller och andra arbetare bo-
satte sig i samband med det i högre grad utanför arbetsgivarens bostad. 
För det andra ser vi, precis som i Klara, en förstärkning av de kommers-
iella verksamheterna i området. 
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I stadens mitt

Från Västerlånggatan promenerar vi vidare upp mot Stadsholmens 
krön, där Stortorget ligger (bild 4). Det här är det ursprungliga Stock-
holm, nämligen de kvarter som i stadens begynnelse låg innanför den 
första stadsmuren. Vid Stortorget färdigställdes 1776 den nya börsbygg-
nad som fortfarande står på platsen. Arkitekt var Erik Palmstedt som 
även har utfört en teckning av området före börsbyggnadens tillkomst. 
I bilden syns till höger stadens gamla rådhus där även rådhuskällaren var 
inrymd (notera vintunnorna utanför källarens entre). Längst till vänster 
syns dessutom den så kallade Kopparmatte, en symbol för stadens rätt-
skipande institutioner.28

 I stadens gamla centrum fanns i mitten av 1700-talet många förvänt-
ade grupper representerade (se tablån på nästa sida). Handelsmännen 
dominerade bilden men här fanns även de två stora hantverken, skrädd-
eri och skomakeri, i betydande omfattning. Tjänstemännen och det 

Bild 4. Stortorgets norra sida, med det gamla rådhuset före börshusets till-
komst. Lavering från 1768 av Erik Palmstedt (1741–1803). KB.
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hushållstjänstefolk som bildade egna hushåll gjorde bilden ännu mer 
mångfacetterad. Det fanns också ganska många fabrikörer (med verk-
städer för tillverkning av ur, sidenband, tobaksvaror, stövlar, askar med 
mera).
 Sjuttio år senare var bilden sig ganska lik, men handelsmännen hade 
minskat något till förmån för skomakarna. Och precis som i andra trakt-
er i omgivningen fanns det 1830 många vaktmästare här. Bland verksam-
heterna märks också krognäring, men det är en ganska svårtolkad siffra. 
Detta eftersom krognäring ofta drevs som binäring, vilket gör att antalet 
personer sysselsatta med krogverksamhet många gånger är högre än vad 
som syns i analyserna av mantalslängderna.
 De hushållsanställda som bildade egna hushåll utanför den egent-
liga arbetsplatsen var en grupp som också blev större i stadens inre del. 

Tablå över trakt nr 10. Inre Stadsholmen

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

688 938 2817 3130 4,0 3,3

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

41 Handlare 71 79 Skräddare, sömmare och tapets. 111
79 Skräddare, sömmare och tapets. 53 54 Hushållsanställda 65
30 Tjänstemän 35 41 Handlare 58
54 Hushållsanställda 31 55 Vaktmästare och städare 41
39 Övriga kontorister 31 39 Övriga kontorister 29

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

41 Handlare 381 79 Skräddare, sömmare och tapets. 302
79 Skräddare, sömmare och tapets. 311 41 Handlare 271
21 Chefer och förvaltare 150 80 Skomakare och lädervaruarb. 215
80 Skomakare och lädervaruarb. 128 55 Vaktmästare och städare 156
54 Hushållsanställda 98 54 Hushållsanställda 131

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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Huvudanledningen till att de var så många i den här trakten var när-
heten till slottet. De flesta och de största hushållen i gruppen förestods 
alla av tjänstefolk vid hovet. År 1760 fanns här till exempel »Kammar 
laqueijen hos hans Kongl: Maj:t«, »Skafferie betienten wid Kongl: 
Hofwet«, »Hans Kongl. Höghets Prints Gustavs städerska hustru« och 
»Kiökspigan wid Kongl: Kiöket«. Det fanns också ganska många som 
var anställda inom adliga hushåll, både i närheten och i de södra delarna 
av Klara. Utanför denna grupp är exemplen färre, nämnas kan »Jung-
fru, säger sig arbeta för peruquemakaren Lars Holm« och »Waktmästare 
hustrun, är hielphustru«. I det första fallet anar man en misstänksam-
het hos mantalskrivaren. Många kvinnor i samhällets utkanter försökte 
ofta undkomma kravet på laga försvar genom att hävda att de hade 
anställning någonstans. I det andra fallet stöter vi på titeln hjälphustru 
som var vanlig 1760. Förmodligen står den för kvinnor som utförde 
allehanda tjänster i många hushåll i ett område. De kanske tvättade lite 
här, städade där, passade barn med mera. Andelen av tjänstefolksgrupp-
en som var anställda vid slottet var 1830 nästan oförändrad, men det 
totala antalet hushåll i gruppen hade fördubblats. Tendensen är starkt 
kopplad till det ökade bruket att låta tjänste- och arbetsfolk bo utanför 
det egna hushållet. Utvecklingen var mycket tydlig inom skräddaryrket, 
och bland tjänstefolksklassen. Men situationen var inte likadan i alla 
yrken. Skräddaryrket kan här kontrasteras mot ett av de andra stora 
hantverken, skomakeriet, som var mycket vanligt i området. Även sko-
makarhushållen blev fler i den här trakten men inte på grund av att 
gesällerna bildade egna hushåll utan genom att fler skomakarmästare 
var verksamma här 1830 jämfört med 1760 och att hushållen dessutom 
blivit större. Bland skomakarna var det år 1830 fortfarande vanligt med 
många hos mästarna inneboende gesäller. Skillnaden mellan skräddarna 
och skomakarna i det här hänseendet ger därför processen ett motlutan-
de drag, genom att gesällhushållen hos de förra i viss mån kompenseras 
av mästarhushållen hos de senare. 
 Vi fortsätter vår promenad och väljer stråket Köpmangatan, Köp-
mantorget och Brunnsgränd vilket för oss ner på Skeppsbron (trakt nr 
11 på karta 4, s. 76). Platsen blev på 1600-talet Stockholms merkantila 
centrum, en position som området sedan behöll långt in på 1800-talet. 
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Skeppsbron har också gett namn åt en grupp handelsmän som under 
1700-talets gång närmade sig den högre adeln, både i livsstil och stat-
us. Det var skeppsbroadeln med representanter som Claes Grill, John 
Jennings, Carl Christopher Arfwedson, Christian Hebbe, Jean-Henri 
Lefebure, Johan Martin Schön och Joakim Daniel Wahrendorff. De var 
alla grosshandlare i Stockholm, vissa av dem även fabrikörer och bruks-
patroner. Genom lyckosam handelsverksamhet (framförallt järnexport) 
under 1700-talet hade de lyckats skrapa ihop väldiga förmögenheter. 
Att handelskapitalism – och inte industrikapitalism – stod i centrum 
under 1700-talet har att göra med att det nästan uteslutande var inom 
handeln som det gick att göra mycket stora vinster – och förluster. Inom 
de varuproducerande näringarna var omfattningarna ännu ganska be-
gränsade, vilket gav små vinstmarginaler. Inom handelssektorn fanns 

Tablå över trakt nr 11. Skeppsbron

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

642 846 2590 3000 4,0 3,5

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

41 Handlare 107 41 Handlare 106
79 Skräddare, sömmare och tapets. 38 79 Skräddare, sömmare och tapets. 73
39 Övriga kontorister 37 55 Vaktmästare och städare 45
54 Hushållsanställda 21 54 Hushållsanställda 37
21 Chefer och förvaltare 21 51 Restaurang- och hotellidkare 28

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

41 Handlare 788 41 Handlare 713
79 Skräddare, sömmare och tapets. 149 79 Skräddare, sömmare och tapets. 209
21 Chefer och förvaltare 134 55 Vaktmästare och städare 162
39 Övriga kontorister 65 51 Restaurang- och hotellidkare 137
87 Rörmokare, svetsare och plåtsl. 65 80 Skomakare och lädervaruarb. 120

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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däremot både det mesta kapitalet och möjligheterna att väsentligt för-
öka det. Under frihetstidens inledning ökade dessutom England kraftigt 
sin järnimport från Sverige. Detta uppsving för handeln följdes, när 
exporten till England under andra hälften av seklet minskade, delvis på 
grund av konkurrens från Ryssland och delvis på grund av inhemska 
exportförbud, av ett kraftigt ökat importbehov av spannmål. Ett behov 
som främst täcktes genom import från Svenska Pommern.29 
 Handelshusen i Stockholm hade i många fall startats av söner ur 
europeiska handelshus. Ofta var det det importerande eller exporter-
ande landet som grundade ett handelshus i Stockholm. Specialiseringen 
på en vara var i och för sig ovanligt, men grovt sett kan man säga att 
engelska eller skotska handelshus främst sysslade med järnexporten till 
de brittiska öarna samtidigt som tyskarna var stora importörer av spann-
mål. Bröderna Plomgren och släkten Arfwedson är dock exempel på 
svenska handelsmän vilka uppnådde »skeppsbroadlig« status.30

 Handelsmännen var därför som väntat den mest betydelsefulla grupp- 
en vid Skeppsbron både 1760 och 1830 (se tablån på nästa sida). Andelen 
sjunker dock något mellan de båda åren; om man räknar på antalet 
hushållsmedlemmar sker fallet från 30 till 23 procent. Det rörde sig dock 
bägge åren i regel om mycket stora hushåll (uppemot 20 eller fler med-
lemmar) med ett stort inslag av inneboende drängar, bokhållare och 
bod- och kontorsbetjänter. Strukturen bland handelshushållen var sig 
också ganska lik vid en jämförelse mellan de två undersökta åren. Den 
mest betydande skillnaden var egentligen bara ett markant ökat inslag 
av kvinnliga hushållsföreståndare 1830. Bland de talrika handelsmännen 
och grosshandlarna finner vi då ett flertal titlar av typerna »Demoiselle, 
har klädståndet i huset N:o 1 i detta kvarter« och »Demoiselle, idkar 
nipperhandel i detta hus«. Det är ytterligare några exempel på den »lilla« 
handelns framväxt i Stockholm mellan 1760 och 1830.

 
Nedanför Katarina kyrka

Fortsätter man längs med Skeppsbron söderut kommer man efter en kort 
promenad till Slussen (nyckelpunkterna J på karta 2 och A på karta 3). 
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Där låg under undersökningsperioden den sluss som Christopher Pol-
hem konstruerat och som stod färdig på 1740-talet. Trakten innehöll 
förutom slussen flera bodlängor med försäljningsställen och även ett 
slaktarhus. På Södermalmssidan låg dessutom järnvågen där järnet från 
Bergslagen vägdes innan det lastades på skepp för vidare transport söd-
erut. År 1830, men inte 1760, fanns det mantalsskriven befolkning i 
området.
 Av naturliga orsaker är det just Slussens »genomströmmande« egen-
skaper som sätter sin prägel på den bofasta befolkningen 1830 (se tablån 
ovan). Den stora majoriteten av hushållsföreståndare sysselsatte sig med 
någon form av handel eller utskänkning. Här fanns till exempel inte 
bara vinskänker och traktörer utan även »Tullöfver upsyningsmans en-
kan, idkar krogrörelse« och »Skomakare gesälls enkan, idkar krogrör-

Tablå över trakt nr 12. Slussen

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

– 43 – 194 – 4,5

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

51 Restaurang- och hotellidkare 9
41 Handlare 8
45 Försäljare och butiksanställda 2
79 Skräddare, sömmare och tapets. 2
54 Hushållsanställda 2

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

51 Restaurang- och hotellidkare 55
41 Handlare 34
21 Chefer och förvaltare 15
79 Skräddare, sömmare och tapets. 11
80 Skomakare och lädervaruarb. 10

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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else«. Och bland handlarna fanns »Spegelfabriquers dotren, idkar glas 
och porcellaine handel härstädes« och »Gardist dotren jungfru, idkar 
månglerihandel med fruckt, fogel, höns, ägg«.
 I anslutning till Slussen låg Södermalmstorg och den så kallade 
Ryssgården, en plats vars utseende under 1770-talet har skildrats i en 
tavla av Johan Sevenbom (bild 5). I målningen är områdets karaktär av 
hamnplats tydlig, men även som mötesplats var den viktig (se till exem-
pel kvinnorna vid brunnen i förgrunden). Längst bort till höger i bild 
skymtar också Stadsgårdsområdet. Bilden är i det här fallet målad från 
nyckelpunkten B på karta 3 (s. 55).
 Efter att ha gått förbi Järngraven och Södra stadshuset och påbörjat 
stigningen uppför den branta Götgatsbacken kommer vi in i den mest 
folkrika av alla de trakter som vi passerat och kommer att passera under 
den här promenaden. Trots att Katarina kyrka (trakt nr 13) inte är så 
stor innehöll området nästan 4 800 invånare år 1760 och omkring 4 000 
personer sjuttio år senare. Trångboddheten bör ha varit betydande, både 
i de ganska höga stenhusen i närheten av Slussen och i de enklare trähus 
som var den mest vanliga byggnadstypen högre upp på Katarinaberget. 
År 1760 var det framförallt två näringsgrenar som satte sin prägel på 
det här området. Textilindustrin, vars kärnområde låg längre söderut, 

Bild 5. Södermalmstorg, Stadsgården och Strömmen. Detalj ur målning av 
Johan Sevenbom (1721–1784) från 1773. SSM.
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sträckte en inflytelserik arm in även i det här området. Och det vik-
tiga hamnområde som sträckte sig från Stadsgården till Skeppsbron var 
givetvis anledningen till den stora mängd av sjökaptener, styrmän och 
matroser som återfanns här (se tablån nedan).
 Antalet sjömanshushåll i Katarina norra sjönk dock från 251 till 97 
stycken mellan 1760 och 1830. Staffan Högberg har i boken Utrikes- 
handel och sjöfart på 1700-talet konstaterat en relativ tillbakagång, från 
och med slutet av 1700-talet, av den utrikes sjöfarten till och från 
Stockholm. Den expansiva utvecklingen inträffade istället i rikets andra 
hamnstäder, framförallt i Göteborg. Det är emellertid svårt att få en hel-
täckande bild som täcker in alla aspekter av sjöfarten, från de stora ut-
landsfararna till den inre hamntrafiken. Både Högbergs föregångare på 
området, Eli F. Heckscher, och andra stockholmsforskare som Moritz 

Tablå över trakt nr 13. Katarina kyrka

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

1589 1376 4762 4041 3,0 2,9

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

98 Sjömän, utkörare och åkare 251 98 Sjömän, utkörare och åkare 97
75 Textilarbetare 240 75 Textilarbetare 72
99 Arbetare 94 4 Flyg- och fartygsbefäl 70
4 Flyg- och fartygsbefäl 83 79 Skräddare, sömmare och tapets. 60

95 Murare och byggnadsarbetare 75 55 Vaktmästare och städare 53

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

98 Sjömän, utkörare och åkare 705 41 Handlare 287
75 Textilarbetare 475 4 Flyg- och fartygsbefäl 224
4 Flyg- och fartygsbefäl 274 55 Vaktmästare och städare 169

41 Handlare 250 79 Skräddare, sömmare och tapets. 161
95 Murare och byggnadsarbetare 238 95 Murare och byggnadsarbetare 159

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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Marcus, Sven Gerentz, Ingrid Hammarström och Inger Ström-Billing 
instämmer dock i Högbergs bild av en från sekelskiftet 1800 långsamt 
avtagande handelsjöfart i Stockholm.31 Gerentz beskriver situationen så 
här i en bok om Stockholms sjömanshus:

Den svenska sjöfartens tillbakagång under 1820- och 30-talen var så på-
taglig, att myndigheterna till slut kommo till insikt om att åtgärder 
borde vidtagas för att förhindra en ytterligare försämring.32

 
Från och med 1812 tillsattes ett antal utredningar om läget och sjömans-
huset fick ofta fungera som remissinstans. På 1830-talet försökte man 
förklara nedgången inom stadens sjöfart med de förändringar inom tull- 
och sjöfartsområdet som gjort att andra orter fått möjlighet att överta 
sjöfart från Stockholm. Utvecklingen sågs emellertid som en naturlig 
följd av regeringens ambition att sprida handelsverksamheten över land-
et. Även Börjesons siffror över Stockholms handelsflotta, återgivna i 
tabell 7, förstärker bilden av en stockholmsk sjöfartsnäring på nedgång. 

Tabell 7: Stockholms och Sveriges handelsflotta 1800–1850

År Stockholm, antal Stockholm, läster Sverige, antal Sverige, nyläster

1800 254 44085 800 28151
1810 218 18299 852 29893
1815 238 19663 994 37140
1820 223 18279 819 29845
1830 162 13248 909 29911
1835 121 9506 825 26408
1836 118 9318 818 26099
1837 115 5358 820 26319
1838 122 9836 853 28295
1840 150 13024 983 36052
1850 118 11182 1042 42366

Källa: D. Hj. T. Börjeson, Stockholms segelsjöfart. Anteckningar om huvudstadens kofferdiflotta 
och dess män med en översikt av stadens och rikets sjöfartsförhållanden från äldsta tid intill våra 
dagar. Minnesskrift 1732–1932, Stockholm 1932, s. 374. Siffrorna för Stockholm är baserade 
på Sjömanshusets årsberättelser och för Sverige (inkl. Stockholm) på BiSoS. Läst (olika vikt 
beroende på vara) och nyläst (4251 kg) är inte jämförbara enheter. Värdena har medtagits i 
tabellen för att visa att nedgången i antal fartyg inte samtidigt innebar en betydlig ökning av 
tonnaget per fartyg. 
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I Stockholm minskar antalet fartyg (utan att tonnaget per fartyg ökar), 
samtidigt som utvecklingen i hela landet är mer stabil. Detta kan vara 
en förklaring bakom den stora minskningen av sjömanshushåll i Kata-
rina norra.
 Det som hände med sjöfartsnäringen i Stockholm mellan 1760 och 
1830 var med andra ord inte en faktisk minskning av själva näringen, 
utan istället att stadens egen handelsflotta och sjöarbetskraft blev ut-
konkurrerade av fartyg och besättningar från andra platser och länder.  
Följande utdrag ur Högbergs bok om Stockholms historia belyser för-
hållandet:

Stockholms egen handelsflotta spelade inte heller samma roll som tid-
igare. År 1850 var det finska fartyg som skötte den omfattande sjöfarten 
på Finland, spannmålsfrakterna inom Östersjön låg i händerna på nord-
tyska skeppare eller bedrevs med skutor från skånska hamnar. Sjöfarten 
på Nordsjön sköttes av sydsvenska och framför allt av norska fartyg. 
Stockholms egna fartyg var främst sysselsatta i den långväga sjöfarten 
på Sydeuropa, Brasilien och Ostindien.33

Det blev därmed två mycket viktiga näringsgrenar som negativt påverk-
ade utvecklingen i det här området. Både textilindustrins kris och det 
minskade behovet av stockholmska sjömän kan med säkerhet ses som 
viktiga orsaker bakom befolkningstalets fall. Men det fanns även grupper 
som expanderade i trakten. Den viktiga vaktmästargruppen tog, precis 
som på många andra håll i staden, över textilarbetarnas och sjömännens 
bostäder när dessa försvann. Även skräddare och andra personer syssel-
satta med sömnadsarbete blev fler i det här området. Framförallt rörde 
det sig här om gesällhushåll och många ensamma kvinnor som livnärde 
sig med olika former av sömnads- och annat handarbete. De senare 
kunde ha titlar som »Handelsmans enkan, hon föder sig med at sy« eller 
»Skeppare åldermans dottren, föder sig med att sy, är af Kongl. Maj:t 
i nåd«. Det senare är ett exempel på en kvinna som genom ansökning 
till statlig myndighet blivit myndigförklarad och fått rätt att försörja sig 
med någon enklare form av verksamhet, i det här fallet sömnadsarbete. 
I andra fall gavs rätt till månglerihandel eller liknande.34 Bland han-
delshushållen, som innehåller ungefär lika många personer 1760 som 



• 112 •

spelpjäserna

1830, finns det många exempel på ensamma kvinnor med rättighet att 
idka sådan handel. De kunde ha titlar som »Slagteri styckmästare hus-
trun, idkar lutfiskhandel i Södra Lutfiskgången«, »Sjötulls wacktmästare 
enkan, idkar klädmäkleri handel i bod vid Österlångg« eller »Assistents 
dotren, idkar nipperhandel, endast under marknadstiderne«. Handels-
hushållen låg som regel nere vid Slussen och vid Ryssgården, samt längs 
med Götgatan.
 Efter att ha kommit upp på krönet av Götgatsbacken, svänger vi till 
vänster in på Tjärhovsgatan (nyckelpunkten C på karta 3, s. 55) och 
fortsätter upp mot området söder om Katarina kyrka. Vi passerar kyr-
kobyggnaden och kommer till Stadsträdgårdsgatan (nuvarande Ny-
torgsgatan). Vi står nu vid nyckelpunkten D och framför oss ligger 
Stadsgårdstrakten (nr 14 på karta 4, s. 76) som består av mycket branta 

Tablå över trakt nr 14. Stadsgården

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

624 745 1703 1810 2,7 2,4

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

98 Sjömän, utkörare och åkare 157 98 Sjömän, utkörare och åkare 138
75 Textilarbetare 76 4 Flyg- och fartygsbefäl 58
95 Murare och byggnadsarbetare 66 75 Textilarbetare 42
4 Flyg- och fartygsbefäl 51 95 Murare och byggnadsarbetare 32

99 Arbetare 27 97 Hamn- och transportarbetare 28

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

98 Sjömän, utkörare och åkare 458 98 Sjömän, utkörare och åkare 253
4 Flyg- och fartygsbefäl 186 4 Flyg- och fartygsbefäl 211

95 Murare och byggnadsarbetare 173 95 Murare och byggnadsarbetare 82
75 Textilarbetare 162 58 Brandmän och militärer 79
58 Brandmän och militärer 62 97 Hamn- och transportarbetare 72

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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Karta 5. Textilindustrins andel av kvartersbefolkningen 1760. Karteringen 
omfattar bara undersökningsområdet, se karta på sidan 53. Jämför andelen 
textilarbetare 1760 med motsvarande andel 1830 i karta 6 på sidan 115. 
Bakgrundskartan är ett utsnitt ur Karta över Stockholm av Petrus Tillæus, 
1733. SSA.
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stadsområdet och de ersattes i viss mån av en ny grupp med stark an-
knytning till områdets funktion som en av de viktigaste hamnplatserna 
i Stockholm. Det var hamn- och transportarbetarna, inom vilken grupp 
vi bland annat återfinner vindragarna, järnbärarna, vågkarlarna och an-
dra liknande sysselsättningar. Några egentliga hamnarbetare eller stuv-
are med titlar av senare 1800-talssnitt fanns ännu inte i Stockholm. De 
uppstod först vid mitten av seklet när ångfartygen blivit vanliga och de 
gamla skråtraditionerna luckrats upp.35

 De arbetarhushåll som enligt listan fanns här 1760 var inte heller 
företrädda av personer med arbetartitlar utan är istället resultatet av en 
tolkning av ett antal olika titelvarianter som därmed hamnat i arbetar-
kategorin. Det rör sig framförallt om många kvinnor med titlar av typen 
»Pigan, und:r Grundberg« eller »Tobaks arbet:re enk:n, und:r Frisk«. 
Gemensamt för dessa var att de har laga försvar från någon näringsidk-
are (oftast en klädesfabrikör) men att vagheten i själva titeln har gjort 
att de klassificerats som »arbeterskor« och inte som »textilarbeterskor«. 
Kopplingen till textilindustrin är dock i de allra flesta fall stark och för-
modligen rör det sig oftast om kvinnor som i sina hem utförde olika 
arbeten inom textilindustrin. 
 

Mot Katarinas hjärta

Gränsen mellan de två trakterna Katarina kyrka och Stadsgården går 
längs med Stadsträdgårdsgatan. Följer vi den gatan söderut kommer vi 
efter ett tag in i trakten Katarina inre. Vi befinner oss därmed i den 
stockholmska textilindustrins kärnområde.36 
 På karta 5 och 6 ( s. 113 och 115) visas textilindustrins befolkningsandel 

klippor i norr och i sin helhet kännetecknas av mycket kuperad terräng. 
Trakten sträcker sig ner mot Tegelviken i öster. 
 Det här är kanske den trakt i undersökningområdet som förändra-
des minst mellan 1760 och 1830. Sjömännen, sjöbefälen, textilarbetarna, 
murarna, brandmännen och militärerna var alla viktiga grupper här vid 
båda tillfällena (se tablån på s. 112). Textilarbetarna och murarna följde 
dock den allmänt negativa trend som dessa grupper uppvisade i hela 
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av kvarteren i hela undersökningsområdet, 1760 och 1830. Det är tydligt 
att hela den södra delen av Katarina församling i mitten av 1700-talet 
kännetecknades av livaktig textilindustriverksamhet. Det var en kom-
bination av mer storskalig och fabriksliknande verksamhet (till exem-
pel vid Barnängsmanufakturen, belägen i områdets sydöstra hörn) och 
verksamhet i småskaliga verkstäder och bostäder. I det senare fallet var 

Karta 6. Textilindustrins andel av kvartersbefolkningen 1830. Karteringen 
omfattar bara undersökningsområdet, se karta på sidan 53. Jämför andelen 
textilarbetare 1830 med motsvarande andel 1760 i karta 5 på sidan 113. 
Bakgrundskartan är ett utsnitt ur kartan Wägvisare i Stockholm, 1819. SSA.
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de olika arbetsmomenten som regel sammanbundna genom ett förlags-
system med en fabrikör som kanaliserade produkten via olika verkstäder 
och enskilda arbetare, från råvara till färdigt kläde. Arbetsfördelningen 
inom textilindustrin studeras i detalj i kapitel sex.37 Men jämförs kartan 
som visar textilindustrins utbredning 1760 med motsvarande karta från 
1830 blir det tydligt hur krisen i industrin reducerat antalet verksamma 
personer. Gränsvärdet 30 procent uppnåddes vid den tiden bara i ett 
fåtal kvarter söder om Nytorget. 
 Manufakturindustrins nedgång i Stockholm har sedan mitten av 
1900-talet varit en starkt omdebatterad fråga inom historieforskning-
en. Eli F. Heckscher, Per Nyström och deras efterföljare har alla fört 
fram förklaringsmodeller som både klingat i harmoni och disharmoni. 
Framförallt har tolkningarna av det omfattande stödet av manufaktur-

Tablå över trakt nr 15. Inre Katarina

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

804 614 2499 1897 3,1 2,9

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

75 Textilarbetare 256 75 Textilarbetare 64
98 Sjömän, utkörare och åkare 66 99 Arbetare 23
99 Arbetare 60 54 Hushållsanställda 20
95 Murare och byggnadsarbetare 52 58 Brandmän och militärer 18
79 Skräddare, sömmare och tapets. 34 98 Sjömän, utkörare och åkare 15

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

75 Textilarbetare 781 77 Livsmedelsarbetare 178
98 Sjömän, utkörare och åkare 180 75 Textilarbetare 117
77 Livsmedelsarbetare 177 21 Chefer och förvaltare 97
95 Murare och byggnadsarbetare 161 80 Skomakare och lädervaruarb. 69
21 Chefer och förvaltare 113 99 Arbetare 46

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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industrin från statligt håll diskuterats. Det var till exempel när detta 
stöd till stor del togs bort under 1760-talet som industrins kris inledd-
es. Klas Nyberg är den forskare som senast yttrat sig i frågan. I boken 
Kommersiell kompetens och industrialisering skärskådar han textilstaden 
Norrköpings tillväxt på Stockholms bekostnad under första hälften av 
1800-talet. Han menar att Stockholmsindustrins oförmåga att bryta sig 
ur det traditionella tankesättet med en strikt uppdelning mellan pro-
duktion (hantverk, manufaktur) och handel gjorde att textilnäringen 
inte lyckades överleva under de nya förhållanden som utvecklades i bör-
jan av 1800-talet. Det motsatta förhållandet gällde i Norrköping. Där 
kunde de förmoderna institutionella strukturerna lättare övervinnas av 
en ny dynamisk företagarkår som på olika sätt lyckades kombinera pro-
duktion med handel. Resultatet i Stockholm blev att en av de absolut 
viktigaste näringsgrenarna avvecklades samtidigt som ingen ny kunde ta 
dess plats. Antalet arbetare i huvudstaden sjönk till exempel från 2 075 
personer år 1750 till 361 personer år 1840. En mycket intressant aspekt av 
Nybergs arbete är hans betoning på de mentala tankesättens betydelse, 
där han ger stockholmsmentaliteten, i kontrast till dess motsvarighet i 
Norrköping, en konservativ och traditionell prägel.38

 Betraktas tablån till vänster över trakten Inre Katarina får vi ytter-
ligare en bild av krisen. Det är till exempel ganska tydligt att krisen 
inte kompenserades i någon högre grad av alternativa verksamheter. 
Den enda expansiva gruppen utgjordes av ett mindre antal skomakare. 
Den för trakten viktiga livsmedelsindustrin var däremot inte expansiv 
men lyckades ändå hålla sina anknutna hushåll vid liv i ungefär samma 
utsträckning som tidigare.
 I Inre Katarina är det också första gången som vi ser arbetarkategorin 
representerad undersökningsåret 1830. Skärskådas mantalsuppgifterna 
för dessa visar det sig vara många kvinnliga och manliga personer med 
titeln fabriksarbetare, där nästan samtliga var anställda vid klädesfabrik-
er. Att titeln börjat få fotfäste bland klädesfabrikerna på Södermalm kan 
bero på den mekanisering av produktionen som tog fart under 1800-tal-
ets inledning. Det var en mekanisering som inledningsvis inte var bero-
ende av externa kraftkällor, som vatten- eller ångkraft. Istället handlade 
det om en effektivisering av framförallt spånaden genom nya maskiner 
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som drevs med handvevar. Men det fanns i Stockholm också ett litet 
antal klädesfabriker som var utrustade med primitiva ångmaskiner (med 
cirka fem hästkrafter).39 Två av dessa, Fougts änkas klädesfabrik och fab-
riksbolaget J. Öbergs änka, återfinns också som arbetsgivare åt flera av 
de personer som står med titeln fabriksarbetare i mantalslängden 1830.
 Vi fortsätter nu längs med Sillpackargatan (nuvarande Åsögatan), 
passerar över Götgatan och kommer in den västra delen av Katarina 
församling. Västra Katarina (trakt nr 16 på karta 4, s. 76) liknar i viss 
mån Stadsgården eftersom blandningen av olika yrkesgrupper inte för-
ändrades i någon större omfattning mellan 1760 och 1830 (se tablån 
ovan). Något som de också hade gemensamt var att de var de enda 
trakter i Katarina som hade en positiv befolkningsutveckling. En möjlig 
orsak till det skulle kunna vara att uthyrningen av bostäder – i lokaler 

Tablå över trakt nr 16. Västra Katarina

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

438 551 1599 1695 3,4 2,8

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

75 Textilarbetare 120 75 Textilarbetare 82
95 Murare och byggnadsarbetare 47 58 Brandmän och militärer 32
98 Sjömän, utkörare och åkare 31 95 Murare och byggnadsarbetare 24
97 Hamn- och transportarbetare 20 99 Arbetare 23
58 Brandmän och militärer 17 98 Sjömän, utkörare och åkare 19

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

75 Textilarbetare 350 75 Textilarbetare 138
95 Murare och byggnadsarbetare 150 98 Sjömän, utkörare och åkare 82
98 Sjömän, utkörare och åkare 89 58 Brandmän och militärer 74
21 Chefer och förvaltare 78 97 Hamn- och transportarbetare 66
77 Livsmedelsarbetare 67 99 Arbetare 54

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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som inte längre behövdes för annan verksamhet – i de här trakterna 
började tidigare och av någon anledning fungerade bättre.40 De kate-
gorier som ligger högt på listorna över hushåll och hushållsmedlemmar 
är också alla exempel på sådana där hushållsföreståndarna ofta hyrde 
in sig eller bodde som inneboende. Analyseras andelen husägande hus-
hållsföreståndare för de olika trakterna (tabell 8 ovan) framkommer det 
också att både Stadsgården och Västra Katarina var de två områden där 
minskningen av denna andel var som störst. I Stadsgårdstrakten minsk-
ade till exempel andelen från nästan 20 procent till 10 procent och i Väs-
tra Katarina från nästan 22 procent till 9 procent. En minskande andel 
husägare kan betraktas som en indikation på ökad uthyrningsgrad. Och 
med en ökad utflyttning av arbets- och tjänstfolk från hushållen måste 
behovet av uthyrningslägenheter ha stigit. Områden som kunde svara 
upp mot detta behov kan därmed ha fått en bättre befolkningsutveck-
ling än andra motsvarande områden. Det är en möjlig tolkning.

Tabell 8. Andelen husägande hushållsföreståndare per trakt, 1760 och 1830. 
Procent

Nr Namn 1760        1830

2 Klara norra 13,0 9,0
3 Hötorget 12,9 10.3
4 Klara kyrka 13,9 7,2
5 Brunkeberg 12,3 6,5
6 Holmarna 8,2 0,9
7 Riddarholmen 4,3 3,5
8 Nya Stadsholmen 11,1 7,5
9 Västerlånggatan 12,8 9,5

10 Inre Stadsholmen 10,6 6,0
11 Skeppsbron 13,6 6,5
12 Slussen – 2,3
13 Katarina kyrka 10,3 8,4
14 Stadsgården 19,2 10,2
15 Inre Katarina 14,2 8,6
16 Västra Katarina 21,7 8,9
17 Åsen 16,9 10,0
18 Östra Katarina 21,5 10,5

Källa: MLDB 1760/1830.
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 Vår väg går nu söderut uppför Fatburstvärgatan, vilket är en gata 
som inte längre existerar, och när vi kommer upp på dess krön möter vi 
Holländargatan. Den gatan har fått sitt namn av den väderkvarn som 
stod på berget på andra sidan av Götgatan. Vi tar oss fram till väder-
kvarnen och har därmed kommit in i nästa trakt i undersökningen, 
med namnet Åsen (nr 17, tablå ovan). Kvarnen som vi nu står vid var 
av holländsk typ, vilket alltså är orsaken till både kvarnens och gatans 
namn. Holländska kvarnen hade en större fast underdel och en mindre 
rörlig överdel. Den var byggd före 1669 och skulle komma att bli kvar 
på platsen till 1894.41

 Åsen drabbades hårdast av alla trakter i Katarina av den negativa be-
folkningsutvecklingen mellan 1760 och 1830. Området förlorade under 
perioden nästan hälften, eller 534 personer, av sin mantalsskrivna be-

Tablå över trakt nr 17. Åsen

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

366 211 1164 630 3,0 3,0

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

75 Textilarbetare 108 75 Textilarbetare 23
98 Sjömän, utkörare och åkare 30 99 Arbetare 13
95 Murare och byggnadsarbetare 24 95 Murare och byggnadsarbetare 12
99 Arbetare 21 77 Livsmedelsarbetare 10
58 Brandmän och militärer 19 41 Handlare 9

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

75 Textilarbetare 308 77 Livsmedelsarbetare 89
77 Livsmedelsarbetare 136 75 Textilarbetare 50
98 Sjömän, utkörare och åkare 71 41 Handlare 48
95 Murare och byggnadsarbetare 68 21 Chefer och förvaltare 37
21 Chefer och förvaltare 63 95 Murare och byggnadsarbetare 35

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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folkning. Framförallt var det tre grupper, som alla har förekommit tid-
igare i framställningen, som stod för en stor del av nedgången. Antalet 
hushållsmedlemmar inom textilarbetargruppen sjönk till exempel med 
258 personer. Motsvarande siffror för sjömännen och byggnadsarbet-
arna var 57 och 33 personer. Mer än hälften av nedgången kan därmed 
tillskrivas dessa grupper. Någon expansiv näring som kunde häva fallet 
fanns vid den här tiden uppenbarligen inte. Den enda näringsgren som 
egentligen lyckades hålla sig kvar i området var livsmedelsbranschen. 
Den väderkvarn som vi just nu står vid är därmed ett bra exempel på 
den enda livskraftiga branschen i den här delen av Södermalm. Både 
1760 och 1830 fanns det bagare, bryggare, slaktare och mjölnare i det 
här området.
 I och med ankomsten till kvarnen har vi nått stadens södra utkanter. 
Elias Martin har skildrat miljön i en utblick söderut från Postmästar-
backen, vilket var namnet på Götgatans södra del (bild 6). Platsen kallas 

Bild 6. Postmästarbacken vid Skanstull i slutet av 1700-talet. Akvarell av 
Elias Martin (1739–1818). VHA.
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på karta 3 (s. 55) för nyckelpunkt E. Till höger på bilden ser vi de första 
hus en resenär söderifrån stötte på efter att ha passerat tullstationen vid 
Skanstull. I fjärran ser vi väderkvarnarna på Brännkyrkasidan.
 Vi nöjer oss emellertid med utsikten och vänder istället österut och 
går nedför backen mot Tullportsgatan. Vi är nu i en av de mest glesbe-
folkade delarna av Katarina och landskapet liknar här ren landsbygd. 
Vid Tullportsgatan svänger vi tillbaka norrut och fortsätter längs med 
den stora Beijerska trädgården på vänster hand, tills vi kommer till Ny-
gatan (nuvarande Skånegatan), vilken börjar här och leder oss österut 
upp mot Vita Bergen. Vi har därmed kommit in i den sista och avslut-
ande trakten, Östra Katarina (se tablån över trakt 18 härintill).  
 Östra Katarina är ett mycket stort område, framförallt på grund av 
den kraftiga omstrukturering av kvartersindelningen som skedde här 

Tablå över trakt nr 18. Östra Katarina

Hushåll Befolkning Medelhushåll
1760 1830 1760 1830 1760 1830

787 1034 3326 3078 3,3 2,7

Hushållsföreståndare
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

75 Textilarbetare 207 75 Textilarbetare 170
95 Murare och byggnadsarbetare 116 95 Murare och byggnadsarbetare 93
79 Skräddare, sömmare och tapets. 68 99 Arbetare 61
98 Sjömän, utkörare och åkare 66 98 Sjömän, utkörare och åkare 58
99 Arbetare 49 97 Hamn- och transportarbetare 48

Hushållsmedlemmar
Kod Undergrupper 1760 Ant. Kod Undergrupper 1830 Ant.

75 Textilarbetare 911 75 Textilarbetare 340
95 Murare och byggnadsarbetare 356 95 Murare och byggnadsarbetare 283
79 Skräddare, sömmare och tapets. 204 21 Chefer och förvaltare 224
98 Sjömän, utkörare och åkare 188 98 Sjömän, utkörare och åkare 150
99 Arbetare 80 97 Hamn- och transportarbetare 129

Källa: MLDB 1760/1830. Tablån innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var änka, 
hustru eller före detta yrkesutövare. Beräkningen av medelhushåll inkluderar inte hushåll som var 
större än 50 personer.
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mellan 1760 och 1830. Det är helt enkelt inte möjligt att dela upp om-
rådet i mindre bitar utan att behöva dela på enskilda kvarter. 
 Det här var en del av textilproduktionens kärnområde i staden. Vi 
känner därför igen flera av de processer som redan behandlats. Den 
kvantitativa nedgången för textilarbetarna var till exempel betydande. 
Det relativt stora antal skräddarhushåll som finns representerade i tab-
lån för 1760 kräver dock sin förklaring. De flesta i den gruppen var 
överskärare, en grupp som tillhörde manufakturindustrin, men som 
genom det utnyttjade titelklassificeringssystem (Hisco), blivit insorter-
ade i skräddargruppen. Att byggnadsarbetarna var talrika här berodde 
av samma anledning på det stora antal timmermän som arbetade vid det 
Stora varvet, beläget nere vid Tegelviken. Timmermännen klassificeras 
i Hisco i samma undergrupp som byggnadsarbetare. Varvet vid Tegel-
viken hade grundats redan 1687 och lades inte ner förrän 1930, det var 
alltså aktivt under hela undersökningsperioden.42  

Tillbakablick från Fåfängan

Det stora varvet vid Tegelviken kan betraktas i Johan Fredrik Martins 
vy från backen upp mot Fåfängan (bild 7, s. 124). Det ligger i bilden 
inklämt mellan Erstaberget och Stigberget, i den sprickdal som sträcker 
sig ner från Katarina kyrka. Konstnärens position motsvaras ungefär av 
nyckelpunkten G på karta 3 (s. 55).
 I och med ankomsten till Fåfängan har vi också nått slutet av vår pro-
menad och kan, liksom figurerna i förgrunden, vända blicken tillbaka 
mot det område som vi promenerat igenom. Under vägen har vi stött på 
olika typer av processer och företeelser i stadsrummet som på olika sätt 
var betydelsefulla för den strukturella omvandling som staden genom-
gick mellan 1760 och 1830. Jag kommer i det följande att sammanfatta 
dessa processer i fyra olika teman, vilka sedan bildar utgångspunkt för 
vissa av de analyser och tolkningar som görs i de kommande kapitlen, 
till exempel den tidsgeografiska domänanalysen i kapitel sex.
 Det första temat, som illustrerades med Bourdillons hyreshus i de 
norra delarna av Klara församling, kallar jag för från borgargårdar till 
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hyreshus. Temat har för det första en bebyggelsemässig aspekt, det skedde 
med andra ord en förändring av det faktiska bostadstypbeståndet under 
perioden, vilket bland annat beskrivits av Staffan Högberg och Rut 
Liedgren. Men temat rymmer också myntets andra sida, det vill säga 
den reella utflyttningen av personer från större till mindre hushållskon-
stellationer. En sådan omfördelning kunde på olika sätt skönjas i under-
sökningsområdets samtliga trakter, till exempel bland skräddargesäller 
och bland anställda vid det Kungliga Slottet. Intressant är dock att pro-
cessen inte syns när man betraktar alla hushåll gemensamt, i hela eller 
delar av undersökningsområdet (se tabell 5 på s. 80). På ett övergripande 
plan skedde »inte« en utflyttning av tjänstefolk, utan den komponent 
som tjänstefolket utgjorde i hushållen förstärkte istället sin position i 
viss mån under perioden. Hur hänger det ihop? Svaret på den frågan är 
att det fanns flera »motlutande« processer som strävade åt olika håll. Det 
fanns arbetare och tjänstefolk inom vissa yrken som i högre grad kom 
att bilda egna hushåll, men det fanns också yrken där förekomsten av 
anställda inom hushållet ökade mellan 1760 och 1830. Ytterligare en fak-
tor i sammanhanget är att till exempel utflyttade gesäller också kunde ha 
tjänstefolk (oftast en piga). De motlutande processerna kan också asso-
cieras med flera av de övriga teman som följer nedan. I samtliga av dessa 

Bild 7. Utsikt från Fåfängan in mot staden. Konturetsning av Johan Fredrik 
Martin (1755–1816), utan år. SSM.
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Tabell 9. Antal hushåll av olika storlek i 
undersökningsområdet, 1760 och 1830.

Storlek 1760 1830        Skillnad

1 2696 3886 1190
2 1723 1766 43
3 1442 1293 -149
4 1016 954 -62
5 668 645 -23
6 437 450 13
7 282 342 60
8 195 251 56

  9 156 169 13
10 100 127 27
11 91 94 3
12 75 74 -1
13 39 42 3
14 38 31 -7
15 35 29 -6
16 21 22 1
17 16 12 -4
18 15 14 -1
19 13 10 -3
20 3 11 8

Källa: MLDB 1760/1830. Hushåll större än 20 
personer har uteslutits ur tabellen.

är det uppenbart att det 
fanns aspekter som »drog« 
hushållsstrukturen åt olika 
håll. Men om man betrakt-
ar skillnaden mellan olika 
hushållsstorlekar i hela un-
dersökningsområdet 1760 
och 1830 framkommer det 
tydligt att det lilla hushållet 
trots allt var på frammarsch 
(tabell 9). Det skedde und-
er perioden både en kraftig 
tillväxt av enpersonshus-
håll, och samtidigt ökade 
förekomsten av relativt sto-
ra hushåll (6–10 personer). 
De mellanstora hushållen 
(3–5 personer) försvagade 
under samma tid sin posit-
ion.
 Det andra temat har fått 
beteckningen den interna 
handelns utveckling och innefattar uppsvinget för den lokala detalj- och 
minuthandeln, som var speciellt märkbar i området från Västerlång-
gatan och norrut mot Hötorget. Processen bestod dels av en ökning av 
traditionella minuthandelshushåll som till exempel kram- och klädes-
handlare (som regel stora hushåll med mycket tjänstefolk), dels av en ut-
vidgad förekomst av kvinnor som sysselsatte sig med småhandel, fram-
förallt som månglerskor och liknande (vanligtvis små hushåll med lite 
tjänstefolk). En annan viktig utvecklingsprocess som har samband med 
den interna handelns utveckling, men samtidigt är av en bredare och 
mer allmän karaktär, är det kvinnliga tjänstefolkets utökade numerär. 
Framförallt kunde den tendensen noteras i Klara församling. Det före-
faller därför som att de kvinnor vilka i undersökningsperiodens början 
kunde finna en försörjning inom till exempel textilindustrin, i början av 
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1800-talet alltmer blev hänvisade till att söka sig en tjänst som piga. 
 Det tredje temat var i huvudsak koncentrerat till Södermalm och 
kallas för krisen i textilindustrin. Manufakturindustrin nådde, med hjälp 
av statligt understöd, sin kulmen vid mitten av 1700-talet. Den interna 
arbetsorganisationen inom näringen liknade på sätt och vis det tradit- 
ionella hantverket, men det fanns också inslag som pekade framåt, mot 
ett modernare sätt att organisera arbete. Krisen för textilbranschen 
innebar därför att många hushåll, vilka redan under 1700-talet antagit 
en form som var annorlunda och mer »modern« än den traditionella 
idealbilden dikterade för ett hushåll, minskade i antal. Detsamma kan 
för övrigt sägas om ett antal andra yrkeskategorier som också gick till-
baka under perioden, till exempel sjömännen, byggnadsarbetarna och 
soldaterna. När det gäller de sistnämnda skedde dock inte en egentlig 
tillbakagång, utan det rörde sig om en förändring av logiorganisationen, 
från så kallat borgläger (inhysning i borgarhushåll) till boende i kasern 
(vilka uppfördes på Ladugårdslandet).
 Det fjärde och sista temat har jag gett benämningen hantverkets re-
nässans. Det traditionella hantverket genomgick inte någon kraftig ex-
pansion under den aktuella perioden, men det lyckades ändå i stort sett 
behålla sin numerär och på så vis framstå som livskraftigt i jämförelse 
med andra grupper som gick tillbaka. I många trakter kunde traditionella 
hantverkshushåll överta utrymme som lämnats av andra yrkeskategorier 
vilka reducerats under perioden. Här kunde också en skillnad mellan 
de två största grupperna av hantverkare, skomakarna och skräddarna, 
noteras. Bland de förra levde de mästarledda hushållen kvar, medan det 
bland skräddarna blev allt vanligare att gesällerna flyttade ut från mäst-
arnas hushåll och istället bildade egna hushåll, antingen ensamma eller 
som sammanboende.
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I kapitel fyra tecknades en bild av de förändringar som inträffade i 
Stockholms stadsmiljö mellan 1760 och 1830. Fokus låg i det kapitlet på 
större delar av staden och på de viktigaste och största grupperna av hus-
håll och verksamheter; det som i det här sammanhanget skulle kunna 
kallas för makronivån. I den här och följande delundersökningar är det i 
stället på mikronivån som fokus ligger, på de enskilda fastigheterna och 
kvarteren, och på människorna som där levde sina dagliga liv.
 Vid en tidsgeografisk analys av vardagsliv på en viss plats betraktas 
världen utifrån ett synsätt som samtidigt vill fånga rummet och tidens 
fyra dimensioner. Rummet har dels sina tre dimensioner, men till dem 
läggs tidens gång vilken blir en fjärde dimension som också måste tas 
med i beräkningen. Ibland utnyttjas så kallade tidsgeografiska banor 
eller trajektorier för att åskådliggöra flödet av människor eller ting gen-
om ett geografiskt område under en tidsperiod. Då utelämnas oftast 
en av rummets dimensioner – som regel dess höjd – för att istället an-
vändas för att illustrera ett visst mått av förfluten tid. En person eller 
ett ting som inte rör sig i rumslig mening rör sig i en sådan avbildning 
ändå, genom att stillaståendet representeras med ett streck som hela 
tiden befinner sig på samma plats men som blir högre och högre ju mer 
tid som passerar. Förflyttning bildar i stället sneda streck som på en och 
samma gång representerar förflyttning i rumslig och tidsmässig mening. 
De här komponenterna är vanliga i de flesta tidsgeografiska studier. Jag 
har emellertid valt att inte utnyttja dem i den här boken. Det är istället 
två andra komponenter inom den tidsgeografiska begreppsfloran som 
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huvudsakligen utnyttjas. Det är för det första begreppet »projekt« och 
för det andra begreppet »domän«. Fokuset i analysen förskjuts därför 
bort en aning från det faktiska tidsgeografiska flödet, och stannar istället 
upp vid de strukturella delar i omgivningsstrukturen vilka kan betraktas 
som »flödets« mest centrala »kanalisatorer« eller »vägledare«. Tillväga-
gångssättet är till stor del betingat av nödvändigheten att försöka skapa 
en tidsgeografisk metodik som kan fungera med utgångspunkt i ett hist-
oriskt källmaterial.  
 I det här kapitlet görs en detaljerad studie av en enskild fastighet be-
lägen på Stadsholmen 1830. Syftet är att, som ett första steg, försöka se 
hur en fastighet i slutet av den valda undersökningsperioden, både var 
en tillbringare för olika typer av projekt, och samtidigt en nod genom 
vilket olika människors tidsgeografiska banor kanaliserades. Samtidigt 
är det viktigt att en sådan analys inte blir för detaljerad och specifik. 
Det är med andra ord bra om huvudintresset hela tiden kan hållas på de 
stora dragen och inte på de krusningar och distortioner som vardagsliv-
et alltid är uppfyllt av. När detta är klart görs en tolkning av resultatet 
med särskilt hänseende på nyheter och kvarlevor i den tidsgeografiska 
vardagen, jämfört med en motsvarande situation i mitten av 1700-talet. 
Denna undersökning följs sedan, i kapitel sex, av en tidsgeografisk 
domänanalys med anknytning till de teman som utkristalliserade sig i 
kapitel fyra.
 

En närbild från ett hus i Gamla Stan

Fastigheten Marsyas 10 ligger i hörnet av Österlånggatan och Kråkgränd 
i det som idag kallas för Gamla Stan.1 Källaren är byggd redan på medel-
tiden men det nuvarande huset uppfördes under 1640-talet och blev 
sedan successivt tillbyggt fram till och med 1850-talet.2

 År 1830 ägdes huset av den före detta bagaren Adam Joachim Berg, 
själv bosatt på Ladugårdslandet. 
 I det första hushållet i fastigheten var den ensamstående grosshand-
laren Carl Åmark hushållsföreståndare. Han var 36 år gammal och drev 
en handelsfirma i bolag med C. L. Kuhlau, som var bosatt med sin 
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hustru två kvarter söderut på Österlånggatan, nedanför Köpmantorget. 
Den gemensamma firman drev de två kompanjonerna dock i anslut-
ning till Åmarks bostad. Till sin hjälp hade de två kontorsbetjänter, J. 
Åmark, 34 år (förmodligen en yngre bror till grosshandlaren), och C.A. 
Boström, 29 år gammal. Det fanns också en kontorsgosse. Grosshand-
laren hade även en hushållerska, Dorothea Catharina Lundberg, 41 år, 
som bodde i huset med sina tre barn (2 till 17 år gamla). Slutligen fanns 
det en piga och en dräng.
 Föreståndare för det andra hushållet i huset var bokbindaren Melcher 
Wilhelm Statlander. Han var gift och paret hade sex barn (2 till 11 år 
gamla). I bostaden bodde även fyra anställda: en gesäll, en lärling, en 
barnpiga och en piga.
 Husets tredje hushåll leddes av skomakarmästaren P.O. Elmgren. 
Även han hade en familj med hustru och en 16-årig dotter. De hade 
dessutom tagit sig an en fostergosse som var 4 år gammal. I skomakar-
verkstaden arbetade mästaren själv tillsammans med en gesäll och två 
lärlingar. Det fanns också en piga i hushållet.
 Det fjärde hushållet förestods av kusken Fredric Lindeberg, 30 år 
gammal. Men han var mantalsskriven hos sin arbetsgivare, och istället 
hade bara hans hustru och deras tre barn skrivits på den här adressen.3 
Lindeberg arbetade två kvarter söderut vid Skeppsbron, hos brukspat-
ronshustrun Anna Catharina Beskow. Kusken Lindeberg och hans hus-
tru Brita hade tre söner (0 till 5 år gamla). I fastighetens femte hushåll 
residerade den 52-åriga löjtnantsänkan Torrbo Louise Nero Duliff i en-
samt majestät. 
 Nästa hushåll, det sjätte i ordningen, hade som föreståndare den 73-
årige bagaren Anders Gustaf Rosander. Hustrun i det hushållet var 61 år 
gammal och paret hade en 31-årig dotter boende hos sig. Hos bagaren 
arbetade en bageriarbetare och en lärgosse. 
 Det sjunde hushållet var av samma anledning som hos kusken Linde-
berg ett skugghushåll. Den 25-årige murarlärlingen C.G. Thelin bodde 
här men var skriven hos murarmästaren Wennerström på Norrlands-
gatan. Hushållsföreståndare i det åttonde hushållet var den före detta 
dansösen vid Kungliga Teatern, Sara Carolina Wetterberg. Hon var vid 
den här mantalsskrivningen 68 år gammal. Det nionde hushållet i ord-
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ningen förestods av skräddaregesällsänkan Maria Christina Lindström. 
Hon var 41 år gammal och hade tre barn (3 till 8 år).
 De tre sista hushållen i huset hade alla en skräddaregesäll som före-
ståndare. Det var den 26-årige gesällen Johan Eric Forsberg och hans 
27-årige kamrat Axel Berlin. De arbetade bägge två åt mäster Göthberg 
uppe vid Köpmantorget. Husets siste hushållsföreståndare, skräddar-
gesällen Swante Andersson, var 25 år gammal och arbetade åt mäster 
Rörström som hade sin verkstad ett stycke söderut på Österlånggatan.4

Det dagliga livet. 
En tidsgeografisk projektanalys

Innan vi fortsätter vill jag starkt poängtera att när ett historiskt material 
utnyttjas för en tidsgeografisk projektanalys, rör det sig i regel om en 
tolkning av vilka projekt som var troliga eller sannolika på den aktuella 
platsen. Vi kan inte resa i tiden och se hur det verkligen var. Med hjälp 
av det tillgängliga källmaterialet gör jag därför en tolkning av vilka pro-
jekt som jag tror ägde rum i det här huset under en dag. Det blir därför 
de grova dragen och inte de specifika detaljerna som framförallt ska 
uppmärksammas i det här avsnittet.
 Dygnet delades för det första upp i ett antal distinkta delar genom 
människans behov av sömn och mat. Dagen inleddes med sömn som 
generellt sett bör ha sträckt sig till mellan fyra och tio på morgonen för 
de olika invånarna i huset. Någon eller några medlemmar ur husets sjät-
te hushåll, det Rosanderska bageriet, bör ha varit först uppe på morg-
onen. Bakning är en syssla som i alla tider varit förknippad med tidiga 
morgnar. Men även inom andra hantverk var en tidig start på morgon-
en vanlig. Ett exempel åskådliggörs genom en tvist mellan mästare och 
gesäller inom plåtslagareämbetet 1772. Då var mästarna förbittrade över 
gesällernas oförmåga att komma i tid till arbetet på morgonen och hot-
ade att sänka deras kostpengar. Parterna kunde emellertid förlikas och 
gesällerna lovade att påbörja sitt arbete klockan fyra på morgonen, och 
mästarna att se till att gesällerna fick sin kvällsmat i tid så att de kunde 
gå och lägga sig till klockan nio.5 Under den mörkaste tiden på året 
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skulle också stadens gatubelysning tändas klockan halv fem på morgon-
en, vilket därmed kanske kan betraktas som en sorts officiell starttid för 
det dagliga livet i staden.6 
 Vi kan med anledning av det ovan sagda, för ganska många i huset, 
tänka oss en relativt tidig start på dagen. Men också att inte alla i huset 
var uppe redan klockan fyra, utan att en ganska lång tid av morgon-
en hann gå innan den siste var uppstigen. Arbetstidsstudier för tidig- 
modern tid är ovanliga för svenska förhållanden, men Hans-Joachim 
Voth har gjort en studie om hur det var i England mellan 1750 och 
1830.7 Med hjälp av tidsuppgifter i rättsligt källmaterial har han skapat 
kurvor över normala dagsaktiviteter som uppstigning, arbetets början, 
arbetets slut och sänggående. När det gäller uppstigning skedde under 
den studerade tidsepoken en uppstramning av det tidsintervall som ut-
nyttjades för uppstigning. År 1760 skedde uppstigandet mellan tre och 
tio på morgonen (cirka 90 procent av urvalet hade stigit upp till åtta). 
År 1830 skedde det första uppstigandet inte förrän klockan fem och hela 
urvalet hade stigit upp till åtta (90 procent före klockan 7).8 Resultatet 
sammanfaller därmed med den generellt välspridda uppfattningen om 
tämligen flexibla arbetstider under den tidigmoderna epoken som under 
industrialiseringen stramas upp och alltmer anpassas till mer standard-
iserade tidsvanor.9

 Frukost intogs förmodligen direkt efter uppstigandet eller kanske 
efter någon eller några timmars arbete eller annan sysselsättning. Claës 
Lundin har i boken En gammal stockholmares minnen beskrivit en »nor-
mal« dag i ett hantverkarhem på 1830-talet. Den som först steg upp i 
hushållet var pigan. Med hjälp av svavelstickorna gjorde hon upp eld i 
den öppna spisen och kokade sedan morgonkaffet. Alla, även lärling-
arna, fick morgonkaffe med dopp i form av sockerskorpor direkt efter 
uppstigandet. Om frukosten skriver Lundin:

Klockan nio åt man frukost, endast torrföda, som för mästarens familj 
framdukades på ett hörn af skänken. Lärgossarne fingo hvar sin hårda 
kaka med smör och något sofvel. Gesällerna skickade till krogen efter 
förtäring, ty redan då var det slut med de patriarkaliska sederna, som 
hade fordrat, att gesällen skulle både bo och äta hos mästaren.10
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Notera här speciellt uppgiften om att gesällerna fick sin frukost från 
krogen. Lundin skriver dock »skickade« och inte »skickades«, vilket ty-
värr lämnar oss i ovisshet om det var så att gesällerna själva gick till 
krogen för att äta eller hämta sin frukost, eller skickade någon annan dit 
för att hämta maten. Dagen fortsatte därefter med arbete, lek eller fritid 
fram till middagsmålet som hos skomakare Lundin i det här exemplet 
intogs klockan ett. Sedan fick man kaffe med dopp klockan fyra, var-
efter arbetet fortsatte till kvällsvarden som serverades klockan åtta. Mid-
dagsmålet var dagens viktigaste mål med som regel två rätter. På kvällen 
serverades oftast endast någon form av gröt. Klockan nio gick man till 
sängs i det Lundinska hemmet.11 
 Det här exemplet från Claës Lundins bok är förmodligen någorlunda 
representativt för hur det såg ut för många stockholmare under 1830-
talet, men kanske även tidigare. För även om de exakta tiderna för-
modligen varierade i hög grad så var den generella växlingen mellan 
måltidsraster och arbete ganska likartad i många hushåll. Den polske 
kaniken Albertrandi har i ett brev skrivet 1790 tecknat den här bilden av 
stockholmska dygnsvanor:

Köpmän och hantverkarförmän bruka tidigt på morgonen utdela arb-
ete åt sina underordnade, ombesörja därefter sina affärer och äta middag 
omkring kl. 12. Tiden mellan middagen och kl. 10 på kvällen tillbringa 
de på ett café, en ölstuga eller någon annan offentlig lokal, sysselsatta 
med att prata politik, läsa tidningar, röka pipa och äta kvällsmat, vil-
ken vanligen består av hårt bröd med sill. Under tiden sköter hustrun 
hemmet och lagar en enkel kvällsmat, bestående av gröt, för sig och 
tjänarna, samt motser med förväntan söndagen, då hennes man brukar 
föra henne med sig på en spatsertur.12

Ämbetsmän hade en annan dygnsrytm än den som var vanlig i hant- 
verkarhushållen. Det finns några exempel ur litteraturen som belyser 
situationen. I Birger Wedbergs böcker om Högsta domstolen anges 
klockan nio som en vanlig tid för påbörjande av en session i slutet 
av 1700-talet, detta samtidigt som klockan åtta vid samma tid ansågs 
som ovanligt »morgontidigt«. Som regel hade dock sessionerna påbörj-
ats före klockan tio. I början av 1800-talet försköts sedan timmen för 
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sessionernas början till omkring klockan tio. I slutet av 1700-talet var en 
vanlig tid för sessionsavbrott omkring klockan halv två, medan samma 
tid i början av 1800-talet verkar ha förskjutits fram ungefär en timme.13 
Efter sessionstiden var de högre ämbetsmännen fria att sköta andra 
angelägenheter, medan notarier och kanslister som regel arbetade på 
till kvällningen, i många fall renskrevs protokoll och liknande hemma i 
skrivarens bostad. På 1770-talet gjordes en undersökning av arbetstider-
na vid artillerikontoret i Stockholm. Peter Nordström vid Krigsarkivet 
har nyligen sammanfattat resultaten i en artikel:

I allmänhet började man arbetsdagen mellan klockan 9 och 10, tog så en 
långlunch vid 13- eller 14-tiden och satt sedan ofta långt in på kvällen. 
Kammarskrivaren C. Westman var den ende morgontidige; han kom 
vid ett tillfälle in redan halv sju, men arbetade å andra sidan sällan efter 
lunch, inte omöjligt på grund av annan anställning. Lördagar var som 
vilken arbetsdag som helst. Följer vi kammarförvanten Streng ser vi en 
mycket plikttrogen ämbetsman som var på kontoret både för- och efter-
middagar samt kvällar fram till åtta eller nio, utom de eftermiddagar då 
han var ute och »besiktade säckar«. Lördagen den 8 juni 1776 arbetade 
han exempelvis från klockan 10 till 20.30.14 

Tjänstemän anställdes inte heller med lön från första stund. Många 
arbetade under många år som extraordinarie tjänstemän utan lön, och 
överlevde antingen genom hjälp hemifrån, eller med olika typer av      
extraarbeten, kortare förordnanden, och genom betalning av sportler, 
det vill säga avgifter som betalades för någon form av handläggning.15

 Klockan nio verkar ha varit en tid då många människor började att 
gå till sängs. I den tidigare citerade undersökningen över förhållandena 
i England anges klockan nio som startpunkt för sänggående under hela 
perioden 1760 till 1830. Mellan 10 och 15 procent av urvalet hade gått 
och lagt sig vid den tidpunkten, 50 procent var i säng mellan klockan 
tio och elva, och mellan 80 och 90 procent vid midnatt.16 Det finns 
naturligtvis en risk att källmaterialets rättsliga natur spökar i det fallet 
och ger resultatet en »senare« tendens, det vill säga att ett tidigt säng-
gående var vanligare än det förefaller här. Det kan också vara så att 
människor då, precis som nu, hade svårt att ta vara på sin sovtid. 
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 Uppfattningen att det normala arbetsdygnet sträckte sig mellan 
klockan fyra på morgonen och nio på kvällen förstärks av det faktum 
att det var under den tidsrymden som brandvakterna i staden normalt 
sett inte tjänstgjorde. Deras arbete var ju i princip att skydda staden då 
alla andra sov.17 På landsbygden sträckte sig arbetsdagen under 1700-
talet på samma sätt från fyra på morgonen till nio på kvällen.18 Och 
enligt tjänstgöringsreglementen och kaserninstruktioner från 1819 och 
1829 slogs revelj inom det militära klockan fyra på morgonen. Tiden för 
tapto var enligt samma källor klockan nio och en timme därefter slogs 
en lång virvel vilken signalerade släckning av ljus och eldstäder.19

 Efter denna genomgång av de allmänna dragen i dygnets uppdelning 
har det blivit dags att se lite närmare på de specifika projekten i huset 
på Österlånggatan 13. I samtliga hushåll var naturligtvis hushållsarbete 
ett viktigt projekt som dessutom både försiggick i de enskilda hemmen, 
och utanför huset. Mat, vatten, ved och andra produkter måste hämtas 
på olika platser och föras till huset. Claës Lundin skriver så här om 
vattenhämtningen:

Drygaste göromålet för såväl yngsta lärgossen som pigan var att bära 
vatten för hushållet. Dricksvattnet hämtades i stora kopparflaskor, och 
sjövattnet i ämbar eller såar. Staden hade många brunnar, men deras 
vatten var ej af god beskaffenhet. […] Vatten till hushållens öfriga behof 
togs till större delen ur Mälaren, och i handtverkshus var det än pigan, 
än yngste lärgossen som med ok och ämbar, än de båda som med så 
på stång forslade vattnet från sjön. De som bodde i »staden mellan 
broarna« eller s. k. »stan« hade mindre mödosamt arbete än de som 
voro hemma i backarne på Söder, men lätt arbete var det ingenstädes, 
således ej heller för dem som måste knoga upp för Tyska brinken och 
sedan flere trappor inomhus. En god del af vattnet spilldes ofta ut i de 
mörka trapporna och frös vintertiden snart till is, som orsakade många 
benbrott eller andra kroppsskador.20

Matlagning i hemmen var mindre vanligt i Stockholm under 1700-ta-
let i än vad det är idag, särskilt i de små hushållen. Det var helt enkelt 
billigare att inta sin mat på en krog eller spiskvarter, eller att köpa med 
sig något och äta ute eller när man kommit hem. Både anskaffning 
av nödvändiga bränslen och råvaror var tidsödande och därmed kost-
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samt. Fattiga människor åt förmodligen också mycket kall mat. Men i 
större bostäder och hushåll förekom naturligtvis matlagning. En viktig 
uppgift inom dessa hushåll var därför översynen av matlagningen och 
inköpen.21

 Renhållningen inne i husen sköttes i första hand av tjänstefolk 
om det fanns sådana i hushållen, annars av de boende själva. Att föra 
bort avföring från uthus och tunnor inne i husen sköttes som regel av 
entreprenörer vilka använde så kallade »husgummor« eller tukthusfång-
ar eller andra. Det var husägarnas ansvar att se till att det var rent och 
snyggt utanför huset, även om det brast på den punkten många gånger 
under den behandlade perioden. Tvättning var också en viktig hushålls-
syssla som ofta utfördes av hustrun eller en piga i hushållet. I vilken 
utsträckning tvättningen skedde i hemmet eller nere vid någon brygga 
är svårt att säga. Vedhämtning och vedklyvning med mera kan betraktas 
som den sista större komponenten i det hushållsarbete som utfördes i en 
fastighet under en normaldag i Stockholm vid den här tiden.
 De projekt som kan kopplas till enskilda hushåll i huset rör i första 
rummet deras näringsverksamhet. I och med att Åmarks och Kuhlaus 
handelsfirma var belägen i huset, återfinner vi till exempel projektet 
»handelsverksamhet«. Ett nyckelord när det gäller handelsverksamhet 
var kontakter. Under den aktuella tidsperioden upprätthöll handels-
männen sina kontakter med hjälp av personliga möten på börsen, på 
krogar och andra samlingsställen, samt i sina egna och andra affärs-
delaktigas hem. Projektet handelsverksamhet hade därför två nivåer, en 
basnivå i själva huset med kontorsgöromål, brevskrivning och bokhåll-
ning, samt en utvidgad nivå med kontaktskapande och affärsdrivande 
aktiviteter. Det var i första rummet de två kompanjonerna Åmark och 
Kuhlau som agerade på den utvidgade nivån medan kontorsbetjänterna 
och kontorsgossen i första hand utförde sina sysslor i anslutning till 
fastigheten. De användes förmodligen också som budbärare till olika 
platser runt omkring i staden. 
 Nästa projekt i huset var »bokbinderi«, vilket representeras av ett 
traditionellt hantverkshushåll med bokbindaren Statlander i spetsen. 
Projektet bedrevs i det här fallet i en verkstad där mästaren själv i säll-
skap med en gesäll och en lärling band böcker. Affärskontakter och 



• 136 •

spelets gång

skråanknutna aktiviteter sköttes av mästaren, medan gesällen och lär-
lingen tidvis användes för budärenden och annat. På sin fritid var det 
möjligt att gesällen även upprätthöll kontakter med andra gesäller och 
med skråets gesällskap. Melcher Wilhelm Statlander övertog 1830 posit-
ionen som kanslibokbindare efter sin far, vilket bör ha gett honom en 
ganska säker orderingång.22

 Husets andra hantverkshushåll leddes av skomakarmästaren Elm-
gren. Projektet »skomakeri« liknar i tidsgeografiskt hänseende det tidig-
are projektet bokbinderi och drevs på ett liknande sätt.
 Det tredje hantverkshushållet var det Rosanderska bageriet. Mästaren 
var redan 73 år vid mantalskrivningen och därmed äldst i huset. Projekt-
et »bageri« har likheter med de andra hantverksprojekten men med den 
skillnaden att det förmodligen började tidigare på dagen och dessutom 
hade ett distributionsbehov av en daglig karaktär som de andra saknade. 
Det bakade brödet skulle ju ut och förhoppningsvis även konsumeras 
inom de närmaste dagarna, kanske helst samma dag. Bagare i Stock-
holm hade rätt att ha tre bodar där brödet försåldes.23 Bagare med bodar 
särskiljer sig ofta i mantalslängden genom att ha bodhustrur eller bod-
jungfrur i hushållet. Rosander hade inte någon sådan men det går ju att 
tänka sig att hustrun och den 31-åriga dottern tjänstgjorde i en eller två 
bodar. Det går dock inte att säkert säga hur Rosander sålde sitt bröd, om 
det var via bod eller kanske direkt till krogar eller större hushåll.
 De övriga hushållen i fastigheten Marsyas 10 var åtta till antalet och 
bortser man från de tre skräddargesällshushållen (se nedan) så saknade 
de alla ett tydligt arbetsrelaterat projekt bedrivet i huset. Kusken Linde-
berg utförde sitt arbete hos brukspatronshustron Beskow med bostad på 
Skeppsbron och murarlärlingen Thelin tjänstgjorde vid husbyggen och 
annat liknande arbete åt murarmästaren Wennerström på Norrmalm. 
Tre kvinnor som antagligen levde på pensioner, livräntor, fattighjälp 
eller liknande fanns också; det var en löjtnantsänka, en före detta dans-
ös och en skräddargesällshustru. Det är också möjligt att någon eller 
några av dessa kvinnor försörjde sig på något sätt som inte iakttagits 
vid mantalskrivningen, med mångleri, sömnad, tvättning eller liknade 
arbeten. De tre skräddargesällerna som avslutar hushållslistan för fastig-
heten kan ha arbetat i sina mästares verkstäder, men det är mer troligt 
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att de utförde sina arbetsuppgifter i det egna hemmet. Skrädderiarbetet 
var relativt verkstadsoberoende. De tre gesällerna representerar därmed 
en relativt ny företeelse, det decentraliserade hantverket med en central 
verkstad och gesäller i egna bostäder och med sitt arbete i bostaden. Min 
tolkning är med andra ord att ett decentraliserat skrädderiarbete försig-
gick i de här tre gesällernas hem. 
 Sammanflätad med de beskrivna arbetsprojekten är naturligtvis 
frågan om de dagliga måltiderna för husets invånare. Intogs de i huset 
eller någonstans i staden runt omkring? För tjänstemän (till exempel 
vid artillerikonteret i exemplet ovan) var det vanliga förmodligen att 
maten åts eller hämtades ute, medan situationen inom hantverks- och 
manufakturhushållen är mer tvetydig. I vilken utsträckning gesäller och 
andra arbetare erbjöds kostpengar har inte studerats systematiskt, men 
Lars Edgren beskriver situationen så här:

I Stockholm vet man att systemet med kostpengar i stället för kost 
i mästarens hus allt mer bredde ut sig under 1800-talets första hälft. 
Det klagades livligt över de moraliskt betänkliga konsekvenserna av att 
arbetarna intog sin föda på krogar i stället för under husbondens till-
syn.24

Det är därför troligt att en högre andel av den arbetande personalen 
åt sina måltider på krogen, eller hämtade sin mat därifrån, år 1830 än i 
mitten av 1700-talet, även om kostpengar redan vid det tidigare tillfället 
förekom i många yrken. I Kongl. Maj:ts nådige förordning angående före-
kommande af folks olagliga skyddande i städerne och på landet från 1757 
stadgas till exempel följande: 

Och på thet the wid fabriquerne warande barn och lärogåssar ej måtte 
lämnas tilfälle til liderlighet therigenom, at the sielfwe få sine arbets-
pengar om händer at på krogen köpa sig mat, så at the, i stället för idoge 
arbetare, blifwa förlorade lättingar, så böra lärogåssarne hädanefter hos 
sine mästare niuta kost under läro-åren, i stället för then hittils på flere 
fabriquer brukelige halfwe gesällelönen.25 

Samma uppfattning som hos Edgren finns ju också i det ovan citerade 
stycket ur Lundins berättelse (se s. 129). Ytterligare ett indicium från 
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det skönlitterära området finns i August Blanches på 1840-talet skrivna 
bok Vålnaden, som utspelar sig på 1820-talet, en tid som författaren i 
följande citat jämför med sin samtid:

Husbönder och tjenstfolk, mästare och arbetare lefde ännu ett verkligt 
familjelif. Nu ger man sina arbetare kostpenningar och är sällan till-
sammans med dem. Arbetaren firar sina hvilostunder på krogen och 
mästaren med sin fru tager sin middag eller qvällsvard på något ut-
värdshus.26

Antalet krogar per invånare i Stockholm nådde sin kulmen i slutet av 
1700-talet då de beräknats till totalt omkring 700 stycken, det vill säga 
ungefär en krog per hundra invånare. Det antalet behölls sedan en bit 
in på 1800-talet. Därefter sjönk antalet till 400 stycken år 1827 och 360 
stycken år 1854. Krogarna blev från och med 1820-talet färre på grund 
av att staden skar ner på antalet tillåtna krogtillstånd, vilket kan sättas i 
samband med den debatt kring »den sociala frågan« som florerade vid 
den tiden.27

 Det system med vinkällare, krogar, spiskvarter och kaffehus som 
fanns i Stockholm i slutet av 1700-talet hade fått sin första, fastare, form 
under 1600-talet, då fyra olika societeter inriktade mot utskänkning 
organiserades. Det var vinskänks-, krögar-, traktörs- och kaffeskänks-
societeterna. Traktörssocieteten kallades även för gårkockssocieteten, 
vilket under 1600-talet betydde en enklare matservering varifrån maten 
ofta endast hämtades. Traktörnäringen förändrades dock under 1700-
talets gång och utskänkningslokalerna blev med tiden mer krog- eller 
restauranglika. Gårköken som fenomen fanns dock kvar ända in på 
1800-talet; en liknande form av matställe var spiskvarteret. 
 Verksamheten hos krögare och traktörer kom under en tid att likna 
varandra och en viss konfliktsituation uppstod. Resultatet blev att trakt-
örerna fick rätt att liksom vinskänkarna tillhöra de borgerliga näringar, 
vilket gjorde att krögarna sköts ner på den sociala skalan och krogen 
därmed blev en utskänkningsform där både idkare och kunder tillhörde 
de lägre skikten i stadssamhället. Krognäring blev med tiden också en 
vanlig sysselsättning för fattiga kvinnor, vilka socialt stod månglerskor-
na nära. Handelskollegium ansåg dessutom i början av 1700-talet att 
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krognäring endast borde få bedrivas av personer som inte kunde utföra 
något annat yrke, dessa personers efterlevande änkor, eller av fattiga 
hustrur. 
 Till vinskänkssocieteten hörde även värdshusidkarna och det var den 
societeten som kom att representera de finaste utskänkningsställena 
i staden. Det var också bara inom denna societet som medlemmarna 
var tvungna att genomgå lärotid och prov för att bli erkända. Inom de 
andra societeterna räckte det med tillstånd från stadens styrelse. Den 
sista societeten, kaffeskänkssocieteten, hade rätt att hålla kaffehus, vilka 
till ganska stor del verkar ha blivit mötesplatser för manliga personer 
med relativt hög social status. Kaffehusen har också i många populär-
historiska skildringar utpekats som viktiga för spridningen av upplys-
ningsidéer under 1700-talet.28

 Marianne Nyström har i en bok om Lovisa Bellman, skaldens hustru, 
skildrat Storkällaren (se bild på s. 102). Året är 1740, då Lovisas styvfar, 
vinskänken Petter Fuhrman, drev vinkällaren:

Från Källargränd kommer vi in i vinstugan, möblerad med furubord, 
långbänkar och småkarmiga läderstolar. Här finns det hörnskåp, sex 
skilderier (målningar) på väggarna och ett stort skänkskåp. Utskänk-
ningen och försäljningen övervakas av kyparen Olof Ekström och utförs 
av två källargossar, Samuel Bergfors 20 år och Gustaf 14 år. Någon »spis-
ning«, d.v.s. matservering, förekommer inte, hit går man för att dricka 
ett gott glas vin eller utländskt brännvin (t.ex. konjak). […] Innanför 
vinstugan eller skänkeriet låg köket, möblerat med bord och några stol-
ar, skåp och en fållbänk, där två av de tre pigorna låg. Något självhus-
håll förekom inte. Allt fanns att köpa på Stortorget, platsen för stadens 
»bond- och månglerskehandel« inklusive mjölkförsäljning. Med fönster 
mot Stortorget hade källarmästaren sitt kontor. Härifrån kunde han 
övervaka vad som hände i källarstugan och vindragarnas avlastning på 
torget. Härinne tog han emot kunder som ville resonera årgångar och 
större inköp. Hit kom handelsmän och vinagenter från utlandet; käll-
armästaren på Storkällaren var en viktig kund som för stadens räkning 
åtnjöt tullfri införsel av viss kvantitet rhenskt, spanskt och franskt vin. 
[…] Familjens bostad låg en trappa upp, och dit kom man bara genom 
att passera vinstugan. Barnen fick kontakt med gäster av olika slag och 
hörde föräldrarna kommentera uppförande och inte minst betalnings-
förmåga. Dit upp måste all mat, ved och vatten bäras.29
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Storkällaren är ett exempel på de mer exklusiva utskänkningsställena 
i staden, med en hierarkisk struktur bland personalen och förmodlig-
en även som regel ett klientel högre upp på den sociala skalan. Källar-
nas antal var dock relativt stabilt mellan 1760 och 1830. Systemet med 
kostpenningar påverkade med stor sannolikhet källarnäringen bara i en 
mindre grad. 
 Kostpenningarna blev framförallt spenderade på stadens krogar. De 
många krogar som fanns runt omkring i staden var som regel mycket 
små, oftast bara ett, två eller tre små rum. Ett exempel är krögerskan 
Anna Christina Ramberg som 1805 fick rättighet att driva krog i Kata-
rina församling. Hon var gift med en åkare och av deras fyra rum och 
kök utnyttjades tre av rummen och köket till krogrörelsen.30 Personal-
styrkan var också mindre än på källarna och värdshusen, ibland bara 
krögaren själv, ibland med någon eller några pigor till hjälp, vilket gör 
att den hierarkiska strukturen blev mer horisontell. 
 Allteftersom kostpenningssystemet bredde ut sig blev krogarna den 
viktigaste måltidsplatsen för de gesäller och arbetare som inte fick mat på 
arbetsplatsen. Men som matställe var krogarna framförallt viktiga under 
middagsmålet, vilket intogs någon gång mellan 11 och 14 på dagen. Den 
normala arbetstiden var oftast satt till klockan nio på kvällen, vilket var 
en timme efter det att krogarna skulle stänga enligt en förordning som 
började gälla den 4 februari 1763. Tidigare hade stängningstiden satts 
till klockan nio på kvällen, med vissa undantag för helger. På sommaren 
kunde krogarna vara öppna till tio, och detta även efter 1763.31 Trots 
detta bör det ha varit ganska vanligt att gesäller, arbetare och andra 
uppehöll sig på krogarna även på kvällarna, och då och då också efter 
den officiella stängningstiden.32  
 Förordningen från 1763 är intressant även ur kostpenningssynpunkt. 
Detta eftersom den specifikt berör en ny typ av förhållanden inom vissa 
hushåll:

[...] hwarjemte hans Kongl. Maj:t i anseende til den olika hushåld-
ning ståndspersoner med sine betiente och drängar nu emot förra tider 
bruka, i det de fleste finna bättre sin räkning at spisa dem med kåst-                
penningar, men de ej tidigare än på de nu föreslagne timar kunna 
dermed betienas, äfwen i nåder pröfwat skäligt at ändra förklaringen 
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öfwer 4 §:s förstånd uti 1731 års Kongl. Förordning om wärfningar, 
som stadgar at dräng eller gesäll, som efter klåckan 6 om aftonen för 
instundande högtid, sön- eller helgedagar och efter klåckan 9 de andra 
dagarne warder funnen på någon källare eller krog, skulle utan afseende 
på föreburen enskyllan wara till krigstienst förfallen; samt i det stället 
förordna, at den dräng, som där befinnes hafwa sin ständiga spisning 
och ej beträdes under dryckenskap, icke må räknas under förenämde 
förordning om wärfningar; …33

Av den här förordningen framgår det ju att det fanns personer med 
kostpenningar som uttryckligen intog kvällsmåltiden på krogen. Det 
bruket bör dock inte ha varit lika vanligt som att middagsmålet intogs 
på krogen, med tanke på bestämmelserna om arbetstidens slut inom 
många yrken. Förordningstexten anger ju dessutom att det var i hushåll 
hos »ståndspersoner« som kostpenningar framförallt förekom vid den 
här tiden. Det skulle kunna innebära att systemet med kostpenningar 
först uppstod inom de adliga eller högborgerliga hushållen och att det 
därefter spreds till andra grupper i staden.

Ett vardagsliv med äldre och nyare inslag

Vad är det som skiljer det tidsgeografiska mönstret i huset på Österlång-
gatan 13 från ett motsvarande mönster från en tidpunkt ungefär 70 år 
tidigare? När Brian Eno talade om strukturers levnad nämnde han ju tre 
regler. En nyskapande, en nedbrytande och en bevarande (se kapitel 2). 
De tidsgeografiska mönstren från 1760 hade naturligtvis inte överlevt i 
oförändrad form ända till 1830. Låt oss därför titta närmare på hushållen 
i exemplet ovan och studera skillnader jämfört med tidigare. 
 Handelsverksamheten under Åmark och Kuhlau i det första hus-  
hållet avvek med största sannolikhet inte särskilt mycket från en mot-
svarande verksamhet under 1700-talet. Någonting som verkar nytt i det 
hushållet är dock den ensamstående modern och hushållerskan. En lik-
nande komponent i ett handelshushåll från 1760 års mantalslängd är 
svår att hitta. Men vad som återspeglas i mantalslängden från 1830 är 
inte hela sanningen. Låter man ett antal andra material belysa situation-
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en framträder en annan bild. Enligt en husförhörslängd för Storkyrko-
församlingen anländer nämligen en symamsell med namnet Dorothea 
Catharina Lundberg till Åmarks hushåll någon gång mellan 1819 och 
1822. Hon hade då redan två döttrar, varav den ena, Erica Gustafva, 
flyttade in tillsammans med henne hos Åmark. Hon antecknades sedan 
som mamsell eller hushållerska hos Carl Henric Åmark ända fram till 
1831. Det vill säga tills hon gifte sig med honom den 17 december det 
året. Men då hade de redan två söner tillsammans, födda 1825 och 1827, 
vilka ursprungligen antecknats i dopboken för oäkta barn men på för-
äldrarnas begäran efter giftermålet flyttades över till dopboken över äkta 
barn. I juli 1832 fick paret ytterligare en son varefter de i oktober samma 
år flyttade till Katarina församling. I Dorotheas bouppteckning från 
1850 återfinns alla fem barnen, samtliga då antecknade med efternamn-
et Åmark.34 Hushållerskan i Åmarks hushåll är därmed ett exempel på 
ett fenomen som växte sig starkare under 1800-talets gång: olegaliserad 
familjebildning där två ogifta personer levde tillsammans och skaffade 
barn men inte gifte sig, eller, som i det här fallet, valde att gifta sig i 
ett senare skede. Här dröjde det ju sex år mellan det första barnet de 
hade tillsammans och giftermålet. Margareta R. Matović har studerat 
giftermålsmönstren i Stockholm i slutet av 1800-talet och noterar om 
giftermål mellan husbönder och hushållerskor följande:

Att så att säga bakvägen gifta in sig i ett högre skikt, genom att först ta 
sig in som olegaliserad hustru och husmamsell, var en tänkbarhet om 
än inte alltför sannolik då ekonomiska och praktiska aspekter knapp-
ast pressade mannen till någon legalisering, också om hans rättskänsla 
kunde göra det.35

Stockholmsförfattaren Karl Anders af Kullberg skrev under pseudo-
nymen François Rouel en fransk »reseskildring« på 1840-talet där han 
också kommenterade bruket att samleva med sin hushållerska:

Bordeller, i egentlig mening, finnas icke i Stockholm. Konkubinatet 
frodas der så mycket mera. På mina frågor, om den eller den af de per-
soner, med hvilka jag gjorde bekantskap, var gift, svarades ofta: »nej, 
men han har mamsell, han har hushållerska«. Det ansågs, som en tjen-
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lig, en auktoriserad medelväg emellan gift och ogift. […]. Man skyller, 
höjande axlarne, på konkubinatets lättköpthet, på de ojemförligt min-
dre omkostnaderna.36 

Det vi dock kan sluta oss till är att konstruktionen med en ensamstå-
ende handelsman och en hushållerska med tre barn i mantalslängden 
från 1830 i det här sammanhanget istället bör betraktas som likvärdigt 
med ett gift par med tre barn. Utifrån de tidsgeografiska frågeställning-
arna bör därför inte hushållerskans civilstånd ha påverkat livet i Åmarks 
hushåll i någon större utsträckning. Det olegaliserade förhållandet är 
dock intressant i sig eftersom det kan tänkas ha inverkat på Åmarks 
position som handelsman. För många inom de övre skikten och i den 
stockholmska handelsvärlden vid den här tiden var det säkerligen pro-
blematiskt med en handelsman som levde under familjeförhållanden 
liknande paret Åmarks.37 
 De tre hantverkshushållen i huset på Österlånggatan representerar 
precis som handelshushållet traditionella kvarlevor, i sin sammansätt-
ning bevarar de den gamla strukturen kring ett hantverkshushåll. En ny 
komponent i deras fall är emellertid att bruket att äta hos mästaren för-
modligen hade ersatts med kostpenningar (se ovan), och att en ny rör-
else därmed hade uppstått kring arbetarnas matanskaffning vid dagens 
olika måltider. Krogen hade därmed intagit en mer central roll, jämfört 
med tidigare, i hantverksarbetarnas dagliga liv. 
 Kuskhushållet under Fredric Lindeberg och hans hustru är dock ett 
tecken på någonting nytt: det familjebildande tjänstefolket. I ett svar 
till Kungliga Vetenskapsakademien 1763 uttryckte den finlandssvenske 
riksdagsmannen Anders Chydenius den ofta citerade åsikten om de vid 
den tiden allt vanligare giftermålen mellan tjänstefolk:
 

Att gifta sig för dem är, att med det samma bliva uslingar. Mannen kan 
äntligen få någon tjänst, om han vill lämna hustru och barn, men då 
får han ingen föda för dem. Hans lön förslår näppeligen för honom 
själv till kläder, vem skall då föda och sköta hans arma egna, som är 
husvilla.38 

Det är uppenbart att situationen för gift tjänstefolk i Stockholm hade 
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förändrats mellan 1760-talet och början av 1800-talet. Men studier 
specifikt rörande detta saknas varför jag bara här kan skissera en hypo-
tetisk utveckling, baserad på några tidigare studier rörande jordbruks-
områden och på de allmänna drag i Stockholms utveckling som redan 
är kända. Generellt sett sjunker giftermålsfrekvensen under hela period-
en 1750 till 1850, men samtidigt finns det en motgående rörelse inom de 
lägre skikten i samhället där frekvensen istället är ökande. En förklaring 
till detta skulle kunna vara att när den patriarkala kontrollen blev svag-
are under slutet av 1700-talet, och lönearbetet samtidigt ökade möj-
ligheterna för de lägre klasserna att ingå äktenskap, så steg giftermåls-
frekvensen inom dessa grupper därför till en början. Hypotesen är med 
andra ord att giftermålsfrekvensen hos de lägre skikten inledningsvis 
ökar när ståndssamhället inleder sin upplösningsfas, men att frekvensen 
sedan återigen vänder neråt i ett senare skede av processen, vilket till 
exempel framgår i Matovićs bok om stockholmsäktenskapen.39 
 Murarlärlingen Thelin representerar även han något nytt. Lärlingar 
som bildade egna hushåll var mycket ovanligt i mitten av 1700-talet, 
men de förekommer i viss utsträckning i 1830 års mantalslängd. Det är 
en delkomponent i den stora process som påverkade hantverksnäring-
arna under den här tiden. Lärlingshushållen är därmed ett tecken på en 
svagare patriarkal kontroll och på att även lärlingen mer och mer börj-
ade betraktas som en vanlig arbetare i modern mening. De två senast 
beskrivna hushållen, kusken Lindebergs och murarlärlingens, är också 
de enda hushållen i huset där en hushållsmedlem har en tydlig uppdel-
ning mellan boende och arbete, och därmed en väg till arbetet.
 De tre skräddargesällshushållen kan även de ha haft en väg till arbet-
et, men troligare är att de, som sagts, arbetade i sina bostäder (kanske 
bara vid sin sängplats). Systemet med decentraliserade skrädderiverk-
städer ligger som en mellanstation mellan det tidigmoderna samhällets 
centraliserade skräddarhushåll och det senare 1800-talets fabrikssystem. 
Skräddargesäller som bodde på liknande sätt som i huset Marsyas 10 
kunde förmodligen utverka en ganska stor frihet i sitt arbetsupplägg 
och hade förmodligen en vardag som pendlade mellan arbete i hemmet, 
tidvisa ärenden till mästarens hushåll och kanske även till kunder, samt 
måltider och arbetsfri tid på krogen och runt omkring i grannskapet.
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 Många kvinnor, särskilt änkor, som förekommer i mantalslängderna 
saknar uppgift om försörjning. För även om alla vuxna individer i det 
svenska samhället vid den här tiden hade försörjningsplikt, räckte det 
i regel med en änketitel för att kvinnan skulle anses ha laga försvar. 
Hur änkan försörjde sig brydde sig inte myndigheterna om, att hon en 
gång i livet varit gift friställde henne därmed från all framtida kontroll. 
Att även änkor utan tillräcklig försörjning från annat håll tvingades till 
arbete av olika slag är dock säkert. Sådant arbete kunde bestå av allt 
ifrån barnpassning till sömnad, tvättning, matlagning eller någon annan 
form av arbete. Det går naturligtvis inte heller att utesluta kriminella 
sysselsättningar som prostitution eller stöld för kvinnor i samhällets 
marginal. Men ur tidsgeografisk aspekt är det framförallt det relativt 
»fria« i dessa kvinnors vardagliga tidsanvändning som är intressant. Det 
är svårt att tänka sig en strikt daglig rutin, liknande den som bör ha gällt 
för kusken Lindeberg, för de ensamma hushållsbildande kvinnorna i 
huset. Deras liv bildar därmed en oregelbundenhet (därmed inte sagt 
att den bör ha varit mindre krävande) genom deras rörelser i och kring 
huset under dagens gång.
 Det har blivit dags att sammanfatta den tidsgeografiska vardagen i 
huset Marsyas 10 och framförallt att göra detta utifrån de förändringar 
inom detta område som skett i huset jämfört med en motsvarande tid-
punkt i mitten av 1700-talet. Här rör det sig självklart inte om dramat-
iska förändringar från ett extremläge till ett annat, utan om mer grad-
visa förskjutningar. Jag kommer i det här läget att i stort sett utelämna 
frågorna om maktförskjutningar kopplade till husinvånarnas dagliga 
vanor, de behandlas istället i nästa kapitel som specifikt rör maktfråg-
orna. Här gäller det i stället de mer »konkreta« delarna av tidsgeograf-
in, de biografiska stråken, stationerna och aktiviteterna. Skärskådas alla 
aktiviteter i huset under en normaldag förefaller det som om det är 
två större förändringar som är av särskild betydelse. Det ena är det allt 
vanligare bruket att låta arbetskraften äta på krogen och inte längre i 
hushållet. Det andra är uppkomsten av egna hushåll för personer som 
arbetade utanför huset, och de rörelser mellan bostad och arbete som 
detta medförde. Begreppet kostpenning är relativt vanligt i den samtida 
litteraturen men dess motsvarighet när det gäller logi har jag inte stött 
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på i något sammanhang. Organisationen bör dock ha varit av samma 
art som kostpenningssystemet. Istället för en sängplats fick arbetaren en 
»logipenning« som ersättning.
 Kostpenningssystemet å sin sida fick enligt min mening ett flertal 
konsekvenser i stadsmiljön. Det första är naturligtvis den livaktiga krog-
näringen och en därmed sammanbunden förändring av de kontaktytor 
som till exempel gesäller fick erfarenhet av. Jag vill självklart inte hävda 
att gesäller under den tidigmoderna epoken aldrig befann sig på krogen. 
Naturligtvis gjorde de det, och även i mycket hög grad. Men det finns en 
viktig skillnad mellan att befinna sig på krogen då och då, och att göra 
det varje dag eller flera gånger varje dag. I längden kommer förmodligen 
en person som befinner sig på krogen varje dag att utveckla ett långt 
större kontaktnät än den som bara är där sporadiskt. Det gör att gesäller, 
lärlingar och arbetare i allt högre utsträckning kom att spendera mer tid 
med personer på en social position som liknade deras egen, istället för i 
den mer hierarkiska situationen i mästarens eller arbetsgivarens hushåll. 
En annan intressant aspekt av den ökade kontakten mellan människ-
or i krogmiljön rör också de hälsorisker som givetvis var förknippade 
med detta. Smittspridningsriskerna bör till exempel ha ökat markant i 
och med att kostpenningssystemet blev vanligare, och kanske finns där 
en viktig komponent bakom den höga dödligheten för arbetsföra män 
under den här tiden.40 
 Den andra sidan av myntet när det gäller kostpenningssystemet 
är naturligtvis att det skapade en ny typ av sfär kring mästaren (eller 
arbetsgivaren) och dennes familj. Det blev i sin tur en viktig delkom-
ponent vid skapandet av den borgerliga livsstil som växte fram under 
1800-talets gång. En annan företeelse som hade anknytning till kost-
penningssystemet var det under 1700-talets senare del allt vanligare 
bruket att ge en större del av lönen i penningar och inte i natura, vilket 
också bör ses som en mycket viktig faktor bakom uppblomstringen av 
den interna handeln i staden.41

 När det gäller den andra stora frågan, skapandet av separata hushåll 
för arbetare och tjänstefolk, är konsekvenserna även där mångbottnade. 
En viktig aspekt av det var naturligtvis att gesällen eller arbetaren med 
egen bostad plötsligt hade en sfär i det dagliga tidrummet som han själv 
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i viss mån var ansvarig för. Men utflyttningen av arbetare och tjänste-
folk var ju samtidigt en försvagning av den patriarkala kontrollen i det 
traditionella hushållet; med följdeffekten att allt fler människor så att 
säga myndigförklarades under en allt större del av dygnet. På det sättet 
kan processen också ses som en viktig frihetsrörelse för många männ-
iskor. Men mer om det i nästa kapitel. Ett annat viktigt resultat av den 
här utflyttningen var att många praktiska detaljer (som tidigare utförts 
inom ramen för det traditionella hushållet) nu måste lösas av de utflytt-
ade själva. Den utvecklingen kan i sin tur kopplas samman med den 
småhandel som sprider och utvecklar sig i Stockholm under den här 
perioden. 
 I huset på Österlånggatan 13 visade sig två processer eller fenomen i 
tiden som framför andra kunde anses ha en stor påverkan på det var-
dagsliv som levdes i området. Det var det successiva införandet av så 
kallade kost- och logipenningar, där det senare ledde till framväxten av 
fler hushåll för arbetare och tjänstefolk. I följande avsnitt kommer jag 
att föra en liknande diskussion, fast inte i anknytning till ett enskilt hus, 
utan till ett antal av de större förändringar i stadsmiljön vilka uppen-
barades i kapitel fyra. Jag kommer att återknyta till de fyra teman, som 
den studien utmynnade i, men nu utifrån det tidsgeografiska begreppet 
domän. 
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Vad är en tidsgeografisk domän? I det föregående kapitlets inledning 
beskrevs det fyrdimensionella »rum« som tidsgeografen studerar. Rum-
met äger fyra dimensioner eftersom det geografiska rummet hela tiden 
fylls av genomströmmande tid, från dåtid, via nuet och in i framtiden. 
I en projektanalys fylls detta rum med individbanor och projekt, och de 
punkter där dessa länkas ihop kallas ofta för stationer. Domänbegrepp-
et är ett försök att förse detta fyrdimensionella rum med gränser, både 
i rumslig och tidslig bemärkelse. En krog på en bakgata i 1700-talets 
Stockholm kan vara en domän. Den har en viss rumslig utsträckning, 
kanske bara ett rum med en dörr ut mot gatan, men krogdomänen be-
stäms också av den pågående verksamhetens utsträckning i tiden. Krog-
ens öppettider kan till exempel användas för att »dela upp« den rent 
rumsliga aspekten av krogen i två skilda domäner, en som är giltig när 
krogen är öppen och en annan när den är stängd.   
 I det här kapitlet gör jag en domänanalys för vart och ett av de teman 
som blev resultatet av stadspromenaden genom undersökningsområdet 
i kapitel fyra. Dessa teman var krisen i textilindustrin, hantverkets re-
nässans, den interna handelns utveckling och från borgargårdar till hyres-
hus. De behandlas här i den ordningen. Syftet är att se om det fanns 
några typer av domäner som förlorade i betydelse under perioden, om 
det fanns några som överlevde relativt oförändrade, och om det fanns 
några som växte i betydelse. Kapitlet tar sitt avsteg både i det geograf-
iska mönster som framkom i kapitel fyra och i de tidsliga gränser inom 
dygnet som analyserades i kapitel fem.

Kapitel 6 
 

Mellanspel

[Vardagslivets domäner]
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Krisen i textilindustrin 

När manufakturnäringen började utvecklas under 1600-talet skedde det 
utifrån verksamhetsformer som låg det traditionella hantverket nära. 
Skillnaden mellan manufaktur och hantverk när det gäller den faktiska 
verksamheten var i många fall inte stor. Den viktigaste skillnaden var 
istället de juridiska ramverken kring de olika näringsgrenarna. Manu-
fakturlagstiftningen blev ett sätt för statsmakten att försöka bryta igen-
om de hinder för ökad produktion som omgärdade det traditionella 
hantverket med sina skrån, gillen och privilegier. Manufakturnäringen 
nådde sin största utbredning i Stockholm under 1760-talet, därefter 
skedde en successiv nedgång under den kommande hundraårsperiod-
en. För Stockholms del innebar det att en verksamhetstyp som sträv-
at mot en mer modern och fabriksliknande organisation gick tillbaka 
och ersattes av mer traditionella verksamhetsformer. Det skedde med 
andra ord en kontramodern utveckling, framförallt i Katarina försam-
ling där huvuddelen av manufakturindustrin var lokaliserad. Utifrån 
Per Nyströms och Sven T. Kjellbergs studier om klädesmanufakturerna 
i Stockholm kommer nu det system som existerade i Stockholm under 
andra hälften av 1700-talet, att analyseras utifrån det tidsgeografiska 
domänbegreppet. Klädestillverkningen var i det här hänseendet till sin 
karaktär mycket annorlunda än det traditionella hantverket, framförallt 
på grund av den uppdelning och fragmentering av olika arbetsmoment 
i tid och rum som produktionen kännetecknades av. 
 Som tidigare nämnts (se kap. 4, s. 114–116) fanns det inom det stock-
holmska manufakturväsendet två huvudtyper av produktionsorgan-
isation, den centraliserade varianten (exemplet Barnängen) och dess 
decentraliserade motsvarighet med produktionen uppdelad på många 
olika verkstäder och även i folks bostäder. Och även om Barnängen och 
de andra centraliserade verkstäderna var mycket viktiga komponenter 
i stadsmiljön, så kommer jag här att koncentrera mig på att analysera 
den decentraliserade organisationsformen. Anledningen till detta är att 
denna form av organisation, när den minskade i betydelse under 1800-
talets inledning, förmodligen påverkade det totala vardagslivet i manu-
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fakturdistrikten på ett mer genomgripande sätt än de stora centraliser-
ade manufakturerna.  
 För att teckna strukturen av en typ av decentraliserad produktions-
gång, använder jag mig av en rekonstruktion av Per Nyström, baser-
ad på uppgifter ur arkivet efter Christoffer och Lorentz Paulis manu-       
fakturer.1 Nyström skildrar med hjälp av uppgifter ur arkivet det flöde, 
från råvaruinköp till färdigvävt kläde, som existerade vid Lorentz Paulis 
trikå-, ylletygs- och klädesfabrik.2 Den rekonstruktion som Nyström 
gör av produktionsprocessen vid fabriken gäller för det räkenskapsår 
som varade från oktober 1752 till september 1753. Förhållandena som 
behandlas är med andra ord från manufakturepokens höjdpunkt. 
 Pauli använde sig både av ull som importerades och sedan spanns 
av fabrikens spinnerskor, och av redan spunnet garn. Det senare var i 
huvudsak tillverkat i den tyska staden Erfurt. Båda typerna av material 
levererades till Paulis magasin som låg i anslutning till bostaden på Stads-
holmen (nära Järntorget). Magasinet utgör den första viktiga domänen 
i det här sammanhanget och den mest centrala rollen där spelades av 
magasinsbokhållaren. Han hade kontrollen över de större leveranser 
av material som skedde mellan olika produktionsmoment, men hade i 
många fall också en direkt relation till spinnerskor och andra arbetare 
vid fabrikerna. När till exempel en ullmelerare vid Barnängsmanufakt-
uren 1783 anklagades för ullstöld av sin arbetsgivare försökte den anklag-
ade hävda att han bara hade stulit så mycket som fanns på hans kropp 
då han arresterades, men rätten undrade då om han inte hade en bok 
där ut- och inlämnad ull antecknades. Ullmeleraren svarade att: 

Jo, men som han ej kunde läsa skrifvit, så voro den altid förvarad i Ull-
magasinet och uti hvilken en [av] fabriqueren Apiarie [anställd] bok-
hållare benämd Nikander gör anteckningarne.3

Det var vanligt att spinnerskor och andra arbetare lämnade en pant för 
den ull de tog ut från magasinet. Men bokhållaren i magasinet kunde 
också slippa den direkta kontakten med många arbetare, det vill säga i 
de fall då kontrollen över arbetarna fördelats på de enskilda verkstäderna 
eller, som i Paulis fall, även till de så kallade spinnverkstäderna. 
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 Men innan ullen kunde spinnas måste den sorteras, rensas och kamm-
as eller alternativt kardas. Pauli använde sig för det förstnämnda av en 
ullsorterare vid Danviken med egen verkstad i huset. Ullsorterarens 
bostad och verkstad är precis som magasinet en tidsgeografisk domän, 
den andra som därmed tillförs analysen. Efter sorteringen rensades ullen 
från främmande fibrer hos plyserskor som arbetade i sina bostäder. Det 
ger oss en tredje typ av domänen i det har sammanhanget. Hemmet var 
under manufakturperioden mycket viktigt som arbetsplats. Hemarbete 
hade naturligtvis funnits redan tidigare i Stockholm, men manufaktur-
näringen förde för första gången ut denna organisationsform på mycket 
bred front i stadsmiljön. 
 Av Paulis räkenskaper förefaller det som om ullen efter sorteringen 
fördes tillbaka till magasinet och sedan lämnades ut i små kvantiteter 
för plysning. Plyserskorna hade nämligen egna konton som fördes av 
magasinsföreståndaren på Stadsholmen. Många plyserskor arbetade 
också som spinnerskor.
 Efter plysningen kunde ullen antingen kammas eller kardas. Kam-
ningen var ett manligt yrke och utfördes i Paulis fall bland annat av 
ullsorteraren i Danviken och några andra med liknande kombinationer 
av bostad och verkstad. Som domäner betraktat låg förmodligen dessa 
lokaler i ett mellanläge mellan mer utpräglade verkstäder och vanliga 
enkla bostäder. Ullkardningen utfördes inte av en speciell yrkeskår utan 
var en arbetsuppgift för kardullspinnerskorna som arbetade inom två 
olika typer av domäner. Den ena av dessa var liksom för plysningen 
spinnerskornas egna hem. Det andra var spinnverkstäder, av vilka Pauli 
hade två stycken. Det var större verkstäder ledda av spinnmästarinnor 
som sysselsatte ett stort antal spinnerskor, vilka antingen arbetade vid 
verkstaden eller i hemmet. Spinnverkstäderna blir därmed den fjärde 
viktiga domänvarianten i den här analysen. De liknar också moderna 
fabriksorganisationer, om man bortser från avsaknaden av maskiner och 
istället koncentrerar sig på själva organisationen, med spinnmästarinnan 
i spetsen för en större grupp av kvinnor i arbete vid spinnrockarna. 
 Spånaden, vilken följde efter kamningen eller kardningen, var den 
stora flaskhalsen i klädesproduktionen och man försökte under hela 
1700-talet att lösa problemet på olika sätt. Det ledde till företeelser som 
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spinnhus, spinneridistrikt och, som i Paulis fall, även av statligt under-
stödda spinnskolor. Till spinnhusgruppen kan man också räkna alla de 
spinn-, arbets-, barn- och tukthus i riket som på olika sätt engagerades 
med spånadsarbete. På Spinnhuset på Långholmen låste man till exem-
pel in kvinnor som ertappats utan laga försvar. De tvingades sedan att 
spinna en viss mängd ull innan de släpptes fria. Gösta Walldén skriver 
i en artikel att:

Spinnerskorna alternerade mellan fabrikerna och spinnhusen som mel-
lan två i det närmaste likvärdiga arbetsplatser.4

Spinneridistrikten var större områden på landsbygden där en förläggare 
kunde få ensamrätt på spånadsarbete.5 Spinnskolorna var statligt under-
stödda spinnverkstäder som leddes av spinnmästarinnor vilka hade till 
uppgift att på fyra till sex veckor lära upp en person i spånadsarbete.6 
Paulis spinnskola liknade dock mest en vanlig spinnverkstad och många 
av »eleverna« stannade i arbete under flera år.
 Nästa steg i arbetsprocessen var tvinningen som utfördes av så kallade 
dubblererskor. Vissa av dessa använde sig av en möl, ett speciellt redskap 
för tvinning vilket Pauli hyrde in för ändamålet. De flesta av dubblerer-
skorna arbetade i hemmet, vissa även i föräldrarnas hem, vilket därmed 
blir ytterligare en domäntyp att ta i beaktande. I och med tvinningen 
var produktionens förberedande steg slutförda. 
 Vävningen hos Pauli var uppdelad på tröjvävning och ylletygsväv-
ning. Vävningsarbetet skedde i verkstäder, ledda av mästare med gesäller 
och lärlingar, eller i verkstäder ledda av gesäller. Domäntypen är därmed 
av samma typ som hos ullsorteraren vilken beskrivits ovan. Arbetarna 
vid dessa verkstäder var underställda både Lorentz Pauli och den som 
hade det lokala ansvaret i respektive verkstad. Nyström noterar i det 
här sammanhanget att klassificeringen mellan gesäller och lärlingar på 
vissa verkstäder börjat bli flytande. En tendens mot att betrakta alla som 
»arbetare« kan därmed skönjas. Men han poängterar också att:

[…] verkstadsledarna – mästare och verkgesäller – kan ingalunda be-
traktas som »underentreprenörer«, som på egen hand gjorde upp med 
»sina« arbetare. Arbetarna på verkstäderna var överhuvudtaget icke 
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»deras« arbetare utan Lorentz Paulis arbetare. Han var deras arbetsgiv-
are och husbonde, hos honom hade de sitt försvar och han var också 
ansvarig för de löner, som betalades.7

 
Efter tröjvävningen skickades tröjorna till sömmerskor och nockerskor 
(vid nockning häktas två tygstycken ihop med en tråd) som fortsatte 
bearbetningen av produkten. Dessa kvinnor arbetade i sina hem. Ny-
ström redogör sedan inte för de avslutande stegen i produktionspro-
cessen, kanske på grund av källmaterialets beskaffenhet. Men Sven T. 
Kjellbergs avhandling från 1943, Ull och ylle, kan användas för att be-
skriva de avslutande stegen. Klädet, eller råklädet som det kallades efter 
vävningen, fördes först till hallen (underställd hall- och manufaktur-
rätten) där det kvalitetskontrollerades. De följande produktionsstegen 
var noppning (utfördes av kvinnor som arbetade i hem eller verkstad), 
valkning (utfördes av män eller kvinnor och var beroende av rinnande 
vatten – under processen tas fett bort från tyget), ruggning (ett försteg 
inom överskärningen, utfördes av mästare, gesäller och lärlingar – kläd-
ets ludd läggs i ordning utanpå klädet), överskärningen (samma per-
sonal – klädets ludd klipps jämn), pressningen (samma personal – ger 
klädet dess glans). Efter det sistnämnda steget stämplades klädet i hallen 
och var klart för leverans.8 
 Alla de avslutande produktionsstegen skedde inom domäntyper vilka 
liknar de som redan beskrivits under processen fram till vävningen. Det 
rörde sig i regel om verkstadsliknande lokaler, men ibland också om 
rena bostäder.
 Det intressanta med textilindustrin är den stora bredd av olika typer 
av arbetsplatser som var inblandade i produktionsprocessen, allt ifrån 
ensamma spinnerskor sysselsatta i sina hem, över de mer traditionellt 
organiserade verkstäderna, till de stora spinnverkstäderna och spinn- 
husen. För den stora flaskhalsen i produktionen, spånaden, använde 
man sig av två diametralt olika verksamhetsformer: 1. ensamarbete 
motiverad genom individuellt inlämnad pant och individuellt utdelade 
belöningar, och 2. de centraliserade och mer auktoritära spinnverkstäd-
erna och spinnhusen, med en produktion styrd mer genom kontroll och 
bestraffning. 



• 155 •

vardagslivets domäner

 Arbetsplatserna inom textilindustrin kan delas in i tre huvudtyper. 
För det första fanns det ensamarbetare, antingen som inneboende eller 
med eget boende. I den här kategorin återfinner vi framförallt de spinn-
erskor som ibland kallades för hemspinnerskor, det vill säga de som 
spann på förlag åt någon fabrikör, samtidigt som de bodde inneboende 
i någon annans bostad, eller i föräldrahemmet. Det fanns också spinn-
erskor som hade egna bostäder, och i kategorin återfinns även manliga 
yrkeskategorier utan behov av en egen verkstad, som till exempel ull-
sorterare. För det andra fanns det manufakturverkstäder med vertikal 
organisation. Den här kategorin återspeglar den traditionella hantverks-
organisationen, vilken alltså även återfanns inom manufakturindustrin. 
Inom klädesväveriet utfördes arbetet ofta av mästare, gesäller och lär-
lingar. För det tredje fanns det manufakturverkstäder med horisontell 
organisation. Det bästa exemplet på den här organisationsformen är 
spinnverkstaden vilken i regel var organiserad med en spinnmästarinna 
i toppen och ett stort antal spinnerskor i botten av organisationen. Hit 
hör även spinn-, tukt- och barnhus som engagerades med spånadsarbete. 
Alla dessa domäntyper blev genom textilindustrins kris mindre vanliga 
i det tidiga 1800-talets Stockholm. 

Hantverkets renässans

Att hantverket i undersökningsområdet genomgår en sorts renässans 
hör ihop med minst två av de övriga teman som tas upp i det här kap-
itlet. För det första var textilindustrins nedgång en av anledningarna 
till att det traditionella hantverket (som inte minskade på samma sätt) 
framträdde tydligare i de undersökta trakterna. För det andra verkar 
hantverkets renässans vara sammankopplad med utvecklingen av den 
interna handeln i staden.
 Lars Edgren har i sin doktorsavhandling Lärling – Gesäll – Mästare 
gjort en delstudie som berör hantverkets numerära utveckling i Stock-
holm under perioden 1751–1845. Enligt Kommerskollegium fanns det 
4 488 personer sysselsatta med hantverk i Stockholm 1751. De var fördel-
ade på 1 271 verkstäder. Motsvarande siffror för 1821 var 4 263 personer 
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fördelade på 1 164 verkstäder. En svag tillbakagång med andra ord. Men 
under den följande perioden, från 1821 till 1845 skedde en 23-procentig 
uppgång för de sysselsatta medan antalet verkstäder bara steg svagt. Om 
utvecklingen för hantverket i hela landet skriver Edgren:

Typiskt för utvecklingen efter 1820 är att det är stora hantverk med en 
vidare marknad som expanderar. Lägger vi samman de fyra stora »mass-
marknadsyrkena«, skomakare, skräddare, smeder och snickare, så finner 
vi att de ensamma svarar för nästan två tredjedelar av hela hantverkets 
tillväxt. De tidigare expansiva yrkena med huvudsaklig marknad på 
landsbygden växer inte längre i samma utsträckning. Skälet till detta 
torde vara att stadshantverkets utveckling i ökande grad blivit beroende 
av den interna marknaden i städerna. 

Om situationen i Stockholm skriver han så här:

Stockholmshantverkets långvariga stagnation har nu [efter 1820] bytts 
i expansion. […] I ännu högre grad än för stadshantverket i dess hel-
het sker denna ökning genom att antalet arbetare ökar. Verkstäderna 
minskar faktiskt i antal under detta kvartssekel. Utvecklingen är särskilt 
dramatisk för skräddarna. Antalet verkstäder är konstant men antalet 
gesäller och lärlingar per mästare ökar från 1,7 till 5,7 vilket medför att 
antalet sysselsatta ökar med 148 procent. Till skillnad mot de allra flesta 
hantverk hade yrket också väsentligt fler gesäller än lärlingar. Denna 
kraftiga tillväxt och strukturförändring skulle kunna tänkas förklaras så 
att skrädderiet i Stockholm utvecklats i riktning mot ett förlagt hant-
verk med marknad långt utanför den egna staden. Vi vet i alla händelser 
att försäljning av färdiggjorda kläder förekom i Stockholm redan vid 
1700-talets slut, och att även skräddarämbetet var intresserat av denna 
produktion. Inom yrket i Stockholm var det under 1700-talet också 
relativt vanligt med gifta gesäller. En fortsättning av en sådan utveckling 
skulle kunna förklara Stockholmsskrädderiets kraftiga tillväxt.9

Hur återspeglas Edgrens resultat i ljuset av mantalslängderna från 1760 
och 1830? När det gäller skräddarna så var antalet verksamma hushåll  
98 i undersökningsområdet 1760 men bara 86 sjuttio år senare. Antalet 
gesäller och lärlingar i dessa av mästare företrädda hushåll var 62 re-
spektive 86 stycken år 1760 och 24 respektive 172 stycken år 1830. För 
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de gesäller som bildade egna hushåll var sifforna 54 gesäller 1760, och 
243 gesäller 1830. 
 Totalt utvecklades gruppen av skräddare som antingen levde i verk-
samma hushåll – eller var aktiva gesäller med egna hushåll – från 300 
personer 1760 till 525 personer 1830. Siffrorna klingar i harmoni med 
flera av Edgrens synpunkter, ett minskat antal verkstäder men en ökad 
personalstyrka, och en relativt kraftig expansion av näringen som hel-
het. Även de många gesällerna med egna bostäder återfinns både hos 
Edgren och i mantalslängdsmaterialet. Att undergruppen som skrädd-
arna tillhör i Hisco minskar något i undersökningsområdet som hel-
het (se figur 4 på s. 79) beror att på två grupper med en stark anknyt-
ning till manufakturnäringen också förts till den gruppen. Det är för 
det första en stor grupp med sömmerskor som nästan halveras i an-
tal under perioden (från 175 till 105 hushållsmedlemmar), och för det 
andra de så kallade överskärarna. De minskar kraftigt i antal (från 224 
till 16 hushållsmedlemmar) mellan 1760 och 1830. Tillsammans med 
sömmerskorna »tynger« de därför ner resultatet för undergruppen i sin 
helhet. Tar man bort sömmerskorna och överskärarna från undergrupp-
en skräddare, sömmare och tapetserare uppvisar den gruppen stabilitet 
i stället för nedgång i undersökningsområdet (3,8 procent av befolk-
ningen både 1760 och 1830, räknat på summan av hushållsmedlemmar). 
Den här problematiken återfinns inte hos det andra stora hantverket i 
staden, skomakeriet, vilket i linje med Edgrens resultat genomgick en 
viss expansion mellan 1760 och 1830.
 Det stockholmska hantverket var i regel inte lika fragmenterat när det 
gäller produktionsgången som textilindustrin, utan utfördes inom ett 
antal olika huvudtyper av domäner vilka beskrivs i det följande.
 För det första fanns det, precis som inom manufakturindustrin, 
ensamarbetare. Den här typen av domän innefattar både hantverkare 
som var sina egna och de som arbetade på förlag åt någon annan. Van-
liga exempel är en ensam skomakarmästare eller en skräddargesäll. 
Det viktiga är att de i sitt arbete hade en stor självständighet, även om 
boendedomänerna kunde skilja sig åt. Den inneboende levde ju under 
bostadsinnehavarens domäninflytande, medan en skomakare i ett eget 
hus även kontrollerade den domänen. För det andra fanns den tradit-
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ionella hantverkarverkstaden, med den sedvanliga hierarkin av mästare, 
gesäller och lärlingar, samt i vissa fall några andra till verksamheten 
knutna arbetskategorier. Verkstaden kunde vara större eller mindre men 
var aldrig av fabriksliknande storlek.
 Slutligen fanns det hantverkarverkstäder med horisontell organis-
ation. Inom vissa av de livsmedelsproducerande hantverken i Stockholm 
var produktionsenheterna redan tidigt tämligen stora. Ernst Söderlund 
skriver bland annat att:

I fråga om produktionens storlek och värde intogo bagerierna och brygg- 
erierna en särställning bland Stockholms hantverk. De betraktades ej 
heller som hantverk i egentlig mening och påminna i ett väsentligt av- 
seende om de moderna industrierna: deras uppgift var ej att såsom 
de flesta andra hantverk framställa efter kundens individuella behov 
avpassade produkter utan att för masskonsumtion producera få och 
enkla varor till låga priser. […] I produktionen kunde delvis användas 
icke yrkesutbildad arbetskraft. Detta bidrog i hög grad till att möjlig-
göra den starka differentiering med avseende på driftsenheternas storlek, 
som karakteriserar dessa hantverk i jämförelse med de flesta andra.10  

Även de stora skeppsvarven kan hänföras till den här kategorin, men i 
det fallet framförallt på grund av att produktionsresultatets storlek var 
så extraordinärt att organisationen måste bli storskalig. Varven innehöll 
som regel dock en mängd olika arbetslag som var för sig var organisera-
des enligt den vertikala verkstaden, det vill säga med mästare, gesäller, 
lärlingar och drängar. Byggnadsarbetarna var en annan grupp som bör 
hänföras till den horisontella arbetsorganisation, även om deras arbete 
som regel inte utfördes inom en verkstad.
 Den tidsgeografiska domänstrukturen inom det stockholmska hant-
verket var relativt stabil under den undersökta perioden. Den första 
domänkategorin, ensamarbetarna, förstärkte dock sin betydelse något 
eftersom gesäller i vissa yrken i allt högre grad kom att bilda egna 
hushåll. Den hierarkiska verkstaden upplevde emellertid samtidigt en 
tillväxt eftersom hantverket som helhet upplevde en renässans under 
perioden. I många branscher växte till exempel både det manliga och 
det kvinnliga tjänstefolkets andel inom hushållen. Den horisontella 
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arbetsorganisationen minskade dock i betydelse, framförallt på grund av 
att flera branscher med sådan organisation gick tillbaka under perioden. 
Det gällde till exempel byggnadsarbetarna och varvsarbetarna.11  

Den interna handelns utveckling

Vid en analys av vilka titelkategorier som var de vanligaste för kvinnor i 
undersökningsområdet, 1760 och 1830, framkommer det att de arbets-
tagargrupper som representerade textilindustrin vid det tidigare tillfäll-
et, helt hade försvunnit från listan över de mest vanliga titlarna sjuttio 
år senare (se tabell 10 på nästa sida). Istället hade de, om vi bortser från 
ett antal olika typer av änkor, ersatts av två nya yrkeskategorier: restau-
rangidkerskor (krögerskor) och handlerskor (framförallt månglerskor 
och klädmäklerskor).
 Alison C. Kay som forskar om näringsidkande kvinnor i 1700- och 
1800-talets London har fört fram en »marginal person theory«, vilken 
hävdar att det ofta var de som befann sig i marginalen av den yrkesmäss-
iga strukturen som började med mindre utskänknings- eller småhand-
elsverksamhet. Hon skriver:

This theory has most commonly found its expression in studies exam-
ining the role of ethnic and religious minorities in the small business 
marketplace. The marginal person thesis can also be applied to women. 
The late eighteenth and nineteenth centuries saw a narrowing of em-
ployment opportunities for women of the »middling sort«, a marginal-
ization that intensified with the rise of Victorian dogma that marriage 
and motherhood were the true vocation of women. Yet, not all women 
could live by this image.12

Det hon finner i London är att många kvinnor som av skilda skäl blev 
hänvisade till näringslivets utkanter på olika sätt försökte försörja sig ge-
nom någon form av försäljnings- eller utskänkningsarbete. I Stockholm 
återspeglas denna process av alla de kvinnor som under början av 1800-
talet livnärde sig genom till exempel klädmångleri (handel med begag-
nade kläder) eller genom mindre krogrörelser. Kays tankegångar finns 
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även hos Johan Söderberg och hans kolleger, som i boken A stagnating 
metropolis menar att det finns stora likheter mellan informella ekonom-
iska aktiviteter i städer i tredje världen idag och situationen i många 
västerländska städer före det industriella genombrottet. Det speciella 
med Stockholm var emellertid att vissa verksamheter som normalt sett 
ligger i den informella delen av ekonomin, under perioden kring sekel-
skiftet 1800 fördes in i den formella delen, vilket också Christine Bladhs 
forskning handlar om.13 
 Utifrån ett tidsgeografiskt perspektiv blev ett resultat av textilindust-
rins kris därför att tre huvudtyper av domäner blev mindre vanliga för 

Tabell 10: De tio vanligaste titlarna för kvinnliga hushållsföreståndare, 1760 
och 1830.

Kod Titel 1760 Rank

75220 Spinnerska 1
54020 Hushållstjänerska 2
99900 Arbeterska 3
79510 Sömmerska 4
58340 Änka efter soldat eller annan militär 5
98135 Änka efter matros eller lättmatros 6
41030 Änka efter handlare 7
58320 Änka efter officer 8
95410 Änka efter snickare 9
-1 Ingen yrkestitel 10

Kod Titel 1830 Rank

54020 Hushållstjänerska 1
55130 Änka efter portvakt (vaktmästare) 2
51030 Restaurangidkerska 3
58340 Änka efter officer 4
41030 Änka efter handlare 5
98135 Änka efter matros eller lättmatros 6
-1 Ingen yrkestitel 7
58340 Änka efter soldat eller annan militär 8
41030 Handlerska 9
95410 Änka efter snickare 10

Källa: MLDB 1760/1830.
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den kvinnliga arbetskraften. Den första av dessa var de stora verkstäd-
erna, exempelvis spinnverkstäderna, spinnskolorna och spinnhusen. 
Det andra var att kvinnorna till stor del inte längre kunde arbeta med 
själva produktionen i de hushållsverkstäder som var anknytna till tex-
tilindustrin. Kvinnorna fanns självklart kvar inom hushållen, men nu 
inte längre som arbetare, utan som pigor, jungfrur, ammor och hushåll-
erskor. Det tredje var att möjligheten att försörja sig med förlagt arbete 
i hemmet minskade. Istället blev det två andra typer av domäner som 
växte i betydelse. Det var krogen (för dem som arbetade med utskänk-
ning) och gatan (för dem som arbetade med försäljning, antingen stilla-
stående i en bod, eller kringvandrande med en korg). Att gå runt med 
en korg och sälja småsaker hade redan tidigare under 1700-talet varit en 
vanlig bisyssla för de kvinnor i staden som brukade försörja sig genom 
till exempel spånadsarbete. Det klagades till exempel vid ett möte med 
hallrätten i Stockholm sommaren 1750 på alla de kvinnor som skaffade 
sig laga försvar vid textilfabrikerna men sedan ägnade sig åt att gå runt 
och sälja varor från korgar.14

 En viss del av den kvinnliga arbetskraften kan alltså anses ha överförts 
från textilindustrin till krog- och månglerinäringarna. Samtidigt skedde 
ju också, vilket var särskilt tydligt i de norra delarna av undersöknings-
området, en expansion av den traditionella – och manligt dominerade 
– minuthandeln. Inom den senare fanns också en annan stor kvinnlig 
grupp, tjänstekvinnorna. Ett antal olika huvudtyper av försäljnings-  
domäner i Stockholm kan därför urskiljas.
 För det första fanns stadens gator. När det gäller försäljning var gat-
orna (om vi bortser från de omkringliggande husen) de kringvandrande 
månglerskornas domän. Den kvinnliga yrkestiteln månglerska finns be-
lagd i Stockholm redan på 1500-talet. Då betecknade den, tillsammans 
med sin manliga motsvarighet månglare, stadsbor som sysselsatte sig 
med torghandel. Rätten att som man sysselsätta sig som månglare verkar 
därefter i stort sett ha försvunnit under 1700-talets gång. Detta samti-
digt som antalet månglerskor i huvudstaden växte och yrket utvecklades 
som en försörjningsmöjlighet för fattiga gifta kvinnor som inte kunde 
livnära sig på något annat sätt. Christine Bladh har beräknat antalet 
aktiva månglerskor i Stockholm i början av 1800-talet till strax över 250. 



• 162 •

mellanspel

Som månglerska kunde man antingen gå runt och sälja sina varor från 
en korg eller från fasta försäljningsplatser, det kunde vara en stol, ett 
stånd eller en bod. Det normala sortimentet hos månglerskorna bestod 
av pepparkakor, bakelser, frukt, korv, kokat kaffe, glas, samt fågel, höns, 
kycklingar och ägg.15 Som tidsgeografiska domäner betraktat är det en 
viss skillnad på det rörliga och det fasta mångleriet, varför jag till den 
här kategorin valt att bara föra de månglerskor som rörde sig fritt och 
sålde från korg. Månglerskorna med fasta försäljningsplatser hör i stället 
hemma i nästa kategori.
 Den andra försäljningsdomänen var boden. Ett relativt vanligt tillägg 
till en kvinnlig hushållsföreståndares titel i 1830 års mantalslängd var 
av typen »idkar klädmäklerihandel i bod«. Det rörde sig i de fallen om 
kvinnor som fått rätt att köpa och sälja begagnade kläder från en enkel 
form av bod. Till den här kategorin förs även månglerskor med fasta för-
säljningsplatser (stol, bord, stånd eller bod) och andra typer av enklare 
försäljningsställen (till exempel en lucka i väggen). Avgränsningen mot 
nästa kategori, handelsboden, förklaras enklast med kundens beteende. 
I boden stod man som regel utanför och blev betjänad, i handelsboden 
steg man in och kunde antingen betjäna sig själv i viss mån, eller bli be-
tjänad från en person bakom en disk eller motsvarande. Det fanns både 
bodar i privata fastigheter och andra som ägdes och hyrdes ut av staden. 
I boden tjänstgjorde som regel också bara en person.
 Den tredje domänen var handelsboden. Den här kategorin karakt-
eriserades av en mer strikt hierarkisk struktur än den enklare boden. 
Även om minut- eller kramhandlaren själv inte alltid var närvarande i 
boden så var det ända hans ord som gällde, något som de underlydan-
de handelsbiträdena, drängarna och pigorna hela tiden hade att hålla 
sig efter. Det fanns också ett flertal olika typer av minuthandlare, en 
uppdelning vars syfte var att så gott det gick fördela olika varutyper på 
olika handlare. Det fanns till exempel siden- och klädeskramhandlare, 
linkramhandlare, lärftskramhandlare, kryddkramhandlare, viktualie-
handlare, järnkramhandlare, samt diversehandlare.16 Sortimentet i en 
kryddkramhandel var av naturliga skäl också mycket större än det som 
fördes av till exempel månglerskor på gatan. Carin Lindskog har studer-
at minuthandeln i Stockholm och beskriver utbudet i kryddkrämaren 
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Anders Dahlgrens handelsbod, som låg i hörnet av Västerlånggatan och 
Storkyrkobrinken. Där kunde man 1769 bland annat köpa finare ostar, 
kryddor, socker, sirap, russin, mandel, tobak och tobaksdosor, te samt 
tekannor och tekoppar, glas, spilkummar (små skålar), assietter, kniv-
ar och skedar, fågelburar, spelkort, tandborstar, kompasser, glasögon, 
snörliv, solfjädrar, örhängen, knappar, skospännen, tråd, sybehör, samt 
papper och skrivmateriel.17

 Stadens torg utgjorde en fjärde typ av domän. När Hjalmar von 
Sydow i slutet av 1800-talet sammanfattade torghandelns historia i 
Stockholm nämnde han 17 torg som tillkommit före mitten av det år-
hundradet. Det var Stortorget, Järntorget och Kornhamnstorg, vilka 
alla härstammade från medeltiden; det var Packartorget (nuvarande 
Norrmalmstorg), Riddarhustorget, Norrmalmstorg (nuvarande Gus-
taf Adolfs Torg), Södermalmstorg, Hötorget, Jakobstorg, Munkbron, 
Mynttorget och Köpmantorget, vilka tillkom på 1600-talet; och det var 
Ladugårdslandstorg (nuvarande Östermalmstorg), Adolf Fredriks Torg 
(nuvarande Mariatorget), Träsktorget (nuvarande Eriksbergsplan) och 
Rödbodtorget (nuvarande Tegelbacken), vilka såg dagens ljus under 
1700-talet. Nytorget tillkom som salutorg i början av 1800-talet, tidigare 
hade det varit en plats där avfall och annan orenlighet lades upp. 
 Torghandeln blev tidigt hårt reglerad och enligt en stadga från 1760 
(i stort sett giltig till 1864) skulle varorna fördelas enligt ett tämligen ut-
studerat system mellan de olika torgen. Torghandeln i sin helhet vittnar 
under hela perioden om en stark önskan från myndigheterna att reglera 
verksamhet och försäljningssätt, och en minst lika stor vilja från olika 
individer att kringgå de bestämmelser som existerade.18 Christopher 
O’Regan har i en Dagligt Allehanda från juli 1795 funnit följande ögon-
blicksbild:

Jag gick en dag åt Röda Bodarne wid den så kallade Stranden, ty jag 
tänkte gå til Mäster Anders, et bra wärdshus; men jag stannade wid 
Stranden, at se huru folket, pigor, drängar samt flere handlade där och 
böd den ena öfwer den andra, swor och trätte med hwarandra; de war 
många båtar inne den dagen med sur mjölk i byttor, ägg, smör, kyck-
lingar, några kalfwar och andra äteliga waror; i det samma fick jag se att 
2:ne karlar slogos rätt bra, en soldat och en annan karl, då mig tycktes 
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wara underligt at icke märka någon police-betjäning på stället at styra 
folket til tysthet, at köpa i stillhet, och hålla dem at intet bjuda den ena 
öfwer den andra.19

Det som skribenten i det här fallet såg var förmodligen så kallade förköp 
där olika personer försökte köpa upp varor innan de nådde torgen, för 
att sedan kunna sälja dem till ett högre pris. Som domäner betraktade 
var torgen allmänna platser där staden i normalfallet ägde den högsta 
myndigheten, men där olika grupper och individer av olika skäl kunde 
hävda sin rätt till en viss försäljning, eller till en viss försäljningsplats.
 Den femte domäntypen var hamnarna. Stockholm var Sveriges vik-
tigaste hamnstad ända fram till 1800-talet och huvuddelen av stadens 
stränder har vid något tillfälle utnyttjats som hamnar eller andra typer 
av tilläggningsplatser. Det fanns dock ett antal hamnområden som red-
an tidigt fick en viktigare roll än andra. Det var Skeppsbron, Korn-
hamn, Slussenområdet (de så kallade Västra och Östra Järnbroarna), 
Söder Mälarstrand, Stadsgården, Munkbron, Riddarholmskajen, Röd-
bodkajen, Blasieholmen, Skeppsholmen och Nybroviken.20 Många av 
hamnarna fungerade samtidigt som torg, till exempel Kornhamn och 
Rödbodkajen. Domänkaraktären liknar därför torgen eftersom även 
hamnarna var allmänna platser och fungerade som mötesplatser för köp 
och försäljning. Men genom att även vara tilläggningsplatser för olika 
typer av fartyg hade hamnarna ytterligare en dimension; de var arbets-
platser för fartygens och hamnarnas olika arbetarkategorier.
 En sjätte kategori av domäner utgjordes av det som jag vill kalla för 
hall (inte i bemärkelsen en hall där varor kvalitetskontrolleras). Vissa 
varor distribuerades redan tidigt på ett mer centraliserat sätt. Den typen 
av försäljning räknas därför in under domäntypen hall vilken i viss mån 
kan ses som en föregångare till andra former av förtätad försäljning, som 
till exempel moderna varuhus. Under den aktuella perioden rörde det 
sig dock som regel om enskilda varor vilka av olika skäl förts samman 
till ett eller ett fåtal försäljningsställen. Kött såldes till exempel bara i 
de södra och norra slakthusen. Det södra slakthuset låg vid Slussen och 
det norra låg fram till hösten 1785 i Norrström, men flyttade vid den 
tiden till nya lokaler på Blasieholmen. Det fanns även två fiskhus, ett i 



• 165 •

vardagslivets domäner

Söderström och ett i Norrström. Det norra flyttade med slakthuset till 
Blasieholmen. Kring dessa »hallar« grupperades också en stor mängd 
försäljningsbodar för en mängd olika varor, vilket gjorde att både Sö-
der- och Norrström fungerade som tämligen effektiva och förtätade dis-
tributionsområden. Skomakareämbetet hade dessutom en stor bod vid 
Norrbro, den så kallade Skoporten, där omkring 60 ämbetsmedlemmar 
på 1760-talet sålde sina skor från var sin kistlåda.21

 Våren 1799 lämnade även skräddarämbetet in en ansökan till handels- 
kollegiet om att, liksom skomakarna i Skoporten, få försälja sina kläder 
i ett gemensamt magasin beläget i Skräddargränden på Stadsholmen. 
Kollegiet godkände förslaget och magasinet öppnade i slutet av februari 
det året. Men lärftskramhandelssocieteten, som inledningsvis inte mot-
satt sig förslaget, reagerade nu och krävde att magasinet skulle stänga. 
Anledningen var att man ansåg att magasinet utgjorde ett ingrepp i der-
as privilegierade rätt att sälja kläder. Målet blev komplicerat och gick 
ända upp till kungen som i slutändan gav lärftskramhandlarna rätt och 
magasinet kom bara att existera under några veckor i början av 1799. 
Under ett möte i kommerskollegium i början av 1800-talet uttalade sig 
en assessor Brandel i frågan och hans yttrande är intressant ur många 
aspekter. Han hade nyligen varit utomlands och sett magasin för färdig-
sydda kläder som…

[…] i de flesta större städer och äfwen hos wåre närmaste grannar 
blifwit inrättade, samt ej allenast befunnits bidraga til allmänhetens 
bequämlighet utan ock, i de städer, där fabriquesrörelsen hunnit så 
wida at tilwerkningen sträckt sig til afsättning å främmande orter, til-
skyndat national winst, hwarpå de från England och Danemark hit til 
riket inkomne öfwerråckar och pälsar lemna synbart wedermäle. Herr 
Assessorn hämtade äfwen häraf ett stöd för sin öfwertygelse, at en så 
beskaffad inrättning här i staden, hwarest modet i synnerhet rådfrågas, 
skulle ej mindre medföra lättnad för stadens inwånare och hit ankomne 
resande, då de, i et allmänt försäljningsställe, på enahanda sätt som dag-
ligen sker med sko-arbeten, kunde, efter tycke och penninge tilgång, 
genast och utan omwägar med beställningar samt anskaffande af nödigt 
tilbehör, ärhålla, ofta til lindrigare priser, hwad de i denna del behöfwa, 
än tilskynda fabriquerne wäsentelige förmoner genom en skyndsamm-
are och til landsorterne mera utwidgad afsättning.22
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Målet mellan skräddarämbetet och lärftskramhandelssocieten visar på 
en strävan mot en ny typ av domän. Det är butiken, som i Stockholm 
först blev riktigt vanlig i och med näringsfrihetens införande i mitten 
av 1800-talet, men som i utlandet, vilket Brandel vid sin utlandsvistelse 
noterat, blivit allt vanligare. Det intressanta är ju också hur de komplic-
erade regler, vilka gällde för olika ämbeten och handelsocieteter, kunde 
tillåta Skoporten för skomakarna, men inte det ovan beskrivna magasin-
et för skräddarämbetets medlemmar.
 Genom den allmänna expansion för minuthandeln i sin helhet, som 
kunde noteras i kapitel 4, är det uppenbart att alla dessa typer av försälj-
ningsdomäner ökade i betydelse under den behandlade epoken.

Från borgargårdar till hyreshus

I tidigare forskning framhävs ofta mitten av 1800-talet som den tid då de 
äldre patriarkala bostadsförhållandena började upplösas och ersättas av 
en mer modern hushållsform. Utvecklingen kan sättas i samband med 
den övergång från en typ av idealbostad, borgargården, till en annan, 
hyreshuset, som tidigare beskrivits.23 I tidsgeografiskt hänseende inne-
bar den beskrivna utvecklingen att en typ av domänföreteelse, det vill 
säga borgargården, som var relativt enhetlig, ersattes av en annan typ av 
domänföreteelse, hyreshuset, vilken kan betraktas som en paraplydom-
än (huset) innehållande ett flertal underdomäner (lägenheterna). Det 
framgår också tydligt från analysen av 1760 och 1830 års mantalslängder 
att den av Högberg beskrivna processen var igång redan i mitten av 
1700-talet. Den var dock inte enhetlig utan skilde sig åt mellan olika 
yrkeskategorier. 
 I följande analys har hushållen i undersökningsområdet kategoriser-
ats efter två huvudtyper av bostadsdomäner, dels hushåll utan andra 
vuxna än hushållsföreståndaren och hans eventuella maka eller sambo, 
dels hushåll med andra vuxna än den ovan nämnda. De förra kallas 
bashushåll och de senare kallas i det här sammanhanget för hierarkis-
ka hushåll, eftersom de genom den rådande synen på hushåll innehöll 
underlydande vuxna individer. Hustrur var givetvis också underlydande 
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enligt tidens synsätt, men förekomsten av en hustru eller sambo räcker 
i den här analysen inte för att hushållet ska räknas till de hierarkiska 
hushållen. Orsaken är framförallt att hierarkin mellan män och kvinnor 
i stort sett bestod under 1800-talets gång, medan den mellan hushålls-
föreståndare och övriga underlydande hushållsmedlemmar minskade i 
betydelse, och det är med andra ord den processen som är av intres-
se här. Att direkt komma åt förhållandet mellan borgargårdarnas och 
lägenheternas hushåll är inte möjligt eftersom mantalslängderna tiger 
på den punkten. Vi får med andra ord nöja oss med en analys av förhåll-
andet mellan bashushållen och de hierarkiska hushållen.
 I tabell 11 på nästa sida avspeglas hur andelen hierarkiska hushåll i 
de tjugo vanligaste hushållstyperna förändrades mellan 1760 och 1830. 
Undergrupperna i tabellen har delats in i tre större grupper. Dels fanns 
en grupp där andelen ökade relativt sett. I den gruppen återfinner vi två 
yrkeskategorier, jurister samt brandmän och militärer, där ökningen av 
andelen hierakiska hushåll kan kopplas till en ökad förekomst av pigor 
i hushållstjänst. Bland restaurangidkarna rörde det sig i stället om en 
ökning av krogpersonalen. Och bland skomakarna handlade det om 
större verkstäder med fler gesäller och lärlingar. Bland de yrkeskategor-
ier som hade en ökande andel hierarkiska hushåll fanns det därmed 
både exempel på en modernare form av hushåll, med tjänstefolk som i 
första hand skötte hushållssysslor, och med hushåll där expansionen tog 
plats inom den gamla hushållsformens ram, här i första hand represent-
erat av skomakargruppen (manlig personal), men även i viss mån av 
restaurangidkarna (kvinnlig personal). Inom alla expansiva yrken utom 
skomakarna var det dessutom det kvinnliga tjänstefolket som ökade i 
betydelse (se även tabell 12 på s. 169).
 I den andra gruppen av yrken, de med relativt oförändrad andel hier-
arkiska hushåll, återfinner vi några som inte genomgick någon märkbar 
förändring på det här området under den studerade epoken. Här åter-
finns handlarna som hade en hög andel (cirka 80 procent) både 1760 
och 1830, och byggnadsarbetarna som istället kännetecknades av en låg 
andel (cirka 20 procent) vid båda tidpunkterna. 
 Inom den grupp av yrken som hade en minskande andel hierarkiska 
hushåll urskiljer sig tre huvudtyper. Det var för det första cheferna 
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och föreståndarna (hit hör många fabrikörer inom textilnäringen), 
där minskningen kan sammankopplas med en minskad andel manlig 
inneboende personal. Det var för det andra två hantverkargrupper, 
livsmedelsarbetarna och skräddarna, där utvecklingen åtminstone inom 
den senare gruppen kan sättas i samband med en decentraliserad arbets-
organisation. För det tredje var det tre mer proletära grupper, vaktmäst-
are, textilarbetare och hamnarbetarna, där andelen hierarkiska hushåll 
också minskade.

Tabell 11. Totalt antal hushåll samt andel hierarkiska hushåll av dessa 
bland de 20 största undergrupperna i Hisco.

Totalt antal

Andel 
hierarkiska 

hushåll i procent

Kod Undergrupp 1760 1830    1760 1830 Förändring

12 Jurister 154 151 53 59 ökar
51 Restaurang- och hotellidkare 84 194 60 95 "
58 Brandmän och militärer 472 439 18 29 "
80 Skomakare och lädervaruarbetare 167 198 56 77 "

4 Flyg- och fartygsbefäl 203 179 46 48 oförändrad
21 Chefer och förvaltare 177 143 89 86 "
22 Föreståndare, förmän och inspektörer 107 90 70 74 "
30 Tjänstemän 214 201 33 36 "
39 Övriga kontorister 246 241 30 25 "
41 Handlare 413 536 86 86 "
54 Hushållsanställda 319 370 18 16 "
95 Murare och byggnadsarbetare 563 302 22 24 "
98 Sjömän, utkörare och åkare 650 384 17 13 "
99 Arbetare 284 165 4 5 "
55 Vaktmästare och städare 111 384 55 40 minskar
75 Textilarbetare 1127 488 20 7 "
77 Livsmedelsarbetare 132 106 76 65 "
79 Skräddare, sömmare och tapetserare 456 495 41 28 "
88 Juvelerare och guldarbetare 58 134 79 40 "
97 Hamn- och transportarbetare 188 210 27 12 "

Källa: MLDB 1760/1830. Som gräns för förändring i antingen positiv eller negativ riktning räknas 
en utveckling överstigande fem procentenheter.
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 De hierarkiska hushållen kan också undersökas med hänseende till 
fördelningen av manlig och kvinnlig personal. Av tidigare resultat att 
döma (se till exempel tabell 5 på s. 80) bör det under tidsperioden 1760 
till 1830 ha skett en tyngdpunktsförskjutning mot en större andel kvinn-
ligt tjänstefolk. Vi har ju kunnat se hur till exempel en del manliga ge-
säller lämnade sina mästares hushåll. Frågan är om förekomsten av pigor 
samtidigt ökade och, om så skedde, i vilka typer av hushåll. 
 I tabell 12 (ovan) analyseras både det absoluta antalet tjänstefolk, och 

Tabell 12. Totalt antal tjänstefolk samt andel kvinnligt tjänstefolk av dessa 
bland de 20 största undergrupperna i Hisco.

Totalt antal

Andel kvinnligt 
tjänstefolk 
i procent

Kod Undergrupp 1760 1830    1760   1830 Förändring

12 Jurister 144 152 67 82 ökar
21 Chefer och förvaltare 738 490 45 51 "
22 Föreståndare, förmän och inspektörer 132 115 74 83 "
30 Tjänstemän 84 95 77 86 "
39 Övriga kontorister 80 69 83 94 "
51 Restaurang- och hotellidkare 101 470 75 86 "
55 Vaktmästare och städare 68 167 85 95 "
58 Brandmän och militärer 158 219 62 79 "

4 Flyg- och fartygsbefäl 83 82 100 99 oförändrad
41 Handlare 1139 1463 55 52 "
79 Skräddare, sömmare och tapetserare 490 468 37 38 "
80 Skomakare och lädervaruarbetare 341 642 16 15 "
88 Juvelerare och guldarbetare 249 170 31 36 "
97 Hamn- och transportarbetare 37 28 97 93 "
54 Hushållsanställda 78 166 78 70 minskar
75 Textilarbetare 668 114 63 32 "
77 Livsmedelsarbetare 486 515 44 38 "
95 Murare och byggnadsarbetare 311 331 29 22 "
98 Sjömän, utkörare och åkare 105 86 61 22 "
99 Arbetare 4 14 100 71 "

Källa: MLDB 1760/1830. Som gräns för förändring i antingen positiv eller negativ riktning räknas 
en utveckling överstigande fem procentenheter.
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den relativa förändringen av andelen kvinnligt tjänstefolk, i de 20 största 
undergrupperna i Hisco. Resultatet ger en ganska bra bild av de hus-
hållstyper som tillsammans skapade en alltmer expansiv efterfrågan på 
kvinnligt tjänstefolk. Det var de grupper som återfinns högst upp i list-
an med en markant större andel kvinnligt tjänstefolk 1830 än 1760. Det 
rörde sig framförallt om olika typer av ämbetsmän, av krognäringen, 
men även av vissa enklare yrken som till exempel vaktmästare. I mitten 
av listan återfinner vi ett antal mer traditionella stadsyrken (handlare 
och hantverkare) där andelen kvinnor förblev på ungefär samma nivå 
som tidigare (gruppen som helhet ökade dock). I botten på listan finns 
ett antal exempel på mer proletära yrken där den kvinnliga arbetskraft 
som bodde i hushållet minskade i betydelse under perioden. Det var 
med andra ord bland ämbetsmännen och inom krognäringen (och kan-
ske även inom minuthandeln) som den mest expansiva delen av efter-
frågan på pigor och jungfrur fanns under den här perioden.

Ett intensifierat gatuliv bortom husbondens blick

Det här kapitlet har gett ett ganska entydigt resultat. Mellan 1760 och 
1830 försköts tyngdpunkten bland de stockholmska domänerna från de 
produktiva hushållen (inom till exempel manufaktur och hantverk) till 
domäner som var anknytna till kommersiella och utskänkande verk-
samheter (till exempel krogar och försäljningsställen). Det innebar en 
minskad betydelse för det liv som levdes inom husets väggar och en 
kraftigare betoning på de allmänna platserna i stadsrummet. Gatulivet 
blev med all sannolikhet livligare när människor i högre grad tvingades 
att röra sig från bostad till arbete, och när kostpenningssystemet skap-
ade ett förflyttningsbehov mellan arbetsplatser och krogar. Matpengar 
och ett ökat bruk av kontantlöner gav också en mycket större mängd 
människor tillgång till medel som kunde användas för att köpa mat och 
andra varor från de korgar, stånd, bodar och butiker som blev alltmer 
tillgängliga runt omkring i stadsmiljön.
 Allt detta ledde till en vidgad diskrepans mellan den under 1700-talet 
fortfarande starka tron på hushållet som en av samhällets stöttepelare, 
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och den faktiska verklighet som människor levde i. Med gesäller och 
andra arbetare i egna hushåll och med egna kostpenningar minskade 
till exempel den totala tid under dygnet då husbonden hade direkt 
kontroll över sina underlydande. Det egna hemmet och även gatan och 
torget blev sfärer som i allt större omfattning blev tillgängliga för de 
lägre klasserna i staden. Även för den kvinnliga arbetskraften innebar 
utvecklingen en ökad rörelsefrihet, till exempel för de månglerskor som 
var sina egna och kunde röra sig fritt på gatorna, men den kunde även 
innebära motsatsen. I och med att fler kvinnor fick tjänst som pigor 
och annat tjänstefolk uppstod på samma gång en process som tjänade 
till att bevara en äldre struktur där husbonden hade stark kontroll över 
sina anställda. Den strukturen överlevde även inom delar av hantverk-
et, till exempel bland skomakarna, där »hantverkets renässans« under 
perioden kunde bidra till en konservering av en äldre hushållsmodell. I 
nästa kapitel kommer jag att mer i detalj studera hur den maktstrukt-
ur som fanns i staden under 1700-talet påverkades när hushålls- och 
näringsstrukturen i Stockholm genomgick de förändringar som detta 
och föregående kapitel visat.
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Således, om vi önska förbättra Arbets-Classens vilkor, måste vi börja 
med att bereda en reform i dess lefnadssätt.
 Hurudant är detta lefnadssätt? Jo! derpå har erfarenheten visat mig 
många exempel.
 En frisk, rask och i Gudsfruktan uppfödd yngling från Landsorten 
kommer till Hufvudstaden, der han tager tjenst. Första året skattar han 
sig lycklig att vid sin husbondes bord erhålla en spis, vida bättre, än 
den tarfliga magra föda, som i dess hemort bestås. Andra året börjar 
han redan klandra kosten, och det tredje ser han sig om efter en annan 
tjenst, der kostpenningar bestås, under verklig eller låtsad öfvertygelse, 
att besparing derigenom vinnes. Krogen, tycker han, erbjuder honom 
större frihet. Den ordentliga måltiden utbytes mot en sup med litet 
kallt tilltugg, och snart vänjer han sig »att anse supen som hufvudsak, 
– måltiden som bisak«. Krogen besökes ej, för att stilla hungren, utan 
för att der förnöta tiden i opassande utsväfningar i ord och handling.1

Orden är grosshandlaren Anders Bergs och de nedskrevs i anslut-
ning till en utredning om fattigvården i Stockholm i slutet av 1830-talet. 
I texten finns förmodligen spår av en reell verklighet, men den genom-
syras framförallt av grosshandlarens önskan att förändra denna verklig-
het, såsom han uppfattade den. Texten uttrycker därmed ett försök att 
omformulera ett förhållande mellan överordnade och underordnade i 
samhället. Tidsperioden från 1760 till 1830 innehåller en mängd om-
formuleringar av olika typer av maktrelationer mellan människorna i 
Stockholm. Det är mot dessa som huvudintresset nu ska riktas.

Kapitel 7 
 

Vem vinner?

[Vardagslivets maktrelationer]
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 Kapitlet är indelat i fyra avsnitt. Först summerar jag Allan Preds re-
sultat från en studie om vardagsliv och maktförhållanden på den skån-
ska landsbygden mellan 1750 och 1850. Syftet med det är att ge en bak-
grund åt mina egna resultat, som gäller för en stadsbefolkning. I det 
andra och tredje avsnittet återvänder jag till mina empiriska resultat 
från föregående kapitel och diskuterar hur de förändringar av hushåll, 
näringsliv och domäner som påvisats påverkade de gällande maktför-
hållandena i Stockholm. I en första del fokuseras på situationen i mitten 
av 1700-talet, vilken sedan följs av en del om samma förhållanden i 
början av 1800-talet. I ett fjärde och avslutande avsnitt diskuteras och 
sammanfattas resultaten. 

Allan Pred och det svenska skiftet, 1750–1850

I boken Place, practice and structure som Allan Pred publicerade 1986 
genomförs en analys av maktförhållandena på den skånska landsbygden 
före och efter enskiftet, det stora reformprojekt som syftade till att föra 
ihop gårdarnas jordar till sammanhållna enheter. Principen var att varje 
gård skulle ligga vid sina jordegendomar, i sitt skifte. Detta medförde att 
de traditionella byarna splittrades.2 Precis som i de flesta tidsgeografiska 
studier väljer Pred att i sin studie i huvudsak använda sig av begreppet 
»projekt« samt de tre begränsningstyperna: »kapacitets-, kopplings- och 
styrningsbegränsningar«. Han väver dock in Anthony Giddens strukt-
urationsteori i bilden och når på så vis fram till den »platsteori«, vilken 
redogörs för i kapitel 2. Teorin ämnar i korthet till att möjliggöra en 
förståelse av hur platser förändras genom det vi skulle kunna kalla för 
små handlingar i stora strukturer. Han utnyttjar dock inte begreppen 
domän eller lokal ordningsficka, utan väljer istället att tala om makt-
förhållanden i samband med »path-project intersections«,3 det vill säga 
de tillfällen när individuella dygns- eller livsbanor sammankopplas med 
olika typer av pågående projekt. I det följande försöker jag sammanfatta 
Preds tolkning av de förändringar som inträffade på den skånska lands-
bygden efter att enskiftet genomförts.
 En mycket viktig aspekt av livet före enskiftet var bruket bland hus-
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hållsföreståndare att benämna både egna barn och tjänstefolket med 
orden »dräng« och »piga«, och det motsvarande att alla på gården sa 
»far« och »mor« till bonden och hans hustru, vilket kan ses som ett tyd-
ligt utslag av det som jag vill kalla för den rådande hushållsideologin (se 
nedan i avsnittet om förhållandena i Stockholm i mitten av 1700-talet).4 
Hushållen utgjorde därför den minsta och viktigaste maktenheten på 
en nivå ovanför de enskilda individerna själva. De jordägande bönderna 
eller hushållsföreståndarna bildade i sin tur, på en nivå ännu högre upp i 
maktstrukturen, en enhet genom bystämman. Det var bystämman med 
åldermannen i spetsen som bestämde när de ofta gemensamt utförda 
projekten som till exempel plogning, sådd, slåtter och skörd skulle ut-
föras. I områden med frälsebönder som lydde under en eller flera gods-
herrar, var bystämman dock ofta tvingad att ta hänsyn till direktiv om 
tidpunkter för olika projekt som kom från dessa.5 Prästen utgjorde både 
den kyrkliga och den världsliga överhetens viktigaste representant i byn. 
Han både ansvarade för det religiösa livet och tjänade som en förmedlare 
av påbud från statligt håll; det senare framförallt genom uppläsning från 
predikstolen under gudstjänsten. Det medeltida bruket att samla alla 
invånare i en församling till sockenstämma, där prästen var ordförande, 
fick också en fastare form i slutet av 1700-talet, en form som senare lag-
stadgades i och med 1817 års kungliga förordning om sockenstämmor.6 
De gemensamma dragen i bylivet accentuerades dessutom genom de 
årliga ritualer och fester som var knutna till olika projekt.7

 Efter enskiftet samverkade ett flertal olika processer till en ökad 
proletarisering av landsbygdsbefolkningen, samtidigt som ett överskikt 
av mer förmögna bönder började utkristalliseras. Det ledde bland annat 
till att en större andel av tjänstefolket förlorade sin position som helårs-
anställd personal och istället blev daglönare, med en svagare position 
gentemot arbetsgivaren, det vill säga som regel den jordägande bonden.8 
Detta skedde samtidigt som en större makt över de dagliga projekten 
överfördes från bystämman till de utskiftade bönderna:

Within a few years of »enskifte«, if not immediately thereafter, the exe-
cution of major agricultural projects and associated homestead activ-
ities normally was inseparable from a greater concentration of power in 
the hands of the landed-peasant household head.9
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Generellt sett ledde också enskiftet till en ökad produktivitet, bland 
annat genom ett effektivare utnyttjande av det tillgängliga tidrummet. 
Det påverkade givetvis de enskilda hushållen genom ett större behov av 
arbetskraft för många projekt. De rikare skördarna behövde fler händer, 
men det gällde naturligtvis inte för alla projekt, utan i huvudsak för  
dem som hörde samman med skörden. Det blev således ännu en faktor 
i proletariseringen, eftersom många bönder valde att förstärka det egna 
hushållets arbetskraft med daglönare, men bara när arbetet så krävde.10 
 Men det var inte alla projekt som som blev enklare att utföra effekt-
ivt i och med enskiftet. Vissa projekt, som till exempel gödning, blev 
svårare att genomföra. Gödningen var transportkrävande och krävde 
som regel samarbete mellan ett flertal gårdar, vilket blev en negativ fakt-
or när gårdarna hamnade långt ifrån varandra och anknytande vägar 
var i undermåligt skick. Även inhägningsarbetet påverkades i negativ 
riktning av enskiftet. Varje enskild gård blev tvungen att hägna mycket 
större sträckor än tidigare för att till exempel skydda växande åkrar från 
betande husdjur. På vissa ställen i Skåne blev detta arbete för betung-
ande och många valde under perioder att låta boskapen beta tjudrade 
vid pålar som ofta behövde flyttas flera gånger per dag.11

 Det sätt som makten över de dagliga projekten var fördelad under 
1700-talet, mellan bondehushåll, bystämma, präst och godsherre, och 
där bystämman i många fall intog den viktigaste positionen, förändra-
des kraftigt efter enskiftet. Pred skriver att:

Once the common no longer existed and once the village-wide three-
field system with its numerous strips had been abandoned, the author-
ity of the village council over the timing and organization of major 
agricultural projects was virtually eliminated.12 

Kvar från tiden före enskiftet fanns således de enskilda hushållen, präst-
en (och med honom sockenstämman) samt i förekommande fall en 
eller flera lokala godsherrar. Det maktvakuum som efterlämnades av 
bystämman kom därför att fördelas mellan de enskilda hushållen och, i 
områden med frälsebönder, de lokala godsherrarna. En i viss mån ext-
ern maktfaktor i sammanhanget kom dock att förstärka sin position 
efter enskiftet. Det var den urbana handelsmannen, som i de flesta 
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fall tjänade som en mellanhand mellan de olika bondehushållen och 
deras marknader. Kontakterna mellan enskilda bönder och handelsmän 
i städerna intensifierades efter enskiftet. Men som regel var maktrela-
tionerna mellan bönderna och handelsmännen djupt assymetriska, och 
många bönder hamnade genom skuldsättning i ett beroendeförhållande 
till en handelsman i en närliggande stad.13 
 Den utökade kontakten mellan de jordägande bönderna och borg-
erskapet i städerna ledde dessutom till en viss kulturell överföring från 
stad till land. Många bönder valde efterhand att förändra sitt levnadssätt 
för att i viss mån efterlikna urbana mönster:

At some point the peasant and his family stopped eating with their 
hired personnel or at least ceased sharing a common bowl. Although 
employees usually were not consigned to a separate dining room until 
the late nineteenth century, by the 1840s they did not receive alcohol at 
every meal (as did the landed peasant) and they were often served […] 
fare that was inferior to the food consumed by the master and mistress 
of the house and their children. Whereas the landed peasant and wife 
traditionally had slept in the »all-purpose« room, together or in con-
stant access to their long-term help, more and more of them now set 
themselves apart. Some of them withdrew to a separate bedroom.14

Prästen fortfor efter enskiftet att vara en viktig person som förmedlare 
både av kyrklig och av världslig makt. Sockenstämmans sammansätt-
ning förändrades dock med tiden och kom på många sätt att återspegla 
de klasskillnader mellan bönder och proletariat som accentuerades allt-
mer i början av 1800-talet. Deltagande i sockenstämman var inte längre 
öppet för alla i församlingen, utan endast för hushållsföreståndare med 
beskattad jord.
 Allan Pred avslutar sin tolkning med att beskriva ett antal projekt 
som i stort sett försvann från det dagliga livet i Skånes jordbruksbygder 
efter enskiftet. Det var till exempel den gemensamma slåttern, bruket 
att låta en byherde vakta alla byns betesdjur och barnens gemensamma 
lekar på bygatan. Den kvinnliga sedvänjan att för många hushållsprojekt 
(till exempel kardning och linarbete) samlas på en gård för arbete, sång, 
och historieberättande, fick också svårare att leva kvar efter enskiftet. 
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Många gemensamma fester, sammankopplade med viktiga arbetsmom-
ent under året, dog likaså långsamt ut under 1800-talets gång: 

The elimination or dislocation of these and other projects, together 
with the physically transformed village scene and the new power rela-
tions associated with agricultural production, must have significantly 
influenced the sense of place, structure of feeling and other elements 
of consciousness held by landed-peasant household members. Chang-
es in everyday routines and less frequently occuring practices, whether 
seemingly trivial or obviously important, transformed the way in which 
the village world was viewed and experienced. »When the peasantry’s 
traditional work-life and exploitation of nature was altered, so did the 
cultural or cognitive landscape borne about within people also change«. 
Individually and collectively recognized symbols were greatly modified 
and in some instances the grammar of taken-for-granted codes com-
pletely broke down.15  

Det är ett antal processer på den av Pred beskrivna landsbygden som 
vi även återfinner i Stockholm vid samma tid. Framförallt finns det 
likheter mellan den proletarisering av arbetskraften som inträffade på 
landsbygden och en motsvarande process i städerna. Det finns också pa-
ralleller i stadsmiljön till den ändrade sociala skiktningen inom bonde-
hushållet, mellan familj och tjänstefolk, och mellan andra kategorier av 
över- och underordnade. 

Maktförhållanden i Stockholm 
i mitten av 1700-talet

I Allan Preds analys av förhållandena på den skånska landsbygden visa-
de sig fem strukturella maktelement som var viktigare än andra. Det var 
hushållet, bystämman, prästen (som representerade statliga och kyrkliga 
intressen), de lokala godsherrarna och de urbana handelsmän som hade 
kontakter med landsbygden. När jag analyserar huvudstaden Stockholm 
i det här avsnittet blir bilden mer mångfacetterad, delvis beroende på att 
staden var näringsmässigt och rättsligt mer differentierad, delvis bero-
ende på att jag väljer att bryta ner analysen i fler komponenter än Pred 
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väljer att göra. Han nöjer sig i stort sett med att nedåt begränsa analysen 
till det jordägande bondehushållet. Jag har i det följande valt att inklud-
era familjen och även de enskilda individerna som analytiska kompon-
enter när det gäller förändringar på maktrelationernas område mellan 
1760 och 1830. Gör man det framträder en aspekt som Allan Pred i stort 
sett utelämnar från sin analys, nämligen att en proletarisering samtidigt 
innebär att en större andel av individer ur samhällets lägre skikt tar 
steget från att vara hushållsmedlemmar till att bli hushållsföreståndare. 
I ett maktperspektiv är det av central betydelse eftersom samma process 
då kan betraktas som en typ av emancipering. När underlydande per-
soner förlorade sina positioner som inneboende tjänstefolk underställda 
husbondeväldet och blev tvungna att antingen leva ensamma eller bli 
sina egna hushållsföreståndare, fick de på gott och ont en större frihet 
att forma sin vardag. I det tidigmoderna hushållet betraktades tjänste-
folket i hög grad som »barn« till husbonden, men i och med den process 
som skapade egna hushåll för personer ur de lägre skikten, blev fler och 
fler tvungna att själva ta ansvar, att bli »vuxna«. Den analys som görs i 
det här avsnittet är baserad på resultatet i föregående kapitel om olika 
domäntypers tillväxt, stabilitet eller reduktion, under den aktuella tids-
perioden.  
 Två begrepp framträder som mer betydande än andra när det gäller 
enskilda individers maktrelationer vid mitten av 1700-talet. Det är hus-
hållet som verklighet och ideologi och det är det rättsliga begreppet 
laga försvar. Många forskare har i tidigare arbeten tecknat bilden av 
det svenska ståndssamhället som ett hushållssamhälle, det vill säga ett 
samhälle som ideologiskt liknades vid ett hushåll. Kungen var i detta 
samhälle hushållsföreståndare och de olika stånden och näringsgrupp-
erna kunde betraktas som hushållsmedlemmar, alla med en tydligt de-
finierad uppgift att sköta. Men varje stånd, skrå, societet eller annan 
underordnad samhällsdel kunde även ses som hushåll i sig själva, vilket 
gjorde att den ideologiska strukturen i hushållssamhället kunde brytas 
ner i allt mindre bitar, eller hushåll, ända ner till de faktiska hushållen 
på landet och i städerna.16

 Begreppet laga försvar växte fram under 1500-talet och fick under 
det följande seklet den form som stadgade att varje vuxen individ var 
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tvungen att antingen äga sitt eget försvar, genom att försörja sig själv 
genom till exempel lantbruk eller genom någon lagstadgad näring i en 
stad, eller genom att söka försvar som arbetstagare hos någon hushålls-
föreståndare. Alla var med andra ord tvungna att tillhöra ett hushåll.17 
 Denna tanke var dessutom djupt sammanflätad med det faktum att 
en majoritet av all näringsverksamhet i landet skedde inom hushållets 
ram. Även relativt stora verksamheter, som till exempel klädesfabriken 
Barnängen med flera hundra anställda, eller en institution som Stora 
barnhuset med över 300 inskrivna barn, betraktades under 1700-talet 
som hushåll. Det som successivt hände under 1700- och 1800-talet var 
att mer och mer näringsverksamhet flyttade ut och blev separata enheter 
utanför hushållen. Det var en utveckling som med tiden skulle under-
minera hushållsideologins position som ledande samhällsmodell. 
 Det fanns dock redan i mitten av 1700-talet flera komponenter i den 
mix av olika hushåll som existerade vid den tiden som strävade bort från 
den ideala bilden av stadshushållet. Inom den vid tiden blomstrande 
manufakturindustrin skedde till exempel en stor del av arbetet genom så 
kallat hemarbete. Sett ur ett maktperspektiv innebar det att det i staden 
fanns många decentraliserade hushåll. Hushållsföreståndaren bodde på 
ett ställe och skyddade med hjälp av försvarssedlar sina hemarbetare och 
hemarbeterskor som antingen bodde i egna bostäder eller som inne-  
boende hos någon annan. Förhållandet var ett tydligt brott mot hus-
hållsideologin, åtminstone i dess historiska form, vilken för 1600-talets 
del sammanfattats så här:

Det ankom även på husfadern att vara närvarande så mycket som möj-
ligt samt att se till att tjänstefolket skötte sig då han var frånvarande. 
Att tjänstefolket var försumligt då husfadern var borta om inte denne 
tog till olika medel, som att ge var och en tydliga uppgifter vilka sedan 
kunde kontrolleras vid hemkomsten, togs för givet.18

Det fanns med andra ord verksamheter i staden som började organiseras 
på sätt som stred mot det kontrollbehov som var en viktig del av tänkan-
det kring hushållet vid den här tiden. Bristande kontroll av spinnerskor 
som arbetade utan övervakning av arbetsgivare eller förmän uppfattades 
också som ett viktigt problem i mitten av 1700-talet.19

 Decentraliserade hushåll fanns även inom andra näringsgrenar. Sjö-
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mansyrket var i det här sammanhanget speciellt eftersom sjömännen 
alternerade mellan en domän, fartyget, där den disciplinära kontrollen 
kunde vara mycket stark, till en annan domän, den egna bostaden eller 
sängplatsen i staden, där de liksom hemspinnerskorna ägde en större 
frihet att sköta sig själva. Problemet uppmärksammades i samband med 
den utredning angående fattigvården i Stockholm som genomfördes på 
1830-talet, där rederier och andra arbetsgivare inom sjönäringen upp-
manades att anställa sjöfolk …

[…] på sådant sätt, att de, jemväl efter hemkomsten ifrån en resa, hafva 
något understöd att af rederiet påräkna, men deremot förblifva under 
uppsigt och kunna, efter behof, hållas till ordning och laglydnad.20

Förhållandena för stadens garnisonssoldater liknande i viss mån sjö-
männens. Även de delade sin tid mellan domäner med stark kontroll 
(tjänstgöringen) och den speciella situation de hade som inneboende i ett 
borgarhushåll. En annan viktig grupp av institutioner som gav försvar åt 
anställda som var utspridda över hela stadsområdet var de kyrkliga, stat-
liga och kommunala myndigheterna i staden. Tullvaktmästare, notarier, 
kanslister, klockare och andra liknande yrkeskategorier tillhörde alla en 
kategori av stadsinvånare som sedan lång tid tillbaka i historien tjänat 
på en plats men bott på en annan. Möjligheten att mer eller mindre 
fritt disponera sin tid för dessa personer berodde dock på position i de 
hierarkier som existerade. Lägre tullvaktmästare tjänstgjorde som regel 
mellan fyra på morgonen och nio på kvällen, vilket gav liten egen tid. 
Notarier vid verken kunde å andra sidan dock ha mycket fria anställ-
ningsformer och dessutom i många fall använda den egna bostaden som 
arbetsplats, vilket gav dem en relativt stor frihet i vardagslivet.
 För många yrken levde dock organiseringen av verksamheterna 
tryggt kvar inom hushållsideologins ram. Det gällde till exempel de 
flesta hantverkshushåll där en mästare, gift eller ogift, härskade över 
gesäller, lärlingar, drängar, pigor och eventuella egna och andra hos 
honom boende barn. Vid mitten av 1700-talet var det också bara inom 
ett fåtal hantverk som större driftsenheter, i vissa fall med en fabriks-
liknande organisation, hade börjat utvecklats. Det var i första hand 



• 182 •

vem vinner?

inom bageri-, bryggeri- och garverinäringen som vissa sådana tendenser 
hade börjat visa sig.21 Inom hantverkshushållen var lärlingar och övrigt 
tjänstefolk (pigor, ammor, drängar och arbetare) dessutom genom 
skrå- och tjänstehjonslagstiftningen med kraftfulla rättsliga instrument 
underställda hushållsföreståndaren, samtidigt som gesällerna på många 
sätt intog en friare position gentemot honom (eller henne om det var 
en änka som drev rörelsen). Gesällerna hade relativt stor frihet när det 
gällde rörlighet, både under året och i geografisk utsträckning, genom 
den gamla sedvänjan som gav dem rätt till gesällvandring. Genom 
ålderdomliga sedvänjor som »frimåndagar« och andra former av liknan-
de arbetsnedläggelser, kunde gesällerna dessutom påverka sitt dagliga 
liv i mycket stor utsträckning. Ernst Söderlund formulerade i sin studie 
över det frihetstida hantverket i Stockholm ett antal punkter angående 
mästarnas relation till gesällerna. De krav som de flesta mästare ställde 
på sina gesäller var att de…

[…] skulle arbeta under alla veckans sex vardagar och arbeta under hela 
arbetstiden. De skulle ej lämna sin tjänst annat än efter laga uppsäg-
ning. De skulle låta mästaren dirigera arbetet, och de skulle utföra de 
i yrkesutövningen ingående arbetsmoment, som han beordrade. De 
skulle slutligen uppföra sig på sådant sätt mot den övriga personalen 
och mot mästarens familj, att förhållandena på arbetsplatsen och i hem-
men för samtliga parter blevo någorlunda drägliga.22 

Hushållsföreståndaren hade också rätt att ge alla sina anställda, även ge-
sällerna, husaga. Tydligt i Söderlunds uppställning är också det faktum 
att alla personer i ett hushåll delade på tillgängliga utrymmen – arbets-
plats och hem var ofta en och samma plats.
 Det traditionella hantverkshushållet förekom i stor utsträckning även 
inom manufakturindustrin, även om det fanns tendenser inom denna 
näring att betrakta hela arbetsstyrkan som »arbetare«, och inte fästa 
så stor vikt vid uppdelningen mellan mästare, gesäller och lärlingar.23 
Handelshushållen anknöt på samma sätt till en äldre hushållsordning, 
men där ersatte bodbetjänten gesällens position i hushållet.24

 En incident från lärftskrämarnas värld kan tjäna som exempel på hur 
husbondeväldet kunde fungera i verkligheten. Lärftskrämardrängen 
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Anders Brodin kom en söndagskväll på 1760-talet hem för sent. När han 
sedan, på hushållsföreståndaren och arbetsgivarens fråga om vem som 
hade gett honom rätt till det, svarade att han hade gett sig själv lov, fick 
han ett slag över munnen. Detta blev för mycket för honom och han 
vägrade dagen efter att tjänstgöra i boden och begärde istället avsked. 
Hans husbonde krävde dock att ärendet skulle tas upp i lärftskrämar-
societeten innan han beviljade avskedet. Genom att hänvisa ärendet till 
en nivå högre upp i systemet ville förmodligen husbonden poängtera att 
det inte var han som hade gjort något fel. Societeten svarade också med 
att uppmana Brodin att be sin arbetsgivare och husbonde om ursäkt, 
det vill säga att erkänna att det var han som var den felande parten. 
Brodin gjorde också detta, vilket så att säga kvitterade ärendet enligt 
den rådande rättssynen, och därmed blev han fri att söka en ny anställ-
ning.25

 Kontroll av underlydandes möjlighet till rörlighet var en viktig del 
av livet i Stockholm ända fram till mitten av 1800-talet.26 Försök att 
begränsa en annan människas möjlighet att röra sig kunde dessutom 
förekomma mellan personer som inte befann sig i ett tydligt herre–
tjänare-förhållande. När en av lärarna vid Stora barnhuset, prästen Eric 
Haurén, vid ett tillfälle på 1760-talet lovat att predika ottesång i S:t Olofs 
kyrka (belägen där Adolf Fredriks kyrka ligger idag), behövde han barn-
husinspektorns löfte om utpassage från barnhuset på morgonen. Men 
inspektorn svarade bara: »Få se hur det blir i morgon bittida.« Haurén 
vågade inte lita på detta vaga yttrande utan valde istället att övernatta i 
ett nerkylt bibliotek (det var vinter) hos en kollega i närheten.27 
 Inom källarmästare- och traktörshushållen upprätthölls som regel 
också den hierarkiska ordningen genom en uppdelning mellan källar-
mästare, kypare och gossar. Alla de hushåll som hittills beskrivits var 
hierarkiska i första rummet genom de funktioner de upprätthöll som 
produktions- eller distributionsenheter. Hushållet som reproduktions-
enhet var emellertid den andra sidan av myntet och det är i den aspekt-
en som vi framförallt träffar på det kvinnliga tjänstefolket, pigorna, 
jungfruarna och ammorna. Här finns också en del av det tidigmoderna 
livet som kom att överleva under en lång tid framåt. För när hushållen 
alltmer förlorade sina producerande funktioner, kvarstod deras roll som 
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reproduktionsenheter. Om gesällen/betjänten/kyparen med andra ord 
var en av de viktigaste komponenterna i det tidigmoderna stadshus-  
hållet, så blev pigan det under 1800-talets gång.
 Hushållsideologin stipulerade som nämnts att alla skulle tillhöra ett 
hushåll. De som inte hade försvar hos någon hushållsföreståndare var 
försvarslösa. Man kunde givetvis försöka dölja sin försvarslöshet under 
ett olagligt eller falskt försvar. Men jakten på försvarlösa var tidvis hård 
och de som fastnade i nätet skickades antingen tillbaka till hemorten (om 
de inte var födda i Stockholm), eller blev tvångsinskrivna vid militären 
(män), eller sattes på spinnhus eller andra liknande arbetsinrättningar 
(kvinnor). Märta Helena Reenstierna har i Årstadagboken beskrivit en 
tvångsinskrivning till soldat av en gesäll som inte kunnat visa att han 
ägde laga försvar. Händelsen inträffade en onsdag i oktober 1804:

Om morgonen följde Hans Abraham [hennes son] med skräddaren 
Ericson och gesällen Vessman till lands cancelliet, hvarest den besked-
lige Vessman, oagtadt allt bemödande af min man och actuarien Rylan-
der, ej kunde frälsas från våld, obillighet och orättvisa att blifva tagen 
till gardiet och major Hercules compagnie. Jag rördes till tårar öfver 
denne tystlåtne och vackra ynglings hårda öde, och han hade bitterligen 
gråtit, då han af en hård under-officer emottogs och måste qvarstadna 
i staden.28

Både militären och arbetsinrättningarna kan kännetecknas som domän-
typer med mycket stark kontroll av de underlydandes möjligheter till 
frihet i rumsligt och tidsligt hänseende. Viss frihet fanns dock. För att ta 
ett exempel: den i citatet ovan nämnde Vessman fördes samma dag som 
han arresterades till en kasern (där han bland annat blev bestulen), men 
kunde redan påföljande söndag besöka fru Reenstierna på Årsta igen.29

Maktförhållanden i Stockholm 
i början av 1800-talet

Hur hade den bild av maktförhållandena inom de stockholmska hushåll-
en som tecknas i föregående avsnitt förändrats i början av 1800-talet? 
 Det som inledningsvis framförallt behöver påpekas är att bland de 
grupper av hushåll som hade en mer modern hushållsbildning redan 
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under 1700-talet (typexemplen finns bland textilarbetare, byggnads-   
arbetare, sjömän och vaktmästare) är det bara inom en av dessa grupper 
som vi ser en kraftig tillväxt under perioden fram till och med 1830. 
Det är inom vaktmästargruppen, och där är frågan, vilken diskuterats 
tidigare, i vilken mån alla de vaktmästare som förekommer i 1830 års 
mantalslängd verkligen arbetade i det yrket eller om de bara lyckats 
skaffa sig försvar som vaktmästare.30 När det gäller spinnerskorna och 
de andra hemarbetarna inom textilindustrin, liksom bland byggnads-
arbetarna och sjömännen, var det ju frågan om en kraftig nedgång. För 
soldaterna blev utvecklingen också speciell eftersom de i hög grad kom 
att kaserneras på Ladugårdslandet. Dessa tidiga exempel på avvikelser 
från den rådande hushållsideologin kan med andra ord inte förklara 
framväxten av de mindre, och därigenom mer »moderna«, hushåll som 
i 1830 års mantalslängd har blivit mer talrika än tidigare.
 Förklaringen måste istället sökas på två andra ställen, antingen genom 
att hushållskategorier med ett traditionellt utseende spruckit sönder och 
så att säga tömt ut delar av sina medlemmar i mindre hushållskonstell-
ationer, eller genom att nya kategorier av hushåll dykt upp och börjat 
konkurrera ut de gamla. 
 Medelhushållet i Stockholm vid mitten av 1600-talet har beräknats 
till ungefär fem personer.31 Databasen som använts i den här studien 
anger medelhushållet 1760 till 3,53 personer och 1830 till 3,31 personer.32 
En motsvarande siffra för 1850 har beräknats till 2,5 personer.33 Alla dessa 
beräkningar är givetvis bara ungefärliga, men det är ändå tydligt hur 
utvecklingen stadigt strävat åt ett håll, mot det lilla hushållet.
 Medelhushållsstorlekar för de tre församlingarna i undersöknings-
området visas i tabell 13 på nästa sida. I Katarina var hushållen betydligt 
mindre än i de två andra församlingarna redan 1760, och 1830 bestod de 
i genomsnitt av mindre än tre personer per hushåll. I Nicolai skedde en 
liknande minskning av medelhushållets storlek, men från ett högre ut-
gångsvärde. I Klara minskade medelhushållet bara marginellt i storlek. 
 För Stockholms del går det att urskilja tre olika processer som påverk-
ade hushållsstrukturen i staden. Det intressanta är dessutom att var och 
en av dessa processer tämligen väl går att koppla till en specifik del av 
undersökningsområdet, vilket på sätt och vis även avspeglas i ovanstå-
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ende tabell. 
 Den första processen var proletariseringen, det vill säga att männ-
iskor med allt lägre social status blev hushållsföreståndare, antingen 
för ensamhushåll, eller för mindre parhushåll. Denna process visar sig 
tydligast i Katarina församling. Den andra processen var den interna 
handelns utveckling, det vill säga att fler och fler människor började 
livnära sig genom småhandel eller utskänkning. När det gäller denna 
utveckling visar den sig tydligast i Nicolai församling, även om de kom-
mersiella aktiviteterna spred sig norrut mot Hötorget under undersök-
ningsperiodens gång. Den tredje processen var något som skulle kunna 
benämnas en konserveringsprocess, med andra ord ett bevarande av äld-
re förhållanden, vilket i den här studien visar sig med tydlighet i Klara 
församling, där hushållsstorlekarna fortsatte att vara ganska stora.
 I de fall som större hushållskonstellationer sprack sönder och result-
erade i ett antal mindre hushåll, var det som regel en fråga om att arb-
etskraft flyttade ut och bildade egna hushåll. Ett sätt att studera detta 
fenomen är att analysera förhållandet mellan gesäller som bodde hos 
sina mästare och gesäller som levde i egna hushåll. I tabell 14 åskådlig-
görs detta förhållande, dels mellan de olika delarna av undersöknings-
området, dels mellan de två största grupperna inom hantverkskategorin, 
skräddarna och skomakarna. 
 Värdena längst till höger i tabellen ger förhållandet som ett kvotvärde. 
År 1760 fanns det i Klara 3,8 gesäller inneboende hos sina mästare för 
varje gesäll som bildade ett eget hushåll. Det är ett relativt starkt värde 
för kopplingen mellan bostad och arbetsplats och visar sig vid samma 

Tabell 13. Hushållsstorlekar i medeltal i undersökningsområdet

Stadsdel 1760 1830 Skillnad i procent

Klara 3,86 3,82 -1
Nicolai 4,10 3,65 -11
Katarina 3,08 2,78 -10

Hela undersökningsområdet 3,53 3,31 -6

Källa: MLDB 1760/1830. Om beräkningsgrunden se not 32.
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tid inte bara i Klara utan även i Nicolai församling (med kvotvärdet 
5,6). I den mer proletära stadsdelen Katarina är kopplingen däremot 
svag, med cirka två gesäller i egna hushåll för varje inneboende gesäll 
(kvotvärdet 0,6). Det intressanta är sedan att utvecklingen fram till 1830 
kännetecknas av stabilitet både i Klara och Katarina men en ganska 
drastiskt förändring i Nicolai, den mest centrala stadsdelen. Slutsatsen 
blir därför att det stora hantverkshushållet lyckades överleva, men bara i 
Klara. I Katarina var förhållandet redan 1760 svagt och i Nicolai inträff-
ade en kraftig förändring under perioden.
 När det gäller skräddarna och skomakarna finns det dessutom data 
hos en tidigare forskare, Ernst Söderlund, som både kan tjäna till att 
förlänga den studerade epoken, och även nyansera resultaten i tabellen 
ovan. Genom en studie av de bevarade mantalslängderna från 1740–41 
(tillsammans täcker de hela Stockholm förutom Katarina församling 
och delar av nedre Norrmalm) och den fullständiga längden från 1770 
har han kommit fram till värden som kan översättas till kvotvärden 
motsvarande de i tabellen. Hans resultat blir ett kvotvärde för skomak-
arna på 39,9 för åren 1740–41 och ett motsvarande värde på 2,9 i 1770 
års mantalslängd. För skräddarna erhåller han kvotvärden på 4,2 och 0,4 

Tabell 14. Relationen mellan gesäller som bodde hos sina mästare (M) och 
gesäller som var sina egna hushållsföreståndare (HF)

Absoluta tal Antal M per HF

Stadsdel 1760 1830 1760 1830
HF M HF M

Klara 88 334 83 357 3,8 4,3
Nicolai 93 523 274 383 5,6 1,4
Katarina 445 270 240 169 0,6 0,7

Två valda hantverkargrupper:

79. Skräddare, sömmare 
och tapetserare 112 125 260 64 1,1 0,2
80. Skomakare och 
lädervaruarbetare 15 174 31 280 11,6 9,0

Källa: MLDB 1760/1830. HF = Gesäller som var hushållsföreståndare, M = Gesäller som 
bodde hos sin mästare. Tabellen innehåller inte uppgifter för hushåll där föreståndaren var en 
före detta yrkesutövare. Trakt nr 1 har uteslutits vid uträkningarna för 1760. Kategoriseringar i 
hantverkargrupper enligt Hisco. 
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för motsvarande tidpunkter.34 Han skriver också att:

Medan 1740–41, bortsett från byggnadsarbetarna, blott 5,2 % av samtliga 
i mantalslängderna upptagna gesäller bodde utom mästarens hus, var 
motsvarande siffra år 1770 i det närmaste 24 %. I detta avseende har 
tydligen en anmärkningsvärd förändring ägt rum.35 

Används Hisco för att gruppera yrkeskategorierna i föreliggande under-
sökning så att de i möjligaste mån motsvarar Söderlunds indelning blir 
andelen gesäller utom mästarens hus (inom det traditionella hantverket) 
18,1 procent år 1760 och 39,7 procent år 1830.36 Andelen stiger därför från 
cirka 5 procent i mitten av frihetstiden, till omkring 20 procent under 
1760-talet, och till ungefär 40 procent år 1830. Den generella tendensen 
knyter därför väl an till Söderlunds slutsats för frihetstidens slutskede. 
Men hans slutsats rörande skomakarna kan enligt min mening inte utan 
problem förlängas in i den efterföljande epoken:

Innan gesällerna – såsom fallet var inom byggnadshantverken – hade 
utvecklats till en arbetarklass i egentlig mening, måste det ha erbjudit 
stora svårigheter att med dem som arbetskraft bygga upp större företag 
inom skråmässigt organiserade hantverk. En sådan utveckling torde vid 
frihetstidens slut ha varit på väg inom skomakaryrket; därom vittnar 
framför allt det ovanligt stora antal skomakargesäller, som enligt 1770 
års mantalslängd hade bildat egna hushåll, vilket med hänsyn till det 
motstånd, som alltfort restes mot gifta gesäller, vilka sökte mästerskap, 
i många fall måste ha inneburit, att dessa gesäller resignerat och icke 
längre hyste förhoppningar om att etablera egen rörelse.37

Utifrån mina resultat är det tydligt att skomakarna vid någon tidpunkt 
efter 1770 måste ha inlett en utveckling som gick tvärs emot huvuddelen 
av de övriga hantverken. Det vill säga: en återgång till en högre andel av 
gesäller inom mästarens hushåll. 
 Förhållandet är intressant eftersom det visar att grupper med relativt 
likartade förhållanden, här representerade av skomakarna och skrädd-
arna, kunde välja helt olika vägar in i framtiden. Skomakarna valde i 
början av 1800-talet att återigen sätta det traditionella hushållet i hög-
sätet, samtidigt som skräddarna å sin sida i allt högre grad valde att gå 
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mot en så kallad decentraliserad produktion med gesäller som arbetade 
på förlag i sina bostäder. Det var något som på många sätt liknande 
det sätt som vissa produktionsled inom textilindustrin organiserades på 
under 1700-talet och tidigt 1800-tal. Skräddargesällerna kom på detta 
sätt att få en helt annorlunda vardag jämfört med sina likar inom sko-
makeriet, vilket på ett djupgående sätt bör ha påverkat deras kontakt-
ytor och umgängesformer.
 Det fanns dock ytterligare en kategori av hushåll i staden som blev 
fler under undersökningsperiodens gång. Vissa av dessa hade redan 1760 
drag som kan kallas för moderna, eller hade vid 1830 utvecklat sådana. 
Det var de hushåll som kan kopplas till småhandel och krogverksam-
het. När det gäller handelsverksamhet växte det antal personer som var 
anknutna till denna sektor mellan 1760 och 1830, men det var fram-   
förallt fyra grupper inom sektorn som stod för tillväxten: kryddkräm-
arna, kramhandlarna, diversehandlarna och månglerskorna (se tabell 15 
på nästa uppslag). Som vi ser rör det sig i samtliga fall om handelskate-
gorier med en inriktning mot den interna handeln i staden. De två 
förstnämnda behöll dock i hög grad den hierarkiska hushållsstruktur de 
haft redan 1760, och deras tillväxt verkade därför inte i moderniserande 
riktning när det gäller hushållsstrukturen. Diversehandlarna fanns inte 
som egen kategori 1760 (titeln förekommer åtminstone inte i mantals-
längden det året), utan växte under perioden fram till 1830. Men även 
dessa hushåll var som regel traditionella i sin utformning. Det moderna 
elementet representeras istället av månglerskorna, vilka i hög grad levde 
ensamma eller i parförhållanden med eller utan barn.38

 Månglerskorna är dessutom intressanta eftersom de arbetade på 
gatan, en typ av domän som 1830 blivit mer betydelsefull än den varit 
tidigare. Flera olika processer, vilka samtliga berörts tidigare, hade sedan 
mitten av 1700-talet samverkat för att så att säga »aktivera« gatan som 
domän. Kostpenningssystemet förutsatte en rörelse mellan arbetsplatser 
och krogar, logipenningarna och den därav orsakade utflyttningen av 
gesäller och andra arbetare och tjänstefolk till egna bostäder skapade ett 
ökat förflyttningsbehov mellan arbetsplatser och bostäder, och distrib-
ueringen av varor skedde dessutom i allt högre grad via gatan (bodar, 
stånd och månglerskor). Månglerskorna verkar också ha utvecklat en i 
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viss mån egen gatukultur. I den ingick ett aktivt kundsökande inte helt 
olikt det som förekommer, och i alla tider har förekommit, vid gatu- 
och torgförsäljning runt om i världen. Men månglerskorna kunde också 
bli våldsamma eller oförskämda:

Månglerskorna uppvisar på så sätt ett »okvinnligt« mönster. Här finns 
nämligen både fylleri och slagsmål. Detta gäller både slagsmål mellan 
månglerskor och slagsmål mellan en månglerska och någon annan per-
son som inte har med yrkesutövningen att göra. Ett annat brott som ofta 
begicks av månglerskor var att de dömdes för »otidighet« (sagt eller skri-
kit ut oförskämdheter) mot polis eller okvädning av andra personer.39

Det var också relativt vanligt att månglerskorna på olika sätt bröt mot de 
förordningar som reglerade deras verksamhet. De kunde köpa upp eller 
sälja varor vid fel tidpunkter eller på fel platser. Något som också hände 
vid många tillfällen var att kringvandrande månglerskor, ensamma eller 
i grupp, plötsligt kunde sätta sig ner och fortsätta sin försäljning från 
en fast position, vilket inte var tillåtet. Det senare skedde ofta som en 
tydlig manifestation riktad mot överheten, det vill säga de patrullerande 
polismännen.40

 Den rättsliga instans som i första hand kontrollerade månglerskorna 
i deras dagliga värv var poliskammaren. Poliskammaren inrättades 1776 
av Gustav III, men hade haft en föregångare från och med 1763 genom 
politikollegiets andra division för polisärenden. En av poliskammarens 
uppgifter vid tillkomsten blev att ta hand om alla de mer triviala ärend-
en som man ansåg tog upp alltför mycket tid vid stadens kämnärsrätter, 
vilka dömde i både civil- och brottmål. Många av ärendena vid polis-
kammaren rör därför företeelser som låg nära vardagslivet i staden, i 
hushållen, och, i väldigt hög grad, på gator och torg.41

 Tillkomsten av poliskammaren kan därför, som jag tolkar det, förstås 
om man sätter den i relation till den tyngdpunktsförskjutning, från de 
enskilda hushållen (med både kost och logi för de anställda) och mot 
gatorna och torgen (när fler började att själva ordna sin kost och logi), 
som inträffade i Stockholm mot slutet av 1700-talet. En bärande tanke 
bakom hushållsideologin var att disciplinering och rättskipning fram-
förallt skulle ske inom – eller alternativt mellan – de hushåll som fanns 
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Tabell 15. Antal hushållsmedlemmar i handelshushåll, fördelade 
på enhetskategorier efter hushållsföreståndarens titel.

Handelskategori 1760 1830

Agenter1 12 14

Bodbiträden2 95 125

Bokhandlare 12 73

Diversehandlare3 – 224

Handlare4 1385 1162

Järnkrämare 27 65

Klädmäklare 11 61

Kramhandlare5 12 213

Kryddkrämare 289 416

Köpare 40 58

Linkrämare 90 55

Lumphandlare – 8

Läderhandlare 36 29

Lärftskrämare 100 163

Månglerskor6 62 240

Mäklare7 45 87

Möbelhandlare 20 20

Tobakshandlare 29 78

Viktualiehandlare 354 310

Vinhandlare 180 131

Totalt 2799 3532
Källa: MLDB 1760/1830. Undergruppen Handlare (kod 41) i Hisco har här 
fördelats på enhetskategorier utanför Hiscosystemet. De är istället baserade på 
en egen indelning.
Noter:
1. Agenter och kommissionärer. 2. Bodbiträden och bodföreståndare samt 
handelsbetjänter. 3. Även brädhandlare. 4. Grosshandlare, spannmålshandlare 
och handelsmän. 5. Kram-, sidenkram-, klädeskram samt ull- och garnhandlare. 
6. Även nipper-, nålstolskram-, silkes-, auktions-, glas- och porslinshandlerskor 
samt försäljerskor av snus, äpplen, mjölk, lutfisk, bakelser, korv, lotter, böcker, 
krut, saffran, bröd, grönsaker, blommor stenkärl och skruvar. 7. Även dispaschör. 
Ett fåtal män förekommer i kategorin Månglerskor. I övriga kategorier 
förekommer både män och kvinnor, men inte änkor, hustrur och före detta 
yrkesutövare utan egen yrkestitel.
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på olika nivåer i samhällskroppen. Konflikter inom ett faktiskt hushåll 
i stadsmiljön skulle därför i första rummet lösas av hushållsförestånd-
aren, medan konflikter mellan till exempel två hantverksskrån eller 
handelssocieteter (»hushåll« på en högre nivå i systemet) bäst löstes på 
den nivå som låg närmast över dem, det vill säga i magistraten eller råd-
husrätten i staden. Det rättsliga maskineriet under den tidigmoderna 
tiden agerade helst mot olika kollektiv. Ett ordningsbrott som utförts 
av en klädesvävarlärling skulle därför i första rummet disciplineras av 
hushållsföreståndaren, i andra rummet av hall- och manufakturrätten 
(under vilken klädesvävarna sorterade), och bara i undantagsfall bli ett 
ärende för kommunala eller statliga rättsinstanser. Men när hushållen 
och korporationerna under 1700-talet började falla sönder uppstod, 
på grund av detta förhållande, ett ordningsproblem. Den patriarkala 
kontrollen inom hushållen kunde inte fungera när arbetskraften i allt 
högre grad valde att bilda egna hushåll. Poliskammaren tillkom därför, 
enligt min mening, som ett substitut för en alltmer bristande patriarkal 
kontroll. 
 En motsvarande utveckling verkar dessutom ha förekommit i landets 
mindre städer, vilket Jan Sundins forskning vittnar om:

Framför allt var det emellertid andra ordningsbrott – trätor, störande 
uppträdande, fylleri och vistande ute på gatorna på otillåten tid – som 
svarar för den dramatiska ökningen av totalsiffrorna i städerna vid 
denna tid [cirka 1790–1830]. Den intensifiering av övervakningen, som 
skedde med hjälp av stadsvakten, förklarar till stor del varför siffrorna 
gick i höjden. I synnerhet kan man sätta ökningen av antalet konflikter 
med myndighetspersoner i samband med denna intensifierade fysiska 
övervakning. Det var särskilt stadsvakten som utsattes för våld och trots, 
men dessutom finner vi att andra myndighetspersoner råkat illa ut, till 
exempel stadsfiskalerna och borgmästarna. Vi har även kunnat observera 
en ökning av antalet beivrade övergrepp från tjänstefolk – i synnerhet 
gesäller – mot husbönder, även om de absoluta talen aldrig kom att bli 
särskilt stora. Slutligen har vi sett, att det under 1800-talets början dök 
upp fler fall av konflikter inom familjen, till exempel hustrumisshandel, 
i rättsprotokollen. Samtidigt med denna förändring av konfliktbrottens 
antal och struktur kom den sociala sammansättningen att ändras bland 
offer och gärningsmän. Medan konflikterna på 1600-talet och under 
större delen av 1700-talet utspelade sig i alla samhällsskikt och ofta mel-
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lan sociala jämlikar, var bilden annorlunda under 1800-talets början. Då 
dominerade de obesuttna bland de svarande, och kontrollen av att man 
inte vistades ute på gatorna under otillåten tid riktade sig främst mot 
gesällerna och stadens drängar. Merparten av målen ändrade karaktär 
från att vara konfliktlösning mellan jämlikar till att vara repression av 
de obesuttnas beteende.42

Jan Sundins resultat är mycket intressanta och de överensstämmer dess-
utom i hög grad med dem som Arne Jarrick och Johan Söderberg fått 
fram för Stockholms del. En vanlig måltyp inom kämnärsrätterna var 
till exempel förtal; någon anmäler en annan person för yttrande av ett 
nedsättande uttryck. Förtalsmålen gällde dessutom som regel männ-   
iskor som var socialt jämbördiga. Till skillnad från detta utgör de största 
målgrupperna vid poliskammaren mål där en överhetsperson (oftast en 
polisman) anmäler någon för ett ordningsbrott. De patrullerande polis-
männen fick dessutom provision på utdömda böter och kunde därför 
vara mycket nitiska och noggranna i sin verksamhet. De var alltså i regel 
de som drev förseelserna inför kammaren och inte privatpersoner som 
anmälde varandra. Att poliskammaren dessutom måste ha svarat mot 
ett ordningsbehov är ärendemängdens utveckling ett indicium på. På 
1780-talet handlade kammaren cirka 2 000 ärenden per år, men i början 
av 1800-talet låg motsvarande siffra på en nivå mellan 6 000 och 10 000 
ärenden.43

 Ärendena vid både poliskammaren och kämnärsrätterna kan även an-
vändas för att belysa de maktförhållanden som rådde mellan män och 
kvinnor vid den här tiden. Arne Jarrick skriver:

Kvinnorna, som generellt sett hade lägst status, var naturligt nog också 
mest horisontella [genom att anklaga andra kvinnor på en jämbördig 
social nivå] då de gick till domstol för att söka rättvisa. De riktade sina 
anklagelser åt sidan i nästan samma grad som männen högst upp rikt-
ade sina nedåt. Här ser vi spåren både av ett könsbestämt och av ett 
socialt bestämt positionsspel mellan människor som mötte upp i rätten, 
ett spel som också var hierarkiskt. Så hade kvinnorna mindre chans 
än männen att vinna sina mål, liksom de senare oftare än kvinnorna 
uppträdde i kärandens position. I förtalstrafiken syns också ett tydligt 
och kränkande könsmönster: där en kvinna okvädades som hora – det 
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vill säga som ovärdig kvinna – gjordes mannen, då han stämplades som 
hundsfott, ovärdig genom att liknas vid kvinnan i allmänhet.44

Frågan om ett förändrat förhållande mellan könen under tidsperioden 
från 1750 till 1850 adresseras dock inte av Jarrick i den citerade texten 
utan måste sökas på annat håll. När det gäller kvinnorna i Stockholm 
under den aktuella tidsperioden är det framförallt Christine Bladh som 
studerat dem ur ett genusperspektiv. Hon använder Yvonne Hirdmans 
begrepp genuskontrakt för att beteckna de olika typer av maktrelationer 
som kvinnorna hade till männen i staden. Ett sådant kontrakt existerade 
till exempel mellan månglerskorna och deras män, och mellan dem och 
de myndigheter som ansvarade för kontrollen av deras verksamhet. I 
det senare fallet ser Bladh månglerilagstiftningen som en sorts inhäg-
ningsstrategi vilken, för att lösa problemet med de fattiga kvinnornas 
försörjning, ger dem ett lagligt rum att utföra en typ av försäljningsverk-
samhet. Men det rummet är samtidigt starkt begränsat och tvingar till 
exempel en typ av månglerskor, de kringvandrande, att ständigt röra sig 
i stadsrummet. Dessa kvinnor reagerade också på detta tvång vid upp-
repade tillfällen genom att sätta sig ner på gatan, ensamma eller i grupp, 
och invänta polismännens ingripande. 
 Inom de offentliga domänerna i stadsrummet, på gatorna, torgen och 
i hamnarna, kan vi därför se ett förändrat maktförhållande även mellan 
könen. När arbetsmarknaden förändrades under stagnationsepoken var 
det ju också, enligt Johan Söderberg, framförallt männen som drabb-
ades av kraftiga försörjningssvårigheter. I många parförhållanden blev 
det därför kvinnor som axlade en allt större del av försörjningsbördan. I 
sådana hushåll kunde det bli fråga om en omformulering av de gällande 
genuskontrakten:

Det genuskontrakt som rådde mellan kvinnorna och deras äkta män 
byggde på flera ömsesidiga åtaganden. Mannen skulle vara familjens 
huvudförsörjare och han skulle ge en viss social prestige åt hustru och 
eventuella barn. Hustrun å sin sida skulle ta hand om hem, hushåll 
och barn. Om mannen inte lyckades upprätthålla sin del av kontraktet 
och hustrun då helt övertog hans roll, som såväl försörjare som den 
som stod för den sociala prestigen, var kontraktsbrottet ett faktum. Den 
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mot yttervärlden synliga handlingen, skilsmässan, var inte alltid nöd-
vändig.45

Det är också sådana omformuleringar av de inom hushållen gällande 
genuskontrakten som Margareta R. Matović ser som en viktig bak-
grund till framväxten av de så kallade stockholmsäktenskapen under 
1800-talet. Av de domäntyper som analyserades i föregående kapitel 
förekom kvinnor naturligtvis i de flesta. De var hustrur, döttrar, pigor, 
jungfrur, ammor, spinnerskor, krögerskor, samt månglerskor och andra 
handlerskor, för att ta ett antal vanliga exempel. Men inom de hushåll 
där mannen behöll sin försörjningkraft överlevde förmodligen också 
det traditionella genuskontraktet över hela undersökningsperioden. 
Det som inom den sfären emellertid är tänkbart är att fokus, speciellt 
inom den borgerliga familjen, alltmer hamnade på just familjen och 
inte på hushållet i sin helhet. Men för de kvinnor som tvingades till 
egen försörjning skedde under perioden från 1760 till 1830 en överflytt-
ning av deras arbetskraft från den inom textilindustrin viktiga spånaden 
(i hem, verkstad eller spinnhus) till försörjningsmöjligheter framförallt 
inom småhandel, krognäring och hushållstjänst. Ur ett tidsgeografiskt 
maktperspektiv är det av stort intresse, eftersom det ytterligare tjänar till 
att belysa den tyngdpunktsförskjutning mot de offentliga domänerna i 
stadsrummet, gatorna, torgen, hamnarna, och även krogarna, som tid-
igare påtalats. Kvinnorna i Stockholm påverkades i stor utsträckning 
av den utvecklingen, men var med stor säkerhet även delaktiga som en 
viktig drivkraft bakom utvecklingen.
 Det dagliga livet i staden formades emellertid inte bara av de makt-
krafter som var aktiva på individ- och hushållsnivå. Avslutningsvis ska 
jag beröra hur de förändringar i den tidsgeografiska domänstrukturen 
som på olika ställen berörts tidigare i texten, inverkade på de makt-     
nivåer i staden som låg ovanför hushållsnivån. Det gäller i första rum-
met korporationerna och staden, det kyrkliga livet, samt statens inflyt-
ande och anspråk. 
 För det första kan man fråga sig hur samhället reagerade på den 
decentralisering av hushållets funktioner som inträffade inom många 
näringar, det vill säga att funktionerna arbete, näringsintag och boende 
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i allt högre grad skildes åt. Enligt mitt synsätt var denna process även 
en viktig delfaktor när det gäller proletariseringen av stadssamhället. 
Proletarisering brukar som regel betraktas endast som en tillväxt av 
fattigare befolkningslager, det vill säga att de fattiga blir relativt fler. 
Men om de som betraktas som fattiga tidigare var hushållsmedlemmar i 
mer välbärgade hushåll, och genom hushållssöndringen förlorade denna 
position, kan ju proletarisering även ske på det sättet, genom hushålls-
delning, och inte bara genom att en socialgrupp växer i sig. 
 Samtiden verkar dock som regel inte ha satt fattigdomsproblemet i 
samband med nya hushållsvanor, utan istället pekat på andra faktor-
er. Det var bara i undantagsfall som en äldre, mer patriarkal ordning, 
sammankopplades med en växande fattigbefolkning. Anledningen var 
förmodligen att Sverige fortfarande var ett jordbruksland och att för-
hållandena var annorlunda på landsbygden än i städerna.46

 Skrån och korporationer i Stockholm verkar inte heller i någon större 
utsträckning ha motverkat decentraliseringen av hushållen, förmodligen 
eftersom de fördelar som var associerade med nyordningen, i många fall 
vann på bekostnad av nackdelarna. Många mästare bör till exempel ha 
slitits mellan de fördelar man uppnådde genom att ge gesällerna kost- 
och logipenningar, och de nackdelar, till exempel försämrad kontroll av 
det dagliga livet, som var myntets andra sida.47

 Eftersom skrån och handelssocieteter inte i någon större utsträck-
ning befattade sig med de problem som uppstod i och med hushålls-
söndringen, så kom ärendet istället att anknytas till en större fråga, det 
så kallade fattigdomsproblemet, vilket var en av de viktigaste frågorna 
på kommunal och statlig nivå i början av 1800-talet. Här finns inte 
utrymme att i detalj redogöra för den omfattande forskning som skett 
på området, utan endast att nämna några av de uttryck som handlägg-
ningen av frågan fick på det dagliga livet i Stockholm. Framförallt rörde 
det sig om förordningar på tjänstehjonlagstiftningens område, vilka på 
olika sätt, som regel konservativa, försökte komma till rätta med den allt 
större mängd människor som uppehöll sig i staden utan lagligt försvar. 
Någon egentlig liberalisering på det här området skedde inte heller för-
rän efter undersökningsperiodens slut.48

 I den utredning angående fattigvården i Stockholm som författades 
på 1830-talet angavs till exempel följande insatser som viktiga: 
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1. Förbättrad fängelseorganisation
2. Förbättrad polismakt
3. Motverkande av möjligheterna av skaffa sig ett falskt laga försvar
4. Förstärkt inpasseringskontroll vid tullarna
5. Förbud mot lotterier
6. Tidsbestämda arbetstidskontrakt för gesäller
7. Nya hantverks- och handelsordningar
8. Återgång till seden att låta medlemmar i hantverks- och 

handelshushåll både bo och äta i hushållet
9. Undvikande av kostpenningar

10. Uppförande av bostadshus för fattiga
11. Uppmaningar till människor att i högre grad ansvara för sina 

fattiga släktingars försörjning
12. Ersättande av unga kvinnor mot äldre kvinnor eller män, 

som uppassare på värdshus, spiskvarter och näringsställen
13. Undvikande av äktenskap mellan personer med osäkra inkomster
14. Förändring av gällande lösdriveristadga (framförallt rätten 

till så kallat eget försvar vilken tillkommit i och med 1833 års 
förordning med titeln Huru med försvarslösa personer förhållas 
bör).49

Även de restriktioner gällande krognäringen, med avseende på till exem-
pel krogarnas antal, som genomfördes i början av 1800-talet hade udden 
riktad mot problem som var associerade med de fattiga i samhället. Som 
regel var dock alla dessa åtgärder av konservativ karaktär under hela 
undersökningsperioden; de bekräftade eller utökade den redan exister-
ande kontrollen av människors rörelse- och handlingsmönster i staden. 
Det finns punkter i ovanstående uppställning som vid första anblicken  
synes ha en för arbetstagarna positiv prägel, till exempel »Tidsbestämda 
arbetstidskontrakt för gesäller« och »Uppförande av bostadshus för fatt-
iga«. Men vid ett närmare betraktande ger också dessa ett intryck av 
kontrollbehov från överhetens sida. Med gesällernas kontrakt önskade 
man till exempel begränsa möjligheterna att byta mästare och istället 
närma gesällerna till de förhållanden som gällde för tjänstefolk och 
arbetare (legostadgan). Genom uppförandet av bostadshus för fattiga 
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menade man att en positiv bieffekt av detta var att »tillsynen öfver dessa 
personer i betydlig mon jemväl underlättas«.50

 Detsamma kan sägas om den kyrkliga kontrollen. Deltagande i guds-
tjänsten på söndagarna var i princip obligatoriskt och inskrivet i 1734 års 
lags missgärningsbalk.51 Någon märkbar förändring på lagstiftningom-
rådet när det gäller deltagandet i gudstjänsten skedde inte heller under 
undersökningsperioden, även om sekularisering, fritänkeri och en ökad 
religiös tolerans med tiden kom att påverka den praxis som var anknut-
en till det kyrkliga livet.52 
 När det gäller en annan av de processer som påvisats i den här 
undersökningen, nämligen utvecklingen av stadens inre handel, rea-
gerade samhället huvudsakligen på ett konservativt, samhällsbevarande 
sätt. Handelssocieteterna valde till exempel väldigt sent, historiskt sett, 
att formalisera sin verksamhet enligt korporativa idéer.53 Som en pro-
gressiv åtgärd kan man dock betrakta den liberalisering av handelslag-
stiftningen, till förmån för månglerskor och krögerskor, som genomför-
des under perioden. Detta kom att få långtgående konsekvenser för det 
dagliga livet i staden. Det existerade dock även en helt illegal handel i 
staden. Inom de olika handelssocieteterna var man mycket mån om att 
bekämpa detta, som man ansåg, orättmätiga intrång på ett privilegierat 
område. Lärftskrämarna, siden- och klädeskramhandlarna samt krydd-
krämarna använde sig till och med under 1820- och 30-talet av »belö-
ningar« till stadsfiskalerna, för att dessa med speciell nit skulle arbeta för 
att motverka den olagliga handeln.54

Vertikal kontra horisontell samhällsstruktur

Kajsa Ellegård beskriver i en skrift om tidsgeografi det äldre svenska 
samhället som »vertikalt«, i kontrast till det moderna samhället som 
istället betraktas som »horisontellt« Det hon skriver om rör länkar och 
relationer inom samhället, framförallt de konkreta förutsättningarna för 
livet. Människorna i jordbrukssamhället var till exempel beroende av att 
regnet föll ned och att grödorna växte upp. Sådana vertikala förhålland-
en var för många av större vikt än det horisontella transportberoende 
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(av människor, mat och varor), utan vilket det moderna samhället inte 
skulle kunna fortsätta att fungera.55  
 Men kontrasten mellan det vertikala och horisontella i samhälls-
strukturen kan enligt min mening också ses i den föregående genom-
gången av maktförhållandena i Stockholm. Det finns ett starkt drag av 
vertikalitet i det maktsystem som var förhärskande under den tidigmod-
erna epoken. Hushållsideologin med dess syn på samhället som en av 
hushåll uppbyggd kropp ger ett uttryck för detta. Kungen var huvudet 
och under honom var samhället fördelat i ett antal olika »kroppsdel-
ar«, det vill säga stånd, korporationer och hushåll. Genom det rättsliga 
begreppet laga försvar var dessutom alla vuxna människor tvungna att 
antingen ha en juridiskt godkänd försörjning eller vara hänvisade till att 
underordna sig en husbonde som anställd.
 Det vertikala var också inbyggt i den rådande arbetsorganisation-
en, med särskild tydlighet uttryckt i hantverkshushållens uppdelning 
i mästare, gesäller och lärlingar, och i de motsvarande hierarkier som 
existerade inom handels- och utskänkningsnäringarna. Att som arbetare 
inom en typ av korporation byta yrke till en annan korporation var 
också extremt ovanligt. Man »blev vid sin läst« och fungerade det inte 
var alternativet som regel inte att en skomakare blev skräddare, utan att 
han istället sökte sig till det militära. Den militära yrkesbanan var av 
stor betydelse under hela den tidigmoderna tiden, både för dem som 
hamnade där ofrivilligt (till exempel genom tvångsvärvning på grund 
av brist på laga försvar) eller de som frivilligt sökte sig dit. Och inom 
det militära var ju det vertikala – eller hierarkiska – också en viktig be-
ståndsdel av organisationen.
 Det som sedan hände under den aktuella undersökningsperioden var 
att många av de vertikala delarna i samhällsstrukturen började vittra 
sönder och istället ersattes av mer horisontella bindningar. Mästare i 
olika skrån fick närmare relationer till varandra, gesäller och lärlingar 
började att i högre grad identifiera sig med andra gesäller och lärlingar, 
och det oberoende av korporationstillhörighet. Den vertikala klasstill-
hörigheten, som var mer beroende av korporativ tillhörighet, ersattes 
därmed av en horisontell klasstillhörghet som istället baserades i högre 
grad på social och ekonomisk ställning.
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 Den viktigaste nyckeln till denna utveckling finns enligt min mening 
i de förändringar av avlöningssystemen som inträffade under perioden. 
Kostpenningssystemet var till exempel en mycket viktig del av detta, 
men även dess motsvarighet på boendesidan, det som jag har kallat för 
logipenningen. Dessa två olika typer av penningersättningar i kombinat-
ion med ett ökat bruk av kontantlöner istället för naturalöner, var enligt 
min mening dessutom en viktig drivkraft bakom den interna handelns 
uppsving. Minut- och månglerihandeln fick på så vis förmodligen också 
en inriktning som mer kom att fokuseras på den individuella kunden, 
och inte som tidigare på stadens olika borgarhushåll.
 Införandet av kost- och logipenningarna kan därmed ses som den 
viktigaste drivkraften bakom de förändringar som inträffade inom var-
dagslivets område under den studerade perioden, och som därigenom 
även satte en allt högre press på den rådande maktideologin, med dess 
traditionella fokus på hushållet och dess maktägande föreståndare.
 Men utvecklingen var självklart inte enkelriktad utan innehöll flera 
olika typer av motsträvande tendenser. Utflyttningen av gesäller till 
egna hushåll var till exempel mycket mer omfattande bland skräddarna 
än bland skomakarna. En allt högre andel kvinnor fann också sin för-
sörjning som pigor i hushåll, vilket kan ses som en bidragande orsak till 
att den traditionella hushålls- och maktstrukturen bibehölls.
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I det här kapitlet ska jag återknyta till min frågeställning och övergrip-
ande teckna konturerna av de resultat som undersökningarna har lett 
fram till.
 Den här boken heter Stadens puls av skäl som skiljer sig en aning från 
de vedertagna. Begreppet »stadens puls« används oftast för att särskilja 
staden från landsbygden. I »staden« finns en »puls« som är annorlunda, 
det vill säga snabbare och intensivare, än på andra platser. Stadens stor-
lek anses dessutom ha en påverkan på pulsen; större städer har som regel 
en högre puls än mindre orter. Men Stockholm var en mycket liten stad 
under den tid som studerats och någon »puls« i modern mening bör 
därför ha varit svår att uppfatta. 
 Jag vill istället se titeln som innehållande en konkret och en abstrakt 
del. Den konkreta delen syftar på de nya förhållanden mellan bostäd-
er, arbetsplatser och matställen som växte fram under epoken. Dessa 
nya förhållanden innebar bland annat ett utökat förflyttningbehov för 
många människor vilket, om man så vill, skulle kunna betraktas som en 
sorts födelse för Stockholms moderna puls. Den abstrakta delen syftar 
istället på den dialektiska »puls« som är en viktig delkomponent inom 
strukturationsteorin. Förändringar inom strukturer inträffar till exem-
pel genom att ett dialektiskt pulserande sker mellan påverkande och 
påverkade faktorer, och mellan delarna och helheten.
 Detta kapitel innehåller alltså en sammanfattning och diskussion av 
bokens resultat. Men kapitlet följs också av en epilog, ett »Efterspel« 
med undertiteln »Struktureringens brännpunkter«. Där är det istället 
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strukturationsteorin som bildar ramverket, genom en av Anthony Gid-
dens uppställd lista i tio punkter, till vilken jag försöker anknyta mina 
metoder och resultat. Epilogen har dessutom skrivits med ett i viss 
mån framåtblickande perspektiv. Det vill säga utifrån möjligheten att 
hitta de delar av avhandlingens resultat vilka skulle kunna lämpa sig för 
ytterligare forskningsinsatser. 

Stadens puls

Den fråga som inledde undersökningen var enkel, nämligen om hus-
hållen i Stockholm var mindre 1830 än 1760? Storleken på ett hushåll 
var 1760 i medeltal 3,53 personer, och sjuttio år senare hade samma värde 
reducerats till 3,31 personer per hushåll. Med tanke på att motsvarande 
värden var cirka 5 personer under 1600-talet, och ungefär 2,5 person-
er i mitten av 1800-talet, framstår inte den behandlade perioden som 
dramatisk i det här avseendet. Men under dessa siffrors yta ryms en 
strukturell förändring som på många sätt förändrade det stockholmska 
samhället på ett genomgripande sätt. 
 I mitten av 1700-talet var de fyra mest betydelsefulla hushållsgrupp-
erna i Stockholm de med föreståndare inom handelssektorn, textilin-
dustrin, byggnadsindustrin och de maritima yrkena. Bara en av dessa 
grupper, handelshushållen, kännetecknades av stora hushållsstorlekar. 
Bland textilarbetare, byggnadsarbetare och sjömän hade redan vid den 
tiden de små hushållen etablerat sig. Det som sedan inträffade under 
stagnationsepoken var att dessa tre sistnämnda grupper förlorade sin 
särställning. Manufakturindustrin där textilarbetarna huvudsakligen 
fanns utkonkurrerades av Norrköping, den svaga befolkningsökningen 
och oförmågan från statligt och adligt håll att genomföra större bygg-
nadsprojekt gjorde att byggnadsindustrin började gå kräftgång, och be-
sättningarna på en allt större andel av handelsflottans fartyg hade inte 
längre sin bostad i Stockholm. 
 Bara handelsmännen lyckades behålla sin ställning, men inom den 
gruppen var det inte de handelsmän som representerade den regionala 
och globala handeln som expanderade. Istället fylldes handelsmanna-
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gruppen av olika representanter för stadens lokala handel; det var skilda  
typer av minuthandlare och även många månglerskor, vilka i slutet av 
1700-talet började befolka stadens gator och torg. De fyra största hus-
hållsgrupperna 1830 var därför inte desamma som sjuttio år tidigare. 
Handelssektorn innehade fortfarande tätpositionen, men på andra, 
tredje och fjärde plats kom nu istället skräddarna, skomakarna och 
vaktmästarna. De två hantverksyrkena representerar genom sitt fram-
trädande på listan över de största hushållsgrupperna ett slags renässans 
för det traditionella hantverket. Det lyckades, i motsats till framförallt 
manufakturindustrin, bibehålla sin position bland stadens hushåll. En 
möjlig bidragande orsak till detta kan ha varit uppsvinget för den lokala 
handeln, som med andra ord även kan ha kommit skräddarna och 
skomakarna till del. En viktig del av deras verksamhet var ju att förse 
den lokala marknaden med kläder och skor. Givetvis kunde samma sak 
även ha påverkat andra mindre hantverksgrupper. Sammantaget gör 
detta att hushållsstorleken i undersökningsområdet påverkades av flera 
»motlutande« processer. Handelns och hantverkets uppgång resulterade 
som regel i att hushållen för de grupperna blev större. Men skillnad-
erna inom grupperna var stora. Inom handelsgruppen fanns till exem-
pel både traditionella handelshushåll som var stora, och en ny variant 
(framförallt representerad av den expanderande månglerinäringen) med 
små hushåll. Och inom hantverket fanns det exempel både på yrken där 
antalet gesäller och lärlingar inom hushållets ram ökade, och yrken där 
en allt högre andel av gesällerna valde att bosätta sig i en egen bostad. 
Jag kunde i det sammanhanget notera en kraftig skillnad mellan de två 
största hantverken: skomakarna och skräddarna. Bland de förstnämn-
da återkom den traditionella hushållsstrukturen i hög grad under den 
gustavianska epoken (efter en kraftig upplösning i slutet av frihetstiden, 
noterad i en studie av Ernst Söderlund från 1943). Inom skräddargrupp-
en var utvecklingen mot en mer modern hushållsform redan uttalad 
1760, och den hade dessutom blivit ytterligare förstärkt 1830.
 De talrika vaktmästarna i det tidiga 1800-talets Stockholm represent-
erar dock något nytt. På många sätt kan deras expansion sättas i sam-
band med framväxten en större arbetsmarknad inom ämbetsverk och 
liknande (även om det är oklart hur många vaktmästare som verkligen 
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utövade det yrket, se s. 70–72), men också av en ny typ av underklass 
i staden. Tillväxten av personer helt utanför de etablerade yrkeskatego-
rierna utgör en annan aspekt av ett sådant urbant proletariats expansion. 
De hushållstyper som dessa olika typer av »fattiga« personer tillhörde (de 
var till exempel änkor utan rörelse, före detta yrkesutövare med flera) 
utgör en mycket viktig aspekt av hushållsstrukturens utseende i början 
av 1800-talet.
 Samtidigt som blandningen av hushåll på detta sätt ändrade innehåll 
skedde en omfördelning av befolkningen över det undersökta området. 
Katarina församling på Södermalm förlorade befolkning till både Stads-
holmen och Klara. I de två senare delarna av staden fanns många av de 
grupper som var expansiva eller som lyckades motstå de värsta effekterna 
av stagnationen. I Klara fanns till exempel både en stor andel hantverk-
are och många vaktmästare.
 Fördelningen av små och stora hushåll var inte heller likformig över 
det undersökta området. I mitten av 1700-talet var Södermalm redan en 
stadsdel med många små hushåll, delvis beroende på det utbredda hem-
arbetet inom textilindustrin, men även på grund av de många sjömans-
hushållen. Trakterna i Katarina hade 1760 ett medelhushåll som sträckte 
sig från 2,7 personer per hushåll (i det sjömanstäta Stadsgårdsområdet) 
till 3,4 personer i Västra Katarina. I stadens mitt och i Klara församling 
var medelhushållet vid samma tid något större, cirka 4 personer per 
hushåll (se tabell 1 på s. 57). 
 År 1830 hade hushållsstorlekarna blivit mindre i de flesta trakterna 
men reduceringen var mest uttalad på Stadsholmen och i Katarina för-
samling. I Klara levde det relativt stora stadshushållet kvar, till viss del 
på grund av en nyetablering av hantverkshushåll, men även genom en 
utökad förekomst av pigor i hushållen. Stadsdelen anknöt på detta sätt 
till ett tjänstefolksmönster som kunde associeras med de mest centr-
ala delarna av staden. Med andra ord en sorts tidig »centralisering« av 
Klara. I Nicolai församling kunde utvecklingen mot allt mindre hushåll 
framförallt associeras med en omfattande utflyttning från arbetsgivar-
nas hushåll av gesäller (framförallt skräddargesäller) och av tjänstefolk. 
Många av de personer (av både manligt och kvinnligt kön) som syssel-
satte sig med enklare utskänkning och försäljning bosatte sig också i den 
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gamla stadskärnan. De flesta av dessa var föreståndare för små hushåll. I 
Katarina kan utvecklingen mot ännu mindre hushåll (de var ju relativt 
små redan 1760) framförallt sättas i samband med den proletarisering 
och utslagning som var en viktig delkomponent i den ekonomiska ut-
vecklingen under perioden från 1750 till 1850.
 I och med proletariseringen, men också i viss mån på grund av den 
ökade graden av utflyttning från olika typer av arbetsgivares hushåll, 
steg behovet av bostäder för stadens fattigare befolkning. Bara undan-
tagsvis resulterade det behovet i att regelrätta »hyreshus« uppfördes, den 
processen låg fortfarande en bit in i framtiden. Istället skedde en om-
strukturering av befintlig bebyggelse för att möjliggöra en högre andel 
hyresgäster i fastigheterna. Företeelsen har beskrivits av Staffan Högberg 
men kan även avläsas i föreliggande studie genom den minskande an-
delen hushållsföreståndare som samtidigt var husägare (tabell 8, s. 119).
 Hittills har jag behandlat de delar av hushållsstrukturen som kan be-
traktas uppifrån, det vill säga som geografiska utbredningsmönster och 
förekomster av skilda typer av element inom helheten, vilket i det här 
fallet var hela undersökningsområdet. Det var framförallt i det fjärde 
kapitlet som denna typ av »fågelvy« användes, även om resultaten tolk-
ades genom en promenad som passerade undersökningsområdets olika 
trakter. 
 I kapitel fem försköts istället perspektivet ner mellan husen och det 
dagliga livet betraktades så att säga från sidan, analysmässigt genom en 
studie av den tidsgeografiska regionaliseringen – eller uppdelningen 
i olika typer av tidsmässiga avgränsningar, mellan till exempel sömn, 
arbete och matraster – som existerade i staden 1760 och 1830. I och med 
det närmade jag mig också min egentliga huvudfråga: Om hushållen 
blev mindre eller förändrades på något annat sätt mellan 1760 och 1830, 
hur påverkade det vardagslivet i staden?
 Det viktigaste resultatet från delstudien i kapitel fem var att organis-
erandet av själva arbetet, det som också skulle kunna benämnas de pro-
duktiva projekten inom den tidsgeografiska vardagen, bara förändrades 
i liten omfattning. Sållar man ut de delar av vardagen då människorna 
i Stockholm producerade någon typ av vara eller tjänst, var skillnaden 
mellan 1760 och 1830 med andra ord liten. Det var istället en annan vik-
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tig relation inom hushållen som kom att omstruktureras och därigenom 
orsaka den mest fundamentala skillnaden mellan de två undersöknings-
åren. Det var en relationsförändring, två typer av patriarkala ömsesidig-
hetsrelationer inom hushållen omvandlades till rena lönefrågor, och det 
som relationerna gällde var arbetstagarnas rätt att både erhålla mat och 
husrum hos arbetsgivarna.
 De så kallade kost- och logipenningarna (se s. 145–147) blev enligt 
min mening en motor som drev på minst fyra viktiga utvecklingspro-
cesser i staden: 1. utflyttningen av gesäller och tjänstefolk från arbetsgiv-
arnas hushåll, 2. behovet av bostäder för personer långt ner på den soc-
iala skalan, 3. uppkomsten av den expansiva krogbranschen och 4. den 
lokala handelns uppsving.
 Den tidsgeografiska domänstrukturen förändrades på grund av detta. 
Natten spenderades till exempel av en högre andel gesäller och tjänste-
folk i en domän där arbetsgivaren inte längre innehade den absoluta 
kontrollen, utan makten över den sfären var nu istället fördelad över ett 
antal andra personer. Hade man en egen bostad var makten på ett annat 
sätt än tidigare ens egen, eller så bodde man sammanboende som gifta 
eller inte, och då handlade det om en förhandlingsfråga mellan mannen 
och kvinnan. Bodde man inneboende var förhandlingsrelationen istället 
emellan en själv och hyresvärden. Sett utifrån ett bredare perspektiv 
innebar utvecklingen att relationer som tidigare varit interna inom 
stadshushållet (hushållsföreståndare–hustru/barn/anställda) nu istället 
ersattes i högre grad av relationer som var monetära (löner, hyreskon-
trakt etc.) eller familjära (man–hustru, föräldrar–barn).
 Dagen uppdelades dessutom i flera delsfärer eftersom bruket att äta 
dagens måltider i hushållet istället ersattes med kostpenningarna. Maten 
blev man nu antingen tvungen att förflytta från krogen till arbetsplats-
en, eller att även inta den där den försåldes eller tillagades. Krogarna 
och de andra matställena i staden blev på så vis några av de viktigaste 
»tidsgeografiska stationer« som en gesäll, arbetare eller annan person 
med tillgång till kostpenning passerade under sin dag. Systemet med 
kostpenningar introducerade i och med detta också en process som i 
längden ledde till att människor ur olika »klasser« började att spendera 
mer tid med varandra (i den nya bostadsmiljön och på krogen), på be-
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kostnad av den tidigare fokuseringen på medlemmar ur det egna hus-
hållet och näringen (i arbetsgivarens hushåll).
 Även de bredare processer som påverkade hushållsstrukturen under 
den undersökta perioden fick återverkningar på den tidsgeografiska 
domänstrukturen. Krisen inom textilindustrin gjorde att de domän-  
typer som var associerad med den (till exempel hemarbetsplatserna och 
de vertikalt och horisontellt organiserade verkstäderna) fick en minskad 
betydelse. Andra grupper som på grund av strukturella problem minsk-
ade sin andel av stadsbefolkningen var till exempel sjömännen och 
byggnadsarbetarna. Hade situationen för dessa istället varit expansiv är 
det mycket möjligt att det hade varit just de som blivit viktiga driv-
krafter bakom en förändrad hushållsstruktur. Anledningen till det är att 
de redan tidigt, tillsammans med vissa grupper inom det traditionella 
hantverket som till exempel bagare och bryggare, inlett en utveckling 
mot en mer »modern« hushållsstruktur. Men nu, i och med stadens eko-
nomiska problem under stagnationsepoken, förlorade de möjligheten 
att spela denna roll. Det blev istället den lokala handeln som kom att 
representera en expansiv del av domänstrukturen. 
 I och med de utvecklingstendenser som redan behandlats och det 
uppsving som den lokala detaljhandeln och utskänkningsrörelsen 
upplevde, skedde också en fokusförflyttning inom domänstrukturen. 
De produktiva hushållen förlorade mark på bekostnad av de »publika 
delarna« av staden, det vill säga gatorna, torgen, bodarna och krogarna. 
En viktig aspekt av undersökningens teoretiska grundval lyser härmed 
fram. I min inledande fråga (se. s. 19) fanns formuleringen »återskap-
ande av ett stadsliv från dag till dag«, vilken också har sin motsvarighet 
hos Anthony Giddens: »structuration as the reproduction of practices, 
refers abstractly to the dynamic process whereby structures come into 
being« (se s. 26). Fokusförändringen inom domänstrukturen kan med 
andra ord ses som en konsekvens av en diskontinuitet i stadslivets struk-
tur, speglad genom begreppet »återskapande från dag till dag«. Gen-
om ett antal små förändringar (framförallt nya sov- och matplatser för 
vissa stadsinvånare) återskapades inte längre stadslivet på samma sätt 
som tidigare. Men utvecklingen var förmodligen knappt märkbar för 
de stockholmare som levde under perioden. Kanske diskuterade man 
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vissa enskilda aspekter av den i vissa speciella grupper eller miljöer, men 
säkert bara mycket sällan som en enhetlig utveckling »bort« från något 
och »mot« något annat. Och precis som när det gäller hushållsstrukturen 
i dess helhet fanns det med allra största sannolikhet även »motlutande« 
drag i denna utveckling som tjänade till att dölja dess förändringskraft. 
I vardagslivets struktur fanns det således både försvunna, kontinuerliga, 
och nya element, om vi återvänder till Brian Eno och hans tre regler för 
komplexa system (se s. 21). 
 I kapitel sju hävdar jag dessutom att en starkare betoning på de pub-
lika delarna av stadsmiljön kan sättas i samband med poliskammarens 
inrättande under 1770-talet. Poliskammaren kom också, till skillnad 
från de traditionella kämnärsrätterna, att koncentrera sin verksamhet 
till att stävja ordningsbrott i det publika rummet. Det finns till exempel 
mycket i Arne Jarricks och Johan Söderbergs forskning om brottsstrukt-
uren i Stockholm som klingar väl i harmoni med den här tankegången. 
Detsamma gäller Jan Sundins rikstäckande studie och då med särskilt 
hänseende på situationen i landets övriga städer. 
 Riktar man intresset mot det traditionella hantverket framkommer 
flera delkomponenter där en del strävade mot en modernisering av hus-
hålls- och domänstrukturen, och andra som istället representerade kon-
serverande drag, ett bibehållande av en traditionell struktur. Speciellt in-
tressant var skillnaden mellan skräddarna och skomakarna, där de förra 
representerade ett större avståndstagande från det traditionella hant-
verkshushållet, bland annat genom de många gesäller som bildade egna 
hushåll, men även genom bruket att ersätta de vanliga arbetsgrupperna 
(lärlingar och gesäller) med kvinnliga arbetare och »lönedrängar«. Som 
progressivt framstår också det misslyckade försöket att 1799 öppna en 
gemensam »butik« för färdigsydda kläder. Skomakarna valde till skill-
nad från detta att i högre grad låta arbetskraften vara en integrerad del 
av det traditionella borgarhushållet. Särskilt i Klara församling, men 
även i viss mån på Stadsholmen, verkar det också som om de många 
skomakarhushållen som fanns där 1830 verkade för en stabilisering av 
utvecklingen mot allt mindre hushållsstorlekar.
 En annan process som verkade för ett bibehållande av de stora hus-
hållen var det ökande bruket av pigor i hushålls- och utskänknings-
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tjänst. En ökande andel kvinnligt tjänstefolk var speciellt märkbar i de 
hushåll som hade föreståndare ur de yrkeskategorier som hade status 
på en något högre nivå än hantverkare och arbetare, det vill säga bland 
jurister, chefer, förvaltare, föreståndare, förmän, inspektörer, tjänstemän 
och liknande yrken. Även inom servicesektorn ökade antalet pigor, då 
bland vaktmästare, krögare och krögerskor och bland brandmän och 
militärer. Till skillnad från de män i underlydande ställning som flyttade 
ut från arbetsgivarnas hushåll, innebar därför processen mot fler pigor i 
hushållen en motsatt rörelse. Genom det vanliga bruket att »hålla piga« 
kom många kvinnor att bli kvar inom det hierarkiska stadshushållets 
ram.
 I kapitel sju diskuterades de effekter som förändringarna inom hus-
hålls- och domänstrukturen fick för de rådande maktrelationerna. 
Det tidigmoderna synsättet med hushållsorganisationen som en sorts 
idealbild eller rättesnöre för organiserandet av hela samhället, uttryckt 
genom hushållsideologin, var vid mitten av 1700-talet fortfarande 
dominerande. Flera element inom ideologin skulle dock, genom de för-
ändringar som började göra sig märkbara i slutet av århundradet, sättas 
under allt större press. Hushållsföreståndarens roll och rätt till makt-
ägande var till exempel en viktig grundpelare inom ideologin. Hushålls-
föreståndare var dessutom inte endast de som förestod enskilda hushåll, 
utan även alla företrädare för skrån, gillen, korporationer och stånd som 
samhället var uppdelat i. Kungen sågs i det här sammanhanget som den 
ultimata hushållsföreståndaren högst upp i hierarkin. En annan viktig 
aspekt av hushållsideologin var att de som lydde under en hushållsföre-
ståndare även i viss mån betraktades som »barn« till honom eller henne. 
Detta krävde i sin tur att hushållsföreståndaren i sin dubbla roll som 
arbetsgivare behövde »se« sina anställda för att kunna upprätthålla sin 
maktposition. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare blev 
därmed nära sammanlänkat eftersom man levde i samma sfär och del-
ade på liv, arbete och måltider. Hushållsideologin ägde dessutom sitt 
rättsliga instrument i kravet på laga försvar, vilket precis som ideologin i 
stort hamnade i ett svårt politiskt blåsväder i början av 1800-talet.
 När detta mönster bröts, bland annat genom kost- och logipennings-
systemets införande, förlorade hushållsideologin långsamt sin förank-
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ring i verkligheten. Den tid som de anställda befann sig under arbets-
givarens direkta inflytande minskade och personer som enligt rådande 
synsätt inte var »riktiga« hushållsföreståndare, ansvarade numera för 
hushåll. I den meningen var de inte längre »barn« utan »vuxna«. Det 
faktiska sätt som livet levdes på motsvarade därför i allt mindre grad 
hushållsideologins bild av »hur det borde vara«. Effekten av det blev 
tydligt under 1830-talets fattigvårdsutredningar då många tongivande 
i samhället bland annat önskade ett återinförande av bruket med både 
bostad och mat hos arbetsgivaren. 
 Men tiden låter sig inte vridas tillbaka. En ny ideologi – eller i själva 
verket en mångfald av nya ideologier – höll vid den tiden redan på att 
etablera sig, alla med sin egen syn på »hur det borde vara«.
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Det sista kapitlet i Anthony Giddens bok The constitution of society 
innehåller en uppställning i punktform av det som han vill betrakta 
som strukturationsteorins tio fundament. I följande avsnitt har jag gjort 
en översättning av de tio punkterna i förkortad form, där varje punkt 
följs av en kortare kommentar som anknyter till någon eller några delar 
av avhandlingens resultat eller problemställningar. Där så är tillämpligt 
försöker jag även att se om det finns några möjligheter att i framtiden 
tränga djupare ner i det tillgängliga källmaterialet och på så vis nå längre 
i forskningsarbetet.

(1) Alla mänskliga varelser är kunskapsrika aktörer. Det vill säga, som 
sociala aktörer vet de en hel del om de förhållanden de lever under, och 
vilka konsekvenser som deras handlande i det dagliga livet får. Men den 
typen av kunskap tjänar inte till att göra deras handlande helt genom-
lyst och överlagt, samtidigt som det inte heller är av helt underordnad 
betydelse. Aktörernas kunskap, som en inbäddad del i deras praktiska 
medvetande, uppvisar i stället en extraordinär komplexitet.1

Det här är naturligtvis en central del av det tänkande som struktur-
ationsteorin ansluter sig till. Strukturer ska inte bara betraktas som opå-
verkbara storheter under vilka aktörerna lever ut sina liv. Men själva es-
sensen av den skillnad som finns mellan naturvetenskapliga teorier och 
»lagar« och de sociala vetenskapernas motsvarigheter till dessa begrepp 
finns också uttryckt i den här punkten. Till skillnad från fenomen inom 
natur- och djurvärlden har nämligen de mänskliga aktörerna möjlighet 
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att både reflektera över sina betingelser och att agera för att påverka des-
sa betingelser. Så fort ett stycke information blir tillgängligt, till exempel 
genom att en bok trycks och ges ut på marknaden, blir den informat-
ionen, enligt det här synsättet, samtidigt en del av den verklighet som 
den beskriver. Den skrivna texten är därmed inte någonting som står vid 
sidan om och på avstånd betraktar verkligheten, utan omedelbart efter 
sin tillblivelse blir den en integrerad del av den beskrivna verkligheten. 
Graden av påverkan på det omgivande samhället är givetvis olika bero-
ende på typ av information, mediet den sprids med, och den spridning 
som den får. Men en person som under andra hälften av 1800-talet läste 
Das Kapital av Marx läste inte bara en betraktelse av det omgivande 
samhället, hon eller han levde redan i ett samhälle som påverkats av 
den boken. Den första punkten inom strukturationsteorin representerar 
därför de många följdeffekter som synen på människan som reflekter-
ande och reagerande aktör får, både när det gäller förhållandet mel-
lan forskare och studieobjekt, och när det gäller förhållandet mellan de 
studerade aktörerna och deras omgivande kontext.
 Människans reflexibilitet innebär på samma sätt att människor har 
en möjlighet att påverka processerna samtidigt som dessa sker, genom 
det så kallade dialektiska förhållandet mellan individen och omvärlden. 
En ny samlevnadsform, som till exempel den som orsakades av kost- 
och logipenningssystemet under den studerade tidsepoken, kan därför 
laddas med en egen drivkraft redan från den stund som den existerar i 
den faktiska stadsmiljön. Eftersom den redan har uppstått som en del 
i omgivningen, har den möjlighet att sprida sig vidare genom att så att 
säga »berätta« för andra om sin existens, vilka därmed blir medvetna om 
en ny typ av möjlig vardagslivsorganisation. En fråga som avhandling-
en till exempel inte kunnat besvara, den om huruvida kost- och logi- 
penningarna var någonting som i första rummet »erbjöds« av arbetsgiv-
arna, eller om den istället »efterfrågades« av arbetstagarna, blir därmed 
intressant utifrån sina båda dimensioner. Penningersättningarna, så fort 
de fanns, kunde ju »berätta« om sig själva och det liv de skapade, för 
både arbetstagare och arbetsgivare. Själva vardagslivet lyfts på detta sätt 
fram som en informationskanal bland andra. Det här tankesättet lig-
ger nära ett begrepp, »immanent pedagogik« som skapats av Per-Johan 
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Ödman. Med det menar han ...

[...] alla de former av smygande pedagogik som genomsyrar våra liv. Det 
rör sig alltså om en i situationen inneboende pedagogik, vilken sällan 
eller aldrig medvetandegörs som påverkan. Det motsvarande lärandet 
har jag kallat »kryptoinlärning«, med vilket jag menar det dolda lärande 
som den immanenta pedagogiken inte sällan utmynnar i.2

Den immanenta pedagogiken finns med andra ord i alla situationer, 
även i vardagslivets mest betydelselösa småskrap av handlingar, aktiv-
iteter och händelser. Vad som anses som normalt i ett visst samhälle 
lärs till exempel ut genom att hela tiden återupprepas i det dagliga livet. 
Och det som är avvikande kan med tiden vandra in i normalitetsfållan 
genom att sprida sig från ett fåtal avvikare till allt fler personer och 
därmed långsamt uppnå status som »normalt«. Det omvända kan också 
ske, det som är normalt i ett tidsskede kan i ett senare vara avvikande.   
 Det finns många exempel på fenomen i stockholmsmiljön som måste 
ha gått igenom sådana här processer: gesäller som gifte sig, lärlingar 
som skaffade sig en egen bostad, kvinnor som tog över huvudansvaret 
för hushållet när mannen söp ner sig, eller kvinnor som började med 
att sälja pepparkakor från en korg och sedan blev relativt välbärgade 
handlerskor.
 Den typ av källmaterial som framförallt skulle kunna skänka nytt ljus 
över dessa förhållanden är enligt min mening det som har med konflikt-
er att göra. Genom konflikter på olika plan i samhället ställs som regel 
både aktuella roller och relationer på sin spets. Johan Söderberg och 
Arne Jarrick har i boken Odygd och vanära gjort en djupgående studie av 
konfliktstrukturen i Stockholm mellan 1680 och 1780. De arbetar dock 
med ett tredelat samspel, medborgarna (ett i visst mån anakronistiskt 
begrepp, undersåte hade enligt min mening varit bättre) sinsemellan, 
medborgarna gentemot maktens företrädare, samt den inbördes kamp-
en mellan olika maktcentra i samhället (särskilt världslig rätt kontra 
kyrklig). Den fråga som jag finner mest intressant, relationsstrukturen 
inom hushållen, försvinner därför i stort sett från deras undersökning. 
Inte heller äldre arbetslivsstudier, som till exempel Ernst Söderlunds 
bok om hantverket under frihetstiden, har det perspektiv som gör att 
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relationerna inom hushållen kommer fram i någon större utsträckning.
 Det finns således utrymme att ytterligare fördjupa och bredda 
analyserna på det här området. Ett djupare studium av det rättsliga 
materialet, från till exempel kämnärsrätterna, slottsrätten, äldre polis-
kammaren, ämbets- och byggningskollegiets, handelskollegiets samt 
hall- och manufakturrätten, och med fokus på hushållen och de indi-
viduella rollerna, tror jag skulle kunna ge fruktbart resultat utifrån ett 
strukturationsteoretiskt synsätt. 

(2) De sociala aktörernas kunskap gränsar å ena sidan mot det omed-
vetna och å andra sidan mot de okända förhållanden/oavsedda kon- 
sekvenser som handlande sker under respektive resulterar i.

Den här punkten anknyter i hög grad till den första men specificerar 
samtidigt kunskapens gränser åt två olika håll, dels mot det egna med-
vetandet, dels mot omvärlden. Ämnet ligger i viss mån bortom den 
tillämpning som strukturationsteorin kunnat få i föreliggande studie, 
framförallt gäller det gränserna mot det omedvetna. Giddens ägnar ett 
helt kapitel i sin bok åt frågan om jagets natur, delvis i anslutning till 
Freuds uppdelning av personligheten i tre delar (»detet«, »jaget« och 
»överjaget«). Det är en diskussion som är mycket svår att föra utifrån 
ett historiskt källmaterial, vilket bara i undantagsfall ger inblickar av det 
slaget. 
 Frågan om oavsedda konsekvenser är däremot mer konkret och möj-
lig att åtminstone tolkningsmässigt närma sig. Det successiva införandet 
av kost- och logipenningar fick till exempel omfattande konsekvenser, 
både på det vardagliga planet, och när det gäller övergripande problem 
som bostadstillgång och distributionskanaler för livsmedel och andra 
varor. Frågan är emellertid om inte de flesta av dessa konsekvenser var 
just oavsedda. I det konkreta fallet upplevdes förmodligen kost- eller 
logipenningen som en relativt enkel förändring. Mästaren eller arbets-
givaren löste ett av sina dagliga problem och arbetstagaren fick ett nytt 
ansvar/en ny frihet/en ny skyldighet gentemot sig själv och omgivningen 
att lösa – men också att ta till vara för egen del. Men när effekterna av 
de många små besluten i hushållen långsamt blev märkbara under slutet 
av 1700-talet och i början av 1800-talet så började också argumenten 
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som talade för en återgång till systemet med kost- och logi hos arbets-
givaren att höras. De framstår dock vid den tidpunkten i princip bara 
som uttryck för en fåfäng längtan tillbaka till en situation som redan var 
ohjälpligt försvunnen. När konsekvensen av ett kollektivt handlande 
hade blivit känd – eller åtminstone uppfattades som känd – var det 
redan för sent att häva utvecklingen.
 I forskningen kring debatten om »fattigdomsproblemet«, vilken jag 
bara kunnat beröra ytligt i den här boken, finns precis som hos Jarrick 
och Söderberg i exemplet ovan en avsaknad av ett hushållsperspektiv. 
Med tanke på den roll, åtminstone som jag ser det, som hushållet spel-
ade som produktions-, konsumtions-, reproduktions- och ideologiskt 
meningsbärande enhet i samhället under den här perioden, skulle en 
forskningsinsats med hushållet i fokus förmodligen ge en ny och kanske 
annorlunda infallsvinkel på problemet. Ämnet är dock stort, om man 
tänker sig att följa debatten både på privat (genom dagböcker, brev etc.), 
kommunal och statlig nivå, men den är också i högsta grad intressant.

(3) Studier av vardagsliv är en central del av analyser riktade mot det sätt 
som samhällets institutioner reproduceras i det praktiska handlandet. 
Vardagslivet hör också samman med den repetitiva karaktär som känne-
tecknar omkastbar tid, med banor tecknade genom tidrummet och de 
begränsningsfaktorer som brukar associeras med detta. Men vardags-
livet bör inte betraktas som det »fundament« ovanpå vilket det sociala 
livets mer förgrenade aspekter är uppbyggda. Istället handlar det om 
att göra en tolkning av det sätt på vilket olika systemförhållanden och 
sociala förhållanden har integrerats med varandra.

Den tredje punkten sätter vardagslivsstudien i högsätet och berör även 
den metodik som kan utnyttjas, i punkten angiven med flera aspekter 
som kan associeras till det tidsgeografiska synsättet. Till skillnad från 
Hägerstrand som lägger stor vikt vid tidens oåterkalleliga väsen (för-
fluten tid återkommer inte), vill dock Giddens poängtera den ofta re-
petitiva karaktär som vardagslivet kännetecknas av. Han kallar detta för 
»reversible time«, vilket i punkten har översatts med »omkastbar tid«. 
Begreppet skall dock inte förstås bokstavligt, det vill säga att tiden går 
runt eller till och med baklänges, utan att vardagslivet ofta består av ett 



• 216 •

efterspel

antal »återkomster«, vi kommer ständigt tillbaka till de platser som ut-
gör huvudpunkterna i vårt dagliga liv, vilket ger livet en bestämd rytm. 
Jag har i föreliggande studie översatt detta till begreppet »återskapande 
av ett stadsliv från dag till dag«.
 Sedan, och det är mycket viktigt, handlar det inte om att utifrån de 
observerade komponenterna, det vill säga delarna av vardagslivet, bygga 
upp det omgivande samhället från grunden. Samhället är därmed inte 
summan av vardagslivets delar. Samhället betraktas därför som större 
än sina sammantagna delar, det enskilda vardagsliv som observeras blir 
därmed en specifik mix eller integration av de systemförhållanden och 
sociala förhållanden som är eller var aktiva i det speciella fallet.
 Om man försöker betrakta den här punkten som ett sorts avstamp 
för ett framtida forskningsprojekt så handlar det inte, som i de två före-
gående punkterna, i första hand om att utgå ifrån rena textkällor som 
protokoll, inlagor, förordningar och liknande. Här handlar det istället 
om en fördjupning av den metodik som jag tillämpade i kapitel fem 
och sex, det vill säga tidsgeografiska rekonstruktioner av dygnsbanor 
samt projekt- och domänanalyser. Faran med att göra alltför detalj-
erade och ingående tidsgeografiska studier är emellertid att detaljerna 
ganska snart upptar ett så stort utrymme att den »helhet« man i själva 
verket är ute efter går förlorad. Det är en fälla som jag tycker att vissa 
tidigare tidsgeografiska studier har fallit i. Tidsgeografi bör enligt min 
mening inte sträva efter att skapa så verklighetstrogna rekonstruktioner 
att skillnaden mellan den skapade bilden och verkligheten nästan upp-
hör. Problemet liknar den klassiska bilden av folkskoleläraren som visar 
en jordglob för sin klass och samtidigt säger: »ack den som ändå hade en 
jordglob i naturlig storlek«.3 Hägerstrand själv var alltid medveten om 
att den tidsgeografiskt rekonstruerade bilden utgjorde en av flera möj-
liga tolkningar av verkligheten, inte »en«, möjligen bristfällig, version av 
»den enda« verkligheten.
 

(4) Rutin, psykologiskt länkat till en minimisering av omedvetna källor 
till ångest, är den huvudsakliga formen av socialt liv på vardagslivets 
nivå. De flesta vardagliga handlingar är inte heller direkt motiverade. 
Rutiniserat handlande är dessutom det primära uttrycket för strukturers 
dualitet med hänseende på det sociala livets fortgång från dag till dag. 
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Inom strukturationsteorin, och även inom tidsgeografin, finns en kvan-
titativ aspekt som nästan alltid förutsätts utan att behöva förklaras. 
Kortfattat uttryckt handlar det om att sådana handlingar och aktiviteter 
som upptar en stor del av vardagslivet, är viktigare än de som bara tar en 
liten del, eller bara sker sporadiskt. En förälder träffar till exempel sina 
barn oftare än hon eller han träffar en politiker som kanske bara finns 
tillgänglig på ett möte i grannskapet ett fåtal gånger per år. Relationen 
till barnen är med andra ord viktigare än den till politikern. Detta reso-
nemang ligger även bakom den vikt som jag till exempel ger det faktum 
att arbete inom hushållets ram inom vissa yrken blev mindre vanligt 
under den studerade tidsperioden. När en studie av vardagslivets rutiner 
därför indikerar en kvantitativ förändring av tid spenderad i olika typer 
av miljöer (och utifrån ett dygnsperspektiv så innebär alltid ökad tid i 
någon miljö, minskad tid i någon annan) anses det i samma ögonblick 
som en förändring »av vikt« för de inblandade personer. Mer tid i någon 
miljö hade med andra ord någon form av betydelse för de inblandade 
personerna, antingen som ett ökat kontaktfält till exempel, eller som en 
ökad risk för smittspridning för att ta ett annat exempel. 
 Betydelsen i det aktuella fallet måste i en historisk studie förutsättas 
eftersom det i stort sett saknas möjligheter att systematiskt mäta kon-
sekvenserna av en förändring av det rutiniserade vardagslivet. I en nu-
tida studie går det ju att på många sätt försöka mäta betydelsen av en 
förändring på det här området, genom statistiska undersökningar eller 
genom någon form av intervjubaserad metod. 
 Men begreppet rutin tjänar också som ett sorts filter genom vilket det 
studerade vardagslivet betraktas. Rutinerna utgör de delar av vardags-
livet som har en stabil och återkommande karaktär, det är med andra 
ord mot dem som studien ska inriktas, och inte mot de mer kortvariga 
eller bara sporadiskt inträffande händelserna. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att när man närmar sig problematiken på det sättet, vilket 
jag också gjort i den här boken, så handlar de resultat som man kom-
mer fram till om den delen av verkligheten, och inte om verkligheten 
i sin helhet. Skiftet från arbete inom hushållen till ett ökat fokus på de 
offentliga platserna, och en förändrad balans mellan bostad, arbetsplats 
och matställe, som utgör en mycket viktig del av resultaten i den här 
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boken berör således i första rummet det rutiniserade vardagslivet, och 
inte de andra delarna av samhällslivet. Brott är till exempel en del av 
vardagslivet vilken i de allra flesta fall saknar en återkommande karaktär. 
En studie som vill fånga in även den delen av verkligheten måste därför 
utformas på ett annat sätt än jag valt att göra i den här studien.
 Som grund för forskningsarbete är dock rutiner enligt min mening 
mycket användbara. Till skillnad från de mycket detaljerade trajektorie-
analyser vilka emellanåt används i tidsgeografiska studier har rutinen en 
generell karaktär som lämpar sig för en relativt hög grad av förenkling. 
De flesta rutiner innefattar till exempel ett regelbundet växlande mellan 
ett fåtal platser och aktiviteter. Och kombineras en sådan analys med en  
gränsanalys av domäner går det förmodligen också att belysa de studer-
ade rutinerna med hjälp av konfliktrelaterat material. Hans-Joachim 
Voth har till exempel på ett innovativt sätt uttnyttjat tidsuppgifter i 
rättsligt material för att teckna konturerna av vardagslivets tidsstruktur i 
England mellan 1750 och 1830.4 En liknande studie, och dessutom kom-
binerad med ett tidsgeografisk eller strukturationsteoretiskt synsätt, är 
fullt möjlig att utföra för motsvarande period i Sverige.   

(5) Studiet av kontext, eller de sammanhang som interaktion äger rum 
i, är en naturlig del av undersökningar av social reproduktion. Kontext 
innefattar i det här sammanhanget följande: (a) de tidrumsliga gräns-
erna omkring knippen av mänsklig interaktion; (b) samspelet mellan 
de sociala aktörerna uttryckt som olika former av minspel, kroppsspråk, 
språk och andra former av kommunikation; (c) medvetenheten och till-
lämpningen av dessa fenomen på ett reflexivt sätt för att påverka eller 
kontrollera det interaktiva flödet.

Att kontextualisera det »stoff« som man hämtar ur sitt källmaterial ser 
jag som en av de viktigaste uppgifter man har som forskare. I en hist-
orisk studie är kontexten dessutom lättare att komma åt, åtminstone 
om man jämför med möjligheterna att studera den inre tankevärlden 
hos de inblandade aktörerna. För att exemplifiera det kan det vara värt 
att återkomma till de så kallade kost- och logipenningarna. De upp-
kom genom att gällande lönevillkor för vissa personer omförhandlades, 
antingen på arbetsgivarens eller på arbetstagarens initiativ. Två typer 
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av naturaförmåner, sängplatsen och den dagliga maten, ersattes istället 
med en pennningersättning. Men fenomenet uttrycker i själva verket 
mycket långtgående förändringar med anknytningar som sträcker sig 
ända från det dagliga livets mindre betydelsefulla umbäranden, ända 
upp till stads- och samhällsstrukturen i sin helhet. Jag har på flera sätt 
försökt att kontextualisera denna förändring genom att belysa problem-
et från flera olika håll, från mantalslängdernas uppgifter om hushåll, 
över de källor som belyser vardagslivet själv, till den debatt som fördes i 
olika frågor på kommunal och statlig nivå. I detta arbete kan inte heller 
något material anses som mindre värt än ett annat. Varje liten ledtråd 
måste föras in och tolkas utifrån sin position i den helhetsförståelse som 
forskaren för tillfället uppnått. Vid färdigställandet av föreliggande bok 
läste jag till exempel Christopher O’Regans bok om Gustav III:s hov. 
På ett ställe i boken skriver han om en myntbrist i Stockholm i slutet 
av 1700-talet. Bristen ska tidvis ha varit så svår att bodbiträden och 
andra inte kunde ge växel tillbaka på mottagna sedlar.5 Var det så att 
omvandlingen av olika typer av naturaförmåner till penningersättningar 
skapade en myntbrist i Stockholm? Det är ett exempel på en liten detalj 
som, genom att passa in i det redan lagda pusslet, direkt stimulerar till 
nya forskningsinsatser. I andra fall kan det vara tvärtom, någonting som 
motsäger den uppnådda bilden tjänar istället som drivkraft för ytter-
ligare forskning.

(6) Sociala identiteter, och de positionella och praktiska förhållanden 
som är associerade med dem, utgör »markörer« i en strukturs faktiska 
tidrumsliga uttryck. De hör ihop med normativa rättigheter, skyldig-
heter och maktinstrument som, inom specifika kollektiv, skapar olika 
typer av roller.

Den viktigaste delen av den här punkten är som jag ser det avslutningen: 
»skapar olika typer av roller«. I varje tid och på varje plats finns därmed 
en specifik blandning av roller. Rolluppsättningen är inte oändlig, efter-
som världen då skulle framstå som helt kaotisk för de människor som 
levde vid den tiden och på den platsen. Att tilldela människor olika roller 
utgör nämligen en central del av människans sätt att uppfatta och förstå 
omvärlden. Rollerna och de personer som intar dem står inte heller i ett 
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ensidigt förhållande till varandra. En person kan i olika sammanhang 
inträda i olika typer av roller och varje roll återskapas med variationer 
hos många olika människor. I avhandlingen har en stor mängd sådana 
roller passerat revy. Deras titlar har skiftat men i slutändan kan de flesta 
sorteras in i olika huvudgrupper: hushållsföreståndare, arbetsgivare, an-
ställda, änkor, barn, inneboende, ämbetsmän, präster, hustrur, gesäller 
och så vidare. Rollfördelningen anknyter dessutom nära till genuspro-
blematiken, där kön kan betraktas som en typ av rollbestämmare.
 Rollen fungerar därför, precis som Giddens menar, som en »markör« 
i en specifik kontext. Och 1830 var den kontexten och därmed också 
rolluppsättningen annorlunda än 1760. Begreppet hushållsföreståndare 
ändrade till exempel karaktär när fler och fler personer ur samhällets 
lägre skikt intog den positionen, och många kvinnor såg sin situation 
förändras när möjligheten att försörja sig försköts från arbete med pro-
duktion inom hushåll till arbete med försäljning eller utskänkning, eller 
som tjänstefolk inom hushållen.
 Det bästa materialet för att belysa olika »roller« i ett samhälle under 
historisk tid är enligt min mening det rättsliga materialet. En roll- 
och genusanalys av ett rättsligt material kräver dock att man utnyttjar 
materialet på ett annorlunda sätt än vad som är brukligt. Själva målet 
blir mindre viktigt och istället hamnar de deltagande personerna i 
fokus. Hur presenterar de sig själva och hur blir de behandlade av övriga 
deltagare? Vilken roll önskar de uppträda i och vilken försöker andra 
att tilldela dem? En roll- och genusanalys utförd på detta sätt för tids-      
perioden 1750 till 1850 skulle förmodligen ge en mycket intressant bild 
av ett skifte från en tid till en annan. 

(7) Ingen övergripande mening kan ges till begreppet »begränsning« i 
social analys. Begränsningar associerade med de strukturella egenskap-
erna hos sociala system är bara en aspekt av många som karakteriserar 
mänskligt socialt liv.

Den här punkten utgör egentligen inte så mycket en faktisk komponent 
i strukturationsteorin, som ett avståndstagande från den betydelse som 
begreppet »begränsning« fått inom tidsgeografin och även inom vissa 
delar av den strukturella sociologin (efter Durkheim). Tommy Carl-
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stein har till exempel kritiserat Giddens för att lägga för stor vikt vid 
de »möjliggörande« delarna av strukturerna och ge de »begränsande« 
delarna en underordnad betydelse.6 Till skillnad från de olika begräns-
ningstyperna inom tidsgeografin arbetar ju strukturationsteorin istället 
med begreppsparet »regler« och »resurser«. Min tolkning av den här 
meningsskiljaktigheten är att man egentligen menar samma sak men 
utgår från två skilda utgångspunkter. 
 Inom tidsgeografin börjar man med att tänka sig en slags omnipotent 
enhet eller aktör som full av oändlig kraft sätter igång att genomföra sina 
intentioner. Gradvis reduceras emellertid omnipotensen genom att de 
olika begränsningstyperna gör sig märkbara. Kapacitetsbegränsningarna 
sätter en gräns för möjligheterna till kraftutnyttjande i aktivitet och för-
flyttning, kopplingsbegränsningarna hindrar samaktiviteten med andra 
aktörer som behövs för att möjliggöra intentionerna, och styrningsbe-
gränsningarna sätter sina gränser genom den regel- och maktapparat 
som är aktiv i det specifika fallet. 
 Strukturationsteorin börjar istället från den andra ändan. Aktören är i 
utgångsläget kraftlös. Men hon eller han har – beroende på den aktuella 
regeluppsättningen – tillgång till ett antal resurser. Genom att utnyttja 
resurserna ges aktören därmed en möjlighet att genomföra sina intent-
ioner. Men både reglerna och resurserna är samtidigt »begränsande«. I 
det första fallet genom att styra aktiviteten åt ett speciellt håll och i det 
andra fallet genom att resurserna på olika sätt är bristfälliga.
 Utifrån min synvinkel är det lättare att operationalisera – som hist-
oriskt empirisk och analytisk metodik – den strukturationsteoretiska 
modellen. Framförallt beror det på att tidsgeografin i det här fallet plac-
erar en oproportionerligt stor vikt vid aktörernas intentioner, någon-
ting som det – åtminstone i en historisk studie, förmodligen även i en 
samtida – är mycket svårt att uttala sig om. Strukturationsteorin börjar 
istället från den konkreta verkligheten och banan från utgångsläge till 
position i ett senare tidsskede blir på ett enklare sätt möjlig att analytiskt 
följa. 

(8) Av de strukturella egenskaperna hos sociala system är strukturella 
principer särskilt viktiga, eftersom de anger samhällets typ i övergrip-
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ande hänseende. Men det är samtidigt en av huvudpoängerna med 
strukturationsteorin att graden av »slutenhet« inom sociala totaliteter 
– och av sociala system i allmänhet – är i högsta grad variabelt. [...] Det 
är mycket viktigt att inte falla för frestelsen och anse att ett samhälle 
på ett enkelt sätt kan definieras, vilket är en kvarleva från en tid med 
nationalstater vilka hade klart definerade gränser och en enhetlig centr-
aliserad styrapparat.

Giddens arbetar i boken The constitution of society med en tredelad upp-
delning i olika samhällstyper. Schemat presenterades ursprungligen i 
boken A contemporary critique of historical materialism som utkom 1981. 
Den första samhällstypen är stamsamhället (»tribal society«), den andra 
det klassuppdelade samhället (»class-divided society«) och den tredje 
det moderna klassamhället (»class society«). Han definierar det klass-
uppdelade samhället enligt följande:

Den dominerande strukturella principen hos det klassuppdelade sam-
hället – vilket självklart innehåller ett antal undertyper – kan identifieras 
längs med en axel som sammanbinder urbana områden med deras 
rurala omland. Staden är mycket mer än en fysisk »miljö«. Den är en 
»behållare« av administrativa resurser omkring vilka agrara stater är 
byggda. [...] I det klassuppdelade samhället är traditionella sedvänjor 
och släktrelationer, i vissa fall även stamidentiteter, centrala.7 

I den här avhandlingen har jag valt att kalla det tidigmoderna sven-
ska samhället för ett »hushållssamhälle«, vilket i analytiskt hänseende 
kan betraktas som en blandform av Giddens klassuppdelade samhälle 
och hans moderna klassamhälle (det senare blir emellertid, enligt min 
mening, inte verklighet på bred front i Sverige förrän en bit in på 1800-
talet). 
 Termen »hushållssamhälle« som ideologi och verklighet återspegla-
des också i det faktiska vardagsliv som levdes i Stockholm i mitten av 
1700-talet. Detta sagt samtidigt som det självklart fanns flera aspekter 
som redan då strävade bort från hushållssamhället. Men det fanns flera 
exempel på hur »systemet«, det vill säga hushållssamhället, integrerades 
med tidens sociala förhållanden mellan olika medlemmar av hushåll-
en, till ett faktiskt vardagsliv vars fortgång från dag till dag tjänade till 
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att upprätthålla systemet i sin helhet. Och det var sedan, när en ny typ 
av penningförhållanden (kost-, logipenningar, kontantlöner) införd-
es, som ett brott gentemot det rådande systemet långsamt uppenbar-
ades. Penningrelationen kan därmed ses som en central »strukturell 
princip« hos det moderna klassamhället, till skillnad från naturalönen 
som istället utgör penningrelationens motsvarighet som strukturell 
princip i det klassuppdelade samhälle. Polariseringen skall i de här fallen 
naturligtvis inte ses som extrem och uteslutande, det vill säga att natura-
lön »bara« finns i det klassuppdelade samhället, och att penninglöner 
»bara« existerar i det moderna klassamhället. Självklart handlar det om 
en tyngdpunktsförskjutning, från den ena polen till den andra. 
 Flera av de strukturella principerna bakom »hushållssamhället« och 
dess efterföljare i Stockholm har diskuterats i avhandlingen, särskilt 
i kapitlet om maktrelationerna i staden 1760 och 1830. Ämbets- och 
handelspartitioneringen i olika skrån och gillen var till exempel en viktig 
strukturell princip som slutligen övergavs i och med näringsfrihetens in-
förande i mitten av 1800-talet. Att på ett systematiskt sätt identifiera och 
analysera sådana principer och krockar emellan dem under den här aktu-
ella tidsperioden skulle dock kunna utgöra ett centralt forskningsarbete 
i sig. Kanske skulle det då också gå att komma till rätta med den uppsjö 
av benämningar som idag används för att karakterisera 1700-talets sam-
hälle (»ståndssamhälle«, »hushållssamhälle«, »korporatistiskt samhälle«, 
»tidigmodernt samhälle«, »privilegiesamhälle«, »förkapitalistiskt sam-
hälle, »patriarkalt samhälle«, »senfeodalt samhälle« och så vidare.)

(9) Studier av maktförhållanden kan inte betraktas som en andrahands-
fråga inom de sociala vetenskaperna. Makt kan därför inte tillföras en 
analys i efterhand, efter att andra och viktigare aspekter har formulerats. 
Det finns inget mer elementärt koncept än makt. Men det betyder inte 
att makt är mer elementärt än andra förhållanden, såsom anses i viss mån 
inom den del av de sociala vetenskaperna som blivit påverkade av det 
Nietzscheanska tänkandet. Makt är istället ett av flera primära koncept 
inom det sociala forskningsfältet, alla samlade kring de olika typerna av 
förhållanden som sammanbinder handlingar och strukturer.

Allan Pred är kanske den som mest ambitiöst fört in maktanalysen som 
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en central del i sitt tidsgeografiska tänkande (i hög grad inspirerad av 
strukturationsteorin) och jag har i detta avseende försökt följa honom 
i spåren. Fördelarna med synen på makt hos både Giddens och Pred 
är enligt min mening att de båda betraktar makt som något konkret, 
som någonting som sker någonstans. Makt blir därmed någonting som 
antingen möjliggör eller förhindrar handling i tidrummet, antingen 
konkret i det faktiska fallet eller som ett latent löfte eller hot vilket kan 
aktiveras i ett senare tidsskede. Makt är med deras synsätt också någon-
ting som alla är i besittning av; alla har möjlighet att både möjliggöra 
eller förhindra handling i någon mån. Det finns med andra ord inga 
helt maktlösa individer. Makt har också den speciella karaktären att 
den samtidigt ger makt till den som utsätts för makt. I ett asymmetrisk 
maktförhållande kan till exempel den underordnade som regel utnyttja 
den överordnades maktanvändning i viss mån för egna syften. Giddens 
kallar detta för »kontrollens dialektik«.8

 De faktiska resultat angående maktrelationernas utveckling som 
diskuterades i bokens sjunde kapitel berörde till största delen hushållen 
och en förändrad rollfördelning både mellan och inom dem. Som speci-
ellt intressant ser jag den överflyttning av maktinstrumenten från de 
produktiva domänerna (hushållen och korporationerna) till det offent-
liga rummet vilket jag till exempel tolkade poliskammarens inrättande 
1776 som ett uttryck för. Det är naturligtvis en tolkning som ytterligare 
forskning, speciellt fokuserad på detta problem, skulle kunna förändra 
väsentligt eller till och med helt och hållet förkasta.
 Men en annan aspekt, och av lika stort intresse, som jag bara ytligt 
kunnat beröra, är de indicier som finns och som säger att perioden mel-
lan 1750 och 1850 på vissa sätt innebar en temporär emancipation av 
kvinnorna i Stockholm. Särskilt Christine Bladhs och Margareta R. 
Matovićs forskning pekar åt det hållet. Det var naturligtvis aldrig en 
fråga om ett fullständigt jämställande med mannen, men på olika sätt 
fick kvinnorna en friare position vilket bland annat visade sig genom 
uppkomsten av de så kallade »stockholmsäktenskapen«. Genom dem 
och även på andra sätt lyckades vissa kvinnor behålla en hög grad av 
kontroll över sin försörjning och ekonomi. Utvecklingen förefaller dock 
ha haft en temporär prägel, många av de dörrar som öppnades i det 
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sena hushållssamhällets Stockholm, verkar ha stängts återigen när det 
kapitalistiskt-liberala samhället formerade sig mot mitten av 1800-talet. 
Att försöka belägga den bilden ytterligare, eller att kanske från någon 
synvinkel försöka ifrågasätta den, ser jag som ett angeläget forsknings-
område i sig själv. 

(10) Det finns ingen mekanism inom den sociala organisationen eller 
reproduktionen av det sociala livet, som forskare kan frilägga och vilken 
de studerade aktörerna sedan inte kan få kännedom om och därmed 
aktivt inkorporera i sitt dagliga liv eller handlande.

I sin sista punkt avslöjar sig Giddens som en sociolog med inriktning 
mot moderna förhållanden och inte som en historiker, vilket naturligt-
vis inte är speciellt märkvärdigt. Punkten faller dock i stort sett bort 
för en historiker eftersom alla de människor som skulle kunna ta del 
av resultaten i den här boken redan är döda. Den kan dock tjäna som 
en avslutande poängtering av det faktum att forskaren inte har någon 
möjlighet att särskilja sig från sitt forskningsobjekt. De två tillhör obön-
hörligen samma värld.
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in swedish history the period from 1750 to 1850 marks the end of 
the early modern era. In this period a large number of long established 
institutions and social structures broke down or slowly transformed into 
their modern counterparts. The period was followed by a time of intense 
industrialisation, modernisation and social transformation. In Stock-
holm, the capital of Sweden, the end of the early modern era is known 
as a period of stagnation. Population growth was at a minimum and 
strongly dependent on an influx of new migrants to the city. Death rates 
were high, especially for men in active ages, and people struggled with 
bad sanitary conditions and the coming and going of diseases. Econo-
mically the city suffered from a declining textile industry and a generally 
stronger regional competition from other cities in the country. 
 In this dissertation, which is a time-geographic study of households 
and daily life in Stockholm between 1760 and 1830, the question of 
change in household structure and the reproduction of »life from day 
to day« is addressed. It is based on the theoretical work of Anthony 
Giddens (structuration theory), Torsten Hägerstrand (time-geography) 
and Allan Pred (the theory of place as historically contingent process). 
A game metaphor have been used to structure the book into chapters 
and this is also followed in this summary. Two chapters in the begin-
ning serve as an introduction. The chapter »The Rules of the Game« 
gives the theoretical framework for the study and in »The Gameboard« 
a background regarding the methods and contexts of the study is sket-
ched. These introductory chapters are followed by four empirical ones. 

Kapitel 10 
 

City Beat

[English Summary]
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In »The Pieces« the households and economic activities in the surveyed 
area (composed of three city parishes) are studied. The next chapter, 
»The Course of the Game«, is a time-geograhic study of »the projects 
of daily life« (see below regarding time-geography). Closely related to 
the time-geographic notion of »project« is the concept of »domain«, 
which forms the methodological basis of the following chapter, called 
»A Game in-Between«. The final empirical chapter has the title »Who 
Wins?« In this part Allan Pred’s concept of »power relations« is used to 
study the power structure on the level of households and daily life. The 
concluding chapter is called »The Soul of the Game«. The prologue and 
epilogue of the book are not summarized in English.

(2) The Rules of the Game: Theory

Structuration theory, which was introduced by Anthony Giddens, and 
time-geography, created by Torsten Hägerstrand, developed relatively 
independently from each other in the 1970s, but started to converge 
in the next decade, for example in the works of Allan Pred. It is this 
combination of Giddens’ and Hägerstrand’s concepts (by Pred called 
the theory of place as historically contingent process) which have been 
used as a kind of triangular theoretical framework for this thesis. That is: 
time-geography »and« structuration theory »and« place-theory. 
 One of the basic concepts of structuration theory is the notion of 
»reproduction of practices [as the] dynamic process whereby structures 
come into being« (Giddens, 1977, p. 121). The structure or structures 
of daily life (which is the focus of this study) are therefore seen as both 
the »rules« behind the reproduction of everyday life, and as the spe-
cific »outcome« of those rules. Simply stated: each new day »knows« 
how to create itself because it follows an earlier pattern. Each new day 
is not a chaotic or randomly generated selection of »events« but it is 
clear that there exists some kind of rules which each day generates the 
course of routine practices. A study of structuration on the level of daily 
life is therefore, according to Giddens, an »attempt to determine the 
conditions which govern the continuity and dissolution of structures« 
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(Giddens, 1977, p. 121). Structuration theory also diverges in this respect 
from earlier structuralism, exemplified for instance by the »code« and 
»message« concept of Claude Lévi-Strauss. Whereas a structuralist only 
allows one type of »code« to generate different sets of related »messages«, 
structuration theory also allows the »messages« to influence the »code«, 
in a dialectic relationship.
 One way of studying the reproduction of practices in a society is 
through the use of time-geography. This is a methodological and theo-
retical concept which allows researchers to study life in both time and 
space simultaneously, not only as geographical patterns, or as the chro-
nological flow of »events«, but as a process which takes place in space 
and follows the flow of time through that space. And since day generally 
is different from night, a »beat of life« becomes instantly apparent. The 
different parts of the day – and the night as well – also have their own 
subsets of rhythms within the general beat. It is these rhythms of daily 
life which are reflected in City Beat, the title of the book. Time-geo-
graphy uses a number of concepts or »tools« which may be deployed 
by a researcher. These tools are, for example, »paths« (or »trajectories«),  
»bundles of paths«, »stations«, »projects«, »prisms«, »domains« and 
»pockets of local order« (for an overview of these see a recent article by 
Lenntorp, 2004). All of these concepts have their pros and cons, and 
which ones a researcher will use depends both on the purpose of the 
work and the available source material. For the present study two of 
these tools were selected. The time-geographic »projects« of a »normal 
day« in Stockholm during the studied period is the focus of chapter 
five, and the »domains« common to a number of key areas of daily life 
(defined at the end of chapter four) are analysed in chapter six.
 Both chapter five and six are influenced by the »place-theory« of 
Allan Pred but it is in the following chapter on power relations, with 
the title »Who Wins?«, that his theoretical approach is used as the prin-
cipal methodological basis for the study in question. Allan Pred usually 
selected two main areas of interest in his studies in the 1980s, practices 
of place and power relations. In some works he also studied language in 
a time-geographical framework. A central notion in Pred’s work is that 
the routines of daily life are, or were, intertwined with the actual power 



• 230 •

city beat

relations that are, or were, active in the time and place under study. 
There are, however, risks with a theory of this kind; it may become to 
unwieldy. This is because it tries to grasp, in Pred’s words, an »inter-
connected social totality«. The theory needs therefore the tools of both 
time-geography and structuration theory to be manageable in a scienti-
fic study. In the present study his theory is mainly used to interpret the 
findings of chapter four to six in a context of »power relations«. Allan 
Pred also stresses the hermeneutical components of both structuration 
theory and time-geography, mainly in contrast to a more positivistic 
approach to time-geography, which is a line of thought that has been 
followed throughout this dissertation.

(3) The Gameboard: Background

Hägerstrand often used a metaphor, »the landscape as gameboard«, to 
describe the natural and cultural landscapes and their internal subsets 
of territories, groups and individuals (Hägerstrand, 1991, p. 39). In this 
dissertation the chapters of the book all act as different parts of a game, 
together forming a whole. The background chapter becomes, according 
to this analogy, the »gameboard« and deals with methodological con-
siderations, the basic source materials and previous findings by histo-
rians researching the same time and place. It was on this »gameboard« 
that »the game«, that is, daily life during the studied period, was played 
out. 
 The sources applied in the study fall into three categories: maps, 
population registers (mantalslängder) and texts (both contemporary 
and later ones). Stockholm is well provided with historical maps and I 
have employed three as topographical sources. The first is Petrus Tillæus’ 
map of the city from 1733, the second Carl Akrel’s map from 1802–03, 
and the third a detailed map published together with a printed guide 
of the city, Guide et Manuel du Voyageur à Stockholm, in 1819. The city 
population registers are well suited as source materials regarding the 
population and the households of the time. They exist as partial records 
from the seventeenth century onwards, but of the two (dating from 
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1760 and 1830) that have been used here, the first one is the oldest sur-
viving that covers the whole city. The aim of the authorities was to re-
gister all individuals residing in the city in the population registers, but 
since there is no easy way to establish whether this was actually the 
case, we can only assume that they were fairly successful in their work 
(most estimates point to the fact that the registers cover about 95 to 99 
percent of the populations of the different districts in the city, see for ex-
ample Söderberg et al, 1991, pp. 101–102). There are also other problems 
with the population registers (time of the year when census took place, 
underregistration due to mistakes or active avoidance, different ways of 
registering servants living outside their masters’ households and so on). 
But as most of these problems are present in both the population regis-
ters used (they are fairly equal in structure and registration principles), 
and as most results are gained from a comparison of the two registers it 
is unlikely that the results of the study would have been much different 
if these problems had not existed.
 To analyse the households in the population registers they were 
registered in a database (MLDB 1760/1830). Due to time-constraints, a 
database of this kind, covering the whole city, could not be constructed, 
so instead three parishes were selected. These were Katarina (a south 
peripheral parish with many textile workers and sailors), Nicolai (the 
city centre with many commercial and governmental activities) and 
Klara (a parish just to the north of the city centre with a high degree 
of tradesmen and handicrafts present). The parishes selected for this 
study can be seen on the map on page 53. All households in the three 
parishes were registered in the database, and together the three parishes 
cover slightly less than half of Stockholm’s population, both in 1760 and 
in 1830 (see the appendix on page 275). One of the most vital variables 
of the database, the title of the head of household, was standardised 
with the use of an international standard for occupational classification 
(Hisco). For an explanation and overview of this scheme see Leeuwen et 
al, 2002. Most analyses in the study according to the title of the head of 
household were conducted on the minor group level in Hisco (the first 
two digits of the five digit Hisco-code).
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(4) The Pieces: The Households in the City

The point of the first empirical chapter is to establish the main differences 
between the household structures in 1760 and in 1830. This is done 
in part with a broad general analysis of the whole area under study, 
and in part through a »walk«, a described promenade, which passes 
the eighteen subdistricts (trakter) into which the survey area has been 
divided. The results of the broad analysis and the walk are summarised 
at the end of the chapter into four major »themes«. 
 The first theme deals with the movement from burgher-houses to 
apartment-houses and is composed of two major processes that were in 
force in the city during the studied time period. The first one was a 
pronounced change in the physical structure of the actual houses. In 
some areas entrepreneurs started to erect regular apartment buildings 
of a kind that in many ways equals the types of houses common in 
European cities in the nineteenth century, but more generally this was 
not the case. The period when the building of regular apartment houses 
really takes off in Stockholm did not start until the 1830s. What hap-
pened in Stockholm during the studied period was instead a reconfigu-
ration of the types of buildings already present in the city. Traditionally 
many burgher houses contained both living quarters and rather exten-
sive parts where foodstuffs and other material could be stored. And 
since servants generally lived in the master’s house it also had to have 
space for them. In the studied period many of these burgher houses un-
derwent a change: storerooms, stables, servants quarters and other parts 
of the buildings were transformed into rooms that could be rented out 
to lodgers or tenants (Högberg, 1981, pp. 184–185). The second major 
process that is connected to this development is of course the actual 
move of servants and employees from their masters’ houses to positions 
as lodgers or tenants elsewhere. During the walk through the area under 
study it was clear that this process was more evident in some occupa-
tions than in others. It was most pronounced among the journeymen in 
the tailors’ trade, and also among some of the house servants, especially 
in the city centre.
 Connected to this process was also the rise of the »caretaker« (»vakt-
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mästare«). This title was quite unusual in 1760, but in 1830 it was the 
most common title for men in the city. And even though there are cer-
tain problems with this title (it is for instance suspected that it was 
used by some people as an unlawful way of gaining »defence«, a con-
cept that is explained in chapter 7 below), the growth of the number of 
caretakers’ households is a sign of a more modern household structure. 
Many of the people who had the title caretaker were singles or couples, 
sometimes with children, and only a few of them had servants. The 
same kind of structure was also common in the large number of house-
holds whose heads in 1830 had titles that indicated that they no longer 
belonged to the labour market (they had titles with the prefix »former« 
or were widows who no longer practised their husbands’ trade). The 
growth of this kind of households can be connected with the declining 
economy in the city and the proletarisation of the population that took 
place in the wake of this decline. The caretakers, the men with »former« 
occupations, and the widows constituted an important part of the tar-
get group for people who rented out apartments or acted as landlords 
for lodgers.
 The second theme deals with the development of internal commerce. A 
marked rise in activities connected with local commerce could be noted 
during the described walk through the studied area, especially along the 
main commercial street in the city centre (Västerlånggatan), and also 
spreading northwards into the parish of Klara and its major marketplace 
(Hötorget). Internal commerce was both conducted inside the economy 
of burgher privileges, in that case by petty traders, which as a group was 
divided into different subclasses, each specialised in a certain area of 
commerce (see for instance Wottle, 2000), and by costers, women who 
had acquired the right from the city authorities to sell foodstuff in small 
shops or directly on the streets. Women could also acquire the right to 
sell used clothes or small trinkets (Bladh, 1991).
 The third theme deals with the crises of the textile industry. The textile 
industry was the most important in the city in the middle of the eigh-
teenth century, when approximately 10 percent of the total population 
in the three parishes in the study belonged to a household connected 
to the textile sector. In the 1830s this number had decreased to around 
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2.5 percent, mainly due to increased competition from Norrköping, the 
other major textile city in the country (Söderberg et al, 1991, pp. 31–45, 
Nyberg, 1999). The greater part of the textile industry in Stockholm was 
located in the parish of Katarina, and the decline of the industry caused 
both population loss in this parish and problems of poverty and bad 
health. The production of textiles was both organised in more large-
scale enterprises (for example the factory Barnängen with around 300 
workers living on the premises) and as a decentralised »putting-out« 
system. In the latter home-work by spinners and other groups within 
the industry was very common. A consequence of the crises in the textile 
industry was therefore that home-work in 1830 no longer was as usual  
as it had been in the middle of the previous century. 
 The fourth and final theme deals with the renaissance of the handi-
crafts. The word renaissance is in this case not used as an indication of 
a marked expansion of the traditional handicrafts (even though there 
is a slight upturn if 1830 is compared with 1760), but instead as a de-
scription of the handicraft group’s ability to resist the general effects of 
the stagnation (in contrast to other areas of the economy) and remain 
as an important factor in the city. I argue that part of the explanation 
behind the renaissance is the same as for one of the other themes, the 
development of internal commerce, that is, a rise in the demand on the 
local market. But the households of the different subclasses within the 
group developed in diverse ways in the studied period. There was, for 
example, a sharp contrast between the two major handicrafts in the city, 
the shoemaking and the tailoring, where in the 1830s the journeymen 
in the former trade to a high degree resided in their masters houses, 
whereas the journeymen of the latter trade had formed households of 
their own.

(5) The Course of the Game: The Projects of Daily Life

In the previous chapter, I gave a broad outline of the households and 
economic activities in the city was, and interpreted the changes that 
occurred between 1760 and 1830. In this respect the city and its people 
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were mainly viewed from above, as geographical patterns and as struc-
tural elements on the macro level. In this chapter the perspective is by 
contrast on the micro level, on the houses, the people and the daily life. 
This is accomplished through a time-geographic analysis of »projects«, 
done for a single house in 1830 (Österlånggatan 13). In the following 
stage the results of the analysis is confronted with textual evidence re-
garding the whole period under study and an interpretation of changes 
during this time in the »structure of daily projects« is presented. 
 One of the main results of this study is that the major »productive 
projects« in the city only changed very little between 1760 and 1830. 
Changes in the »productive part« of the structure of daily life were 
therefore not caused by altered »projects«, such as completely new 
ways of making shoes or textiles, but by quantitative differences in the 
number of people taking part in these projects (which is covered in the 
previous chapter). However, another result is that, despite this, there 
were two major differences between the »structure of daily projects« 
in 1760 and its counterpart in 1830. The first of these differences was 
caused by a new way of organising the midday meal. Traditionally this 
meal was prepared and eaten on the premises by the whole household 
together. In the middle of the eighteenth century the habit of giving 
journeymen, apprentices, servants and workers in the household money 
to buy food with, instead of meals, started to become more and more 
common. With the »food money« the household members were sup-
posed to either bring bought food to the premises or consume it during 
a midday break where it was sold. The appearance of »food money« 
started a chain of consequences on many levels in Stockholm, and can 
be viewed as a major discontinuity in the »structure of daily projects« 
and the reproduction of daily life »from day-to-day«.
 The »food money« had its counterpart in the organisation of sleeping 
quarters, see for example the theme from burgher houses to apartment 
houses in the previous chapter. The change that occurred when more 
and more people started to spend the night in sleeping quarters separate 
from their workplaces constitutes a second major difference between 
the »structure of daily projects« in 1760 and in 1830.
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(6) A Game in-Between. The Domains of Daily Life
 
The next stage in the time-geographic analysis of the dissertation is a 
study of the »domains« that were common in the four major themes 
defined at the end of chapter four. In this section the themes are ana-
lysed in this order: 1. The crises of the textile industry, 2. The renaissance 
of the handicrafts, 3. The development of internal commerce, and 4. From 
burgher-houses to apartment-houses. 
 The major effect of the crises on the textile industry was that the 
practice of household-centred production became less important, both 
in its workshop form (as in the handicrafts there were many workshops 
in the textile industry with masters, journeymen and apprentices) and 
in its »putting-out« form (with workers, mainly spinners, working alone 
in their homes).
 By contrast, the »domain structure« of the handicrafts remained fairly 
stable from 1760 to 1830. However, one category in this sector became 
more important. It was the lone worker, exemplified by journeymen 
in the tailors’ trade working on their own in their sleeping quarters. In 
certain ways this development counteracted the decrease of »work in the 
home« in the textile industry. There were also two important sections 
of the handicrafts economy that did not fare so well during the studied 
period. It was the building trade and the wharves. Both experienced a 
decline in the period.
 An expansive part of the »domain structure« is found in the next 
theme, the development of internal commerce. All domains connected 
with internal commerce (the street, the stall, the shop, the marketplace, 
the harbour, the halls) became more important during the studied pe-
riod.
 The final theme, from burgher-houses to apartment-houses, differs 
slightly from the others as it primarily does not include productive do-
mains but residential ones. In short, the development from burgher 
houses to apartment houses can be described as a move away from a 
relatively united domain (the burgher house) to a form of umbrella 
domain (the house) which was divided into subdomains (apartments). 
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In connection with this analysis I investigated the 20 most important 
occupational groups (according to Hisco) with respect to the share of 
hierarchic households (defined as households with one or more adult 
member(s) in addition to the head of the household and his possible 
spouse) within the group. As all members of a household was subordi-
nate by law to the head, hierarchic means in this case that there existed 
in the household an adult member (other than the spouse) who was 
subordinate to the head. The share of female servants compared to the 
total number of servants in the group was also analysed. This was done 
because the process implicit in the theme has obvious logical links both 
to the hierarchical households, and to the composition of the commu-
nity of servants with respect to gender. It was noticeable that the hie-
rarchical households became more important in the service sector and 
also in the shoemakers’ trade. In the administrative and commercial 
sectors they remained relatively unchanged. They became less common 
among workers and among two of the handicrafts, the tailors and the 
goldsmiths (the latter group includes jewellers). The share of female 
servants in the households became more common in the occupations 
in the managerial, administrative, and service sectors. It remained un-
changed in the commercial and handicrafts sectors, and decreased in 
importance among workers and seamen. The picture that these exa-
minations produce is that hierarchical households on the overall level 
remained stable because of several contradicting processes. The higher 
degree of journeymen forming their own households in some occupa-
tions were, for example, balanced by a higher degree of male workforce 
members in other handicrafts and also in the commercial sector. It was, 
however, clearly an increase in the share of female servants in the house-
holds.
 Taken together the different processes affecting the »domain struc-
ture« can be summarised as a successive progression from the »private 
domain« (primarily productive households) to the »public domain« 
(for example eating places, streets, marketplaces and shops). The higher 
activity in the public domain was also influenced by the new habit of 
giving employees »food-money« and letting them find sleeping quarters 
away from the employers’ household (see chapter five). The increased 
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importance of these practices in the studied period resulted in more 
movements on the streets, for instance between homes and workplaces, 
and between workplaces and eating-places.

(7) Who Wins? The Power Relations of Daily Life

In this chapter special attention is given to the concept of »power rela-
tions«, as proposed by Allan Pred. The analysis carried out is based on 
the findings of the three previous chapters and interprets these findings 
with regard to the concept of power relations in force in the »structure 
of daily life«. To highlight the results, which pertain to an urban society,  
the chapter begins with a recapitulation of Pred’s study of a rural society 
in Sweden before and after an important land reform (enskiftet). His 
study covers the period from 1750 to 1850. 
 Two concepts are more important than others when one wants to 
understand the power structure of eighteenth-century Sweden. The first 
is the concept of the »household« as an ideological construct and the se-
cond is »lawful defence« (laga försvar), which was one of the legal insti-
tutions that emanated from this ideology. According to the household 
ideology the whole of society was one »household«, which on different 
levels in society contained more »households«, all the way down to the 
actual households in the cities and in the countryside. The king was the 
supreme head of the household of the nation and below him the diffe-
rent estates and privileged, religious or territorial societies all had special 
roles to fill in »the body of society«. Furthermore, on the lowest level 
in this hierarchy, the actual households were viewed as so important 
that a person was considered criminal if he or she did not belong to a 
proper household. It was called being without lawful defence. To have 
lawful defence a person either had to be self-supported through a lawful 
economic activity in the countryside or in the city, or by submitting 
himself or herself under the authority of a head of a household. In short: 
everybody had to belong to a household. The direction of authority in 
general also followed the hierarchy of households, and was not primarily 
focused on the individual in society. According to this view, conflicts 
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within households should be settled, in the first instance, by the head 
of the household, and in the second instance by the »household« on the 
next higher level in society (for example the shoemakers’ guild if it was 
a shoemaking household). 
 Another important fact of the »household as ideology« was the gene-
ral view that subordinates had to be »seen« by the keeper of authority 
(i.e. the head of the household). A master in a trade, therefore, had to 
be in close contact with his subordinates during the day, or if had to go 
somewhere he must give everyone detailed tasks that he could check on 
his return. And if work was organised in a fashion that deviated from 
this pattern it is in this book interpreted not only as a problem for the 
head of the particular household, but as something quite alien to society 
as a whole. There was, in my opinion, a strong ideological link between 
the functioning of the household and the functioning of society.
 An interesting fact is that already in the middle of the eighteenth cen-
tury the city contained a number of occupations that no longer followed 
the ideal pattern of the household ideology. These were, for example, 
the textile workers, where many worked in their homes away from the 
gaze of their employer; or the sailors, who alternated between domains 
of strong control (the ships) and domains where control was more slack 
(their homes). The ideology was also weak in the building trades. But all 
of these trades became less important during the period between 1760 
and 1830, and instead there was some degree of increase in households 
of the traditional kind (for instance in the handicrafts and in the petty 
trades). The process that influenced the household ideology’s position 
in the studied period was therefore both constituted by »modern« parts 
and by conservative ones. It was in other words not a question of a 
uniform upgrade »or« downgrade development, but a complex mixture 
of increases and decreases. Slowly, however, the tide turned against the 
household ideology, which for example is evident from the political de-
bates of the early nineteenth century. But the true defeat of the ideology 
did not come until the laws that regulated free trade and business were 
fully implemented between 1846 and 1864.
 Another process that challenged the position of the household ideo-
logy was the new (more common at least from the mid eighteenth cen-
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tury) habit of giving employees »food money«. This change affected the 
authority of the heads of households as it introduced a section of the 
day when employees were given a certain degree of freedom both in 
time (a midday rest away from the household) and money (employees 
received money and were free to decide how to spend it). Similarly, the 
case when employees resided in a place separate from the work place, 
either as a house owners, tenants or lodgers, was not an integral part of 
the household ideology.
 The different processes that were at work in Stockholm during the 
studied period can be described as forces that slowly eroded the »verti-
cal structure« of society and instead turned it into a more »horizontal« 
society. The verticality of early modern Stockholm (and Sweden) can, 
for example, be seen in the organisation of work (masters, journeymen 
and apprentices) and in the organisation of society (state, cities, guilds, 
masters and their subordinate household members). The processes at 
work removed some of this verticality and instead introduced parts of 
the »structure of daily life« where life was more socially horizontal, for 
instance when journeymen and other kinds of workers met in pubs 
during the midday break, or in the company of their neighbouring 
tenants or lodgers in the evening. 

(8) The Soul of the Game: Conclusions

What happened to the household structure and the reproduction of life 
from day to day in Stockholm during the period from 1760 to 1830?
 The present study argues that the large household is a token of the 
early modern era, and that the appearance of small households can be 
viewed as a sign of modernisation. But the decline in size of the average 
household in Stockholm was not dramatic, it went from 3.53 people per 
household in 1760 to 3.31 people in 1830. On a general level it can thus 
not be argued that the household structure in Stockholm was moder-
nised to a very high degree during the period. But below the surface of 
statistical averages there were a number of different processes at work 
that pushed the households, and daily life, in opposing directions.
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english summary

  If one looks at the composition of different occupational groups 
in the city in 1760 and 1830, it is evident that the decline of the tex-
tile industry, the low activity in the building trades and the decrease of 
residential sailors – and the subsequent rise of petty trade and traditio-
nal handicrafts – gave a strong influx of traditional elements to the evo-
lution of the household between 1760 and 1830. In many petty trading 
households and among shoemakers, for example, household size was on 
the rise at this time. But the situation in these groups did not apply to 
all society. In the commercial sector, for example, the traditional house-
holds of petty traders were supplemented by a new group of female 
costers who sold their products from baskets that they carried around 
on the streets or from small stalls or shops. And in the traditional handi-
crafts (not in the building trades and not in manufacturing) a larger 
portion of the journeymen established their own households away from 
their masters’ houses. This portion was 5 percent in the 1740s, around 
20 percent in the 1760s, and approximately 40 percent in 1830. This was 
especially evident in the tailors’ trade where in 1830 there were five jour-
neymen in their own households for every journeyman in the master’s 
household (in 1760 the same ratio was one to one). 
 The rise of a large number of households where the head of house-
hold was a caretaker, a former active member of the workforce, an eco-
nomically inactive widow, or another kind of person with a title that did 
not belong to the traditional occupational groups in the city, must also 
be seen as an important part of the process that affected the household 
structure between 1760 and 1830.    
 Due to the appearance of many new small households the need for 
dwelling places changed. The need for sleeping quarters within employ-
ers households decreased at the same time as the need for quarters that 
could be rented out to tenants or lodgers increased. During the studied 
time this did not generally result in the construction of actual apart-
ment-houses (even though there are a few of examples of this from the 
second half of the eighteenth century), but in a flexible rearrangement 
of existing building types, where for example storerooms or other parts 
of the houses that were no longer needed could be turned into rooms 
for tenants or lodgers. 



• 242 •

city beat

 So far the results have concerned the structure of households and 
daily life as viewed from above, that is, as geographical patterns, and 
in terms of the existence of different kinds of elements inside an en-
tirety. But from a time-geographical perspective the structure’s confi-
guration when it is seen from »the side« is equally important. »The 
side« means here the flow of time through the space of daily life, that 
is, the continuous repetition of sleep, rising in the morning, breakfast, 
work, midday meal, work, evening meal and then again going to sleep. 
This pattern was both affected by certain changes in the overall mix of 
households and economic activities during the studied period, and by 
two phenomena that more directly had an impact on the recreation of 
life from day to day. The first of these changes was the introduction of 
»food money«, the substitution of money for the right to food in the 
employers house, and the second change was the corresponding move 
from the right to lodgings in the employers’ home to the need of living 
quarters elsewhere. Both of these phenomena acted on the »structure of 
daily life«, and together with overall changes in the time-geographical 
domain-structure they helped to alter the focus of daily life, that is to 
turn it away from the productive households and put more attention 
on the streets and on the households that only served as reproductive 
(and not productive) units. It is further argued that these changes (to-
gether called »food and lodging money«) became the motivating force 
behind four major processes affecting life in the city: 1. the move away 
of journeymen and servants from their masters’ households, 2. the need 
of lodgings for people low on the social scale, 3. the rise of the rich pub 
and inn life of this era, and 4. the development of internal commerce. 
The processes also served to change the relations within and between 
households. For some people relations that previously had been solely 
within households (that is, between the head, his family, and his ser-
vants) now were divided into a family part (the head of household and 
his family) and a economic part (salaries, rents, etc.). Another conse-
quence was that more people further down on the social scale became 
heads of households, which in itself contradicted the ideal, according to 
the household ideology. However, it must be remembered that this did 
not happen to all people, and that the period was also characterised by a 
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english summary

number of conservative processes that served to maintain an older way 
of life. One of these conservative processes that was in force between 
1760 and 1830 was the increasing number of women who found their 
living as servants in households. This was especially true in households 
where the head belonged to the social group just above handicraftsmen 
and workers, that is, among lawmen, managers, inspectors, servants of 
the city or state and the like. Maids became an important part of these 
nineteenth-century bourgeois households. 
 Although these conservative processes were at work, it is clear from 
the debates on poor relief that took place early in the nineteenth cen-
tury, that the eroding powers of »the food and lodging money«, and the 
other processes of modernisation, had been effective and that time was 
running out for the household ideology and its associated way of life. 
Life was taking new paths and it was high time for a new ideology, or in 
fact many new ideologies, to replace it.

English by the author and Peter Samuelsson
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BiSOS Bidrag till Sveriges officiella statistik
BN Byggnadsnämnden

Hisco Historical International Standard 
Classification of Occupations

KB Kungliga biblioteket
KrA Krigsarkivet

MLDB 1760/1830 Mantalslängdsdatabas 1760/1830
NatM Nationalmuseum

NS Nya ritningssamlingen på 
Stockholms stadsarkiv

RA Riksarkivet
SAOB Svenska Akademiens ordbok
SEÅB Sankt Eriks Årsbok

SFS Svensk författningssamling
SSA Stockholms stadsarkiv

SSM Stockholms stadsmuseum
VHA Vitterhetsakademien
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Noter

Noter till kapitel 1

1. Mantalslängd över Katarina Södra (2) 1760, s. 612–613, SSA.
2. I mantalslängden betecknades han som »under Hallrätten«, vilket innebar att han 
inte tillhörde stadens snickarämbete utan manufakturindustrin och därför juridiskt 
sorterade under stadens hall- och manufakturrätt.
3. Mantalslängd över Katarina Södra (2) 1760, s. 613, SSA. Ullkammaren var 50 år, hans 
hustru 52 år och pigan 19 år.
4. Ibid.
5. Längden över Katarina Norra är daterad den 30 januari 1760, d.v.s. en vecka efter 
längden över Katarina Södra.
6. Mantalslängd över Katarina Norra 1760, s. 124–125, och mantalslängd över Maria 
Västra 1760, s. 246, SSA. Om branden se t.ex. Mats Wickman, För all framtid. Stock-
holms stads brandförsäkringskontor 250 år, Stockholm 1996, s. 46–48.
7. Jan von Konow, »Från ryttarfana till ridande högvakt. Beridna och anspända trupp-
förband i Stockholm«, i Bure Holmbäck, Huvudstadens hästar. Bilder och berättelser om 
hästkulturen i Stockholm under fem sekler, Stockholm 1990, s. 77–79.
8. De kontributionssedlar som bildade Kinninmundts underlag 1760 är inte bevarade. 
Det är därför omöjligt att exakt veta hur de var uppställda.

Noter till kapitel 2

1. Den traditionella linjen inom historiska hushålls- och familjestudier representeras 
framförallt av den s.k. Cambridgeskolans arbeten. Jag har i dock stort sett valt att inte 
ansluta mig till den metodik och teoribildning som är gängse inom det forsknings-
fältet. Viktiga arbeten inom Cambridgeskolan och dess efterföljare är t.ex. Peter Laslett 
och Richard Wall, Household and family in past times, Cambridge 1972, Richard Wall, 
Jean Robin och Peter Laslett (red.), Family forms in historical Europe, Cambridge 1983, 
Tamara Hareven och Andrejs Plakans (red.), Family history at the crossroads. A Journal of 
Family History Reader, Princeton, 1987 och Richard Wall, Tamara K. Hareven och Josef 
Ehmer (red.), Family history revisited. Comparative perspectives, Newark och London 
2001. I Sverige är bland andra David Gaunt, Hans Nilsson och Lars-Göran Tedebrand 

noter till s. 13–19
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representanter för det här forskningsfältet, se t.ex. David Gaunt, Familjeliv i Norden, 
Stockholm 1983 eller Hans Nilsson och Lars-Göran Tedebrand, Familjer i växande 
städer. Strukturer och strategier vid familjebildning i Sverige 1840–1940, Umeå 2005. Det 
finns också en yngre skola som är mer inriktad mot det genusteoretiska fältet, se t.ex. 
Rosemarie Fiebranz, Jord, linne eller träkol? Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 
1750–1850, Uppsala 2002 och Anna Hanssen, Ordnade hushåll. Genus och kontroll i Jämt-
land under 1600-talet, Uppsala 2006.
2. Brian Eno, A year with swollen appendices, London 1996, s. 330.
3. Ibid., s. 331.
4. Ibid., s. 189. Enos arbete med de generativa idéerna har utvecklats sedan dessa texter 
skrevs. Under 2006 presenterade han t.ex. 77 million paintings, en kombination av gen-
erativ musik och bildkonst utgiven som dvd-rom.
5. Ralf Sandberg, »Läroplaner i tid och rum«, i Charles Westin (red.), Hermeneutik-
ens väv. Om ton, text och tolkning – en vänbok till Per-Johan Ödman, Stockholm 1998, 
s. 145–146.
6. Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik, 
Stockholm (1979) 2004, s. 46–48.
7. Det följande avsnittet baserar sig, där inget annat anges, på Anthony Giddens, The 
constitution of society. An outline of the theory of structuration, Cambridge (1984) 1997. En 
översikt av strukturationsteorins position inom ämnet urbanhistoria idag finns i Colin 
G. Pooley, »Patterns on the ground. Urban form, residential structure and the social 
construction of space«, i Martin Daunton (red.), The Cambridge urban history of Britain. 
Volume III, 1840–1950, Cambridge 2000, s. 430–435.
8. Claude Lévi-Strauss, The view from afar, London (1976) 1987, s. 139.
9. Anthony Giddens, New rules of sociological method. A positive critique of interpretative 
sociologies, London 1977, s. 121–122.
10. Ibid., s. 120.
11. Tre relativt korta artiklar fångar in de centrala delarna av det tidsgeografiska synsätt-
et: Torsten Hägerstrand, »Tidsgeografi« och »What about people in regional science«, 
bägge i Gösta Carlestam och Barbro Sollbe (red.), Om tidens vidd och tingens ordning. 
Texter av Torsten Hägerstrand, Stockholm 1991, s. 133–154 samt Bo Lenntorp, »Path, 
prism, project, pocket and population. An introduction« i Geografiska Annaler Series B. 
Human Geography, december 2004, vol. 86, s. 223–226.
12. Solveig Mårtensson, On the formation of biographies in space-time environments, 
Lund 1979, s. 18. Översättningen av punkterna har gjorts av författaren till föreliggande 
arbete.
13. Philip Abrams, »Towns and economic growth. Some theories and problems«, i 
P. Abrams och E.A. Wrigley (red.), Towns in societies. Essays in economic history and 
historical sociology, Cambridge 1978, s. 29.
14. Torsten Hägerstrand, »What about people in Regional Science«, i Carlestam och 
Sollbe (red.), 1991, s. 150. 
15. Torsten Hägerstrand, »Time-geography. Focus on the corporeality of man, society 
and environment«, i The science and praxis of complexity. Contributions to the symposium 
held at Montpellier, France, 9–11 May 1984, Tokyo 1985, s. 208.

noter till s. 20–33
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16. Thomas Lundén, Om staden. En Stockholmsgeografi, Lund 1999, Christina Scholten 
Lindkvist, Kvinnors försörjningsrum. Regionalpolitik – hegemonins förvaltare och mur-
bräckor, Lund 2003, Elin Wihlborg, En lösning som söker problem. Hur och varför lokala 
IT-policy utvecklas i landsbygdskommuner, Linköping 2000, Bo Lenntorp, »Orienterings-
anvisningar i ett forskningslandskap«, Kajsa Ellegård, »Under ytan – ingångar till det 
kulturgeografiska äventyret«, de bägge senare i Martin Gren och Per-Olof Hallin (red.), 
Svensk kulturgeografi. En exkursion inför 2000-talet, Lund 1998. 
17. Allan Pred använder sig dock inte uttryckligen av begreppet domän utan väljer iställ-
et att tala om »path-project intersections«, se s. 174 i denna bok.
18. Ann-Cathrine Åquist, Tidsgeografi i samspel med samhällsteori, Lund 1992, s. 54–55.
19. Ibid., s. 55–57.
20. Einar Holm, Kalle Mäkilä och Sture Öberg, Tidsgeografisk handlingsteori. Att bilda 
betingade biografier, Umeå 1989, s. 185–186.
21. Mei-Po Kwan, »GIS methods in time-geographic research. Geocomputation and 
geovisualization of human activity patterns«, i Geografiska Annaler Series B. Human Geo-
graphy, december 2004, vol. 86, s. 267–280.
22. Tora Friberg, »Prismats lyskraft och feministiska tolkningar«, i Eric Clark m.fl. (red.), 
Tidrumsfragment. En vänbok till Bo Lenntorp, Stockholm och Lund 2003, s. 109–126.
23. Allan Pred, Lost words and lost worlds. Modernity and the language of everyday life in 
late nineteenth-century Stockholm, Cambridge 1990, s. xiv–xv. På andra raden i citatet är 
ordet »as« felstavat till »an« i originaltexten. 
24. Allan Pred, Power, place and structure. Social and spatial transformation in southern 
Sweden, 1750–1850, Totowa, 1986, citat s. 10. se även s. 7–12. Hela det här citatet är kurs-
ivt i källan.
25. Longman dictionary of contemporary English, Harlow 1990, »contingent«.
26. Pred, 1986, s. 12.
27. Pred, 1990, s. 3.
28. Pred, 1986, s. 30.
29. Allan Pred, »Power, practice, and consciousness. One’s place in the world, the world 
in one’s place«, i Svensk geografisk årsbok 1986, s. 49–50.
30. Per-Johan Ödman och Mats Hayen, Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid 
Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet, Stockholm 2004, s. 416.
31. Ödman, (1979) 2004, s. 17.
32. Torsten Hägerstrand, »Tidsgeografi«, i Carlestam och Sollbe (red.), 1991, s. 133.
33. Donald Cary Williams, citat ur en uppsats från 1978, ur ibid., s. 134–135.
34. Hägerstrand, ur ibid., s. 136.

Noter till kapitel 3

1. Torsten Hägerstrand, »Landet som trädgård«, i Gösta Carlestam och Barbro Sollbe 
(red.), Om tidens vidd och tingens ordning. Texter av Torsten Hägerstrand, Stockholm 
1991, s. 39.
2. Arne Jarrick, Mot det moderna förnuftet. Johan Hjerpe och andra småborgare i upplys-
ningstidens Stockholm, Stockholm 1992, s. 193.

noter till s. 34–46
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3. Birgit Gejvall, 1800-talets stockholmsbostad. En studie över den borgerliga bostadens plan-
lösning i hyreshusen, Stockholm (1954) 1988, s. 24.
4. Göran Dahlbäck (red.), Helgeandsholmen. 1000 år i Stockholms ström, Stockholm 1982, 
s. 416, Torgny Höjer, Stockholms stads drätselkommission 1814–1864 och Börs-, bro- och 
hamnbyggnadskommitterade 1815–1846, Stockholm 1953, s. 79–82, 91, 128–129 och Inge-
mar Johansson, Storstockholms bebyggelsehistoria. Markpolitik, planering och byggande 
under sju sekler, Stockholm (1987) 1991, s. 108–110.
5. Sven Lilja, »Stockholms befolkningsökning före 1800. Problem, metoder och förklar-
ingar«, i Historisk Tidskrift 1995, s. 328.
6. Statistisk årsbok för Stockholms stad 1905, s. 53 och 55.
7. Birgitta Conradson, Kungsholmen öster om Fridhemsplan, Stockholm 1994, s. 47.
8. Höjer, 1953, 79–136 och Bertil Sannel, »Kompendium i stadsmorfologi«, otryckt 
manuskript från kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, u.å., 
s. 69–72. 
9. Arne Dufwa, Trafik, broar, tunnelbanor, gator. Stockholms tekniska historia. Del I, 
Stockholm 1985, s. 184.
10. Johan Söderberg, Ulf Jonsson och Christer Persson, A stagnating metropolis. The 
economy and demography of Stockholm, 1750–1850, Cambridge 1991, s. 12–13 och 31–45.
11. Ibid., s. 46–47.
12. Ibid., s. 201–210.
13. Christine Bladh, »The guild system and female entrepreneurship. Entrepreneurship 
as a survival strategy for women in preindustrial Stockholm«, i Aspects of women’s entre-
preneurship, NUTEK report B. 1996:10, Stockholm 1996, s. 36–61. Se också densammas, 
»Kvinnor och familjestruktur i Stockholm under senare delen av 1700-talet«, i Lars Nils-
son (red.), Kvinnan och staden. Rapport från en stadshistorisk konferens i Stockholm den 30 
nov 1995, Stockholm 1998, s. 66–89.
14. Margareta R. Matović, »Migration, family formation, and choice of marriage partners 
in Stockholm, 1860–1890«, i A. van der Woude, Akira Hayami och Jan de Vries (red.), 
Urbanization in history. A process of dynamic interactions, Oxford 1990, s. 224–225.
15. Ibid.
16. Eva Eggeby och Klas Nyberg, »Stad i stagnation 1720–1850«, i Lars Nilsson (red.), 
Staden på vattnet. Del 1. 1252–1850, Stockholm 2002, s. 187.
17. Ibid., s. 193–195.
18. Dessa siffror överensstämmer väl med de värden som Torgny Höjer tagit fram. Han 
anger Katarinas andel av stadsbefolkningen som 21,8 procent 1760 och 16,7 procent 
1825. För Nicolai är motsvarande värden 14,8 procent för bägge åren, och för Klara, 13,1 
procent 1760 och 12,0 procent 1830. För 1760 är källan mantalslängden för det året, och 
för 1825 folkmängdstabeller vid Statistiska centralbyrån. Torgny Höjer, Sockenstämmor 
och kommunalförvaltning i Stockholm fram till 1864, Stockholm 1967, s. 15.
19. Eggeby och Nyberg, 2002, s. 189.
20. M.H.D. van Leeuwen, I. Maas och A. Miles, HISCO. Historical International Stand-
ard Classification of Occupations, Leuven 2002. Se även http://historyofwork.iisg.nl.
21. Se t.ex. arbeten införda i HISMA Occasional Papers and Documents Series, eller 
Hamish James, »Review of Marco H.D. van Leeuwen, Ineke Maas, and Andrew Miles 
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HISCO: Historical International Standard Classification of Occupations«, elektron-
iskt publicerad på Economic History Services, 2002-08-30, http://eh.net/bookreviews/       
library/0534.shtml.
22. I den utnyttjade databasen är det bara titeln auskultant som har kodats med relat-
ionskoden »22« för »Framtida yrke«. Kodningen är baserad på uppslagsordet »auskult-
ant« i Nordisk familjebok, Stockholm 1876–1899, vars förklarande text lyder: »(af Lat 
auscultare, lyssna), ›åhörare‹, administr., tjensteman, som är inskrifven i ett ämbetsverk 
och som för sin utbildning får åhöra verkets förhandlingar, men icke har någon lön eller 
rätt att deltaga i besluten. Äfven biträden hos landtmätare kallas auskultanter.«
23. Johan Söderberg, »Stockholm på 1700-talet. Metropol i stagnation«, i densammes, 
Den moderna människans uppkomst och andra uppsatser, Stockholm 2000, s. 92.
24. Gösta Ahlberg, Stockholms befolkningsutveckling efter 1850, Stockholm 1958, s. 10.
25. Brita Zacke, Koleraepidemien i Stockholm 1834, Stockholm 1971, s. 144.
26. Söderberg, Jonsson och Persson, 1991, s. 101–102.
27. Susanna Hedenborg, Det gåtfulla folket. Barns villkor och uppfattningar av barnet i 
1700-talets Stockholm, Stockholm 1997, s. 62–63.
28. Zacke, 1971, s. 146.
29. Se kap. 5, s. 128–141.
30. SFS 19/6 1830.
31. Den kungliga kungörelsen från den 19 juni 1830 repeterades i det betänkande som 
en kommitté angående fattigvården i Stockholms stad lämnade in till trycket 1839. Den 
återfinns under punkt fem bland de åtgärder vilka ansågs som speciellt nödvändiga för 
att förbättra tillståndet i huvudstaden. Punkten har rubriken: »Bygg- och Mur-mästares, 
Fabrikanters och i allmänhet alla Arbets-Chefers eller arbeten ombesörgande Corpor-
ationers noga handhafda och af tjenligt ansvar följda åliggande, att ej gifva försvar åt 
andra eller flera personer, än som bevisligen för arbetet eller tjensten äro behöfliga, deri 
skickliga och i öfrigt välfrejdade, samt för hvilkas underhåll, utlagor och nyttiga syssel-
sättning de, för viss längre tid, ansvara; äfvensom Sjöfolks antagande, så vidt möjligt är, 
på sådant sätt, att de, jemväl efter hemkomsten ifrån en resa, hafva något understöd att 
af Rederiet påräkna, men deremot förblifva under uppsigt och kunna, efter behof, hållas 
till ordning och laglydnad.« Ur Underdånigt betänkande med dertill hörande handlingar 
angående fattigvården i Stockholms stad, Stockholm 1839, s. 175–176.
32. Arthur Montgomery, Svensk socialpolitik under 1800-talet, Stockholm 1934, s. 55–56.
33. Börje Harnesk, Legofolk. Drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens Sverige, 
Umeå 1990, s. 76–84.
34. Väinö Helgesson, »Kontroll av underklassen. Försvarslöshetsfrågan 1825–53«, i 
Ingrid Hammarström, Väinö Helgesson, Barbro Hedvall, Christer Knuthammar och 
Bodil Wallin, Ideologi och socialpolitik i 1800-talets Sverige. Fyra studier, Uppsala 1978, 
s. 19–28.
35. Gösta Lext, Mantalsskrivningen i Sverige före 1860, Göteborg 1968, s. 110–112.
36. Christine Bladh, Månglerskor. Att sälja från korg och bod i Stockholm 1819–1846, 
Stockholm 1991, s. 198.
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Noter till kapitel 4

1. Mantalslängd för Klara västra nedre 1760, s. 95–96.
2. Nya ritningssamlingen, Byggnadsnämndens arkiv (NS037:BN), 1778:49, 1785:51 och 
1791:23, SSA.
3. Marianne Nyström, Lovisa Bellman född Grönlund. En bok om Carl Michael Bellmans 
hustru, Stockholm 1995, s. 214–219. Bellman dog för övrigt i det Bourdillonska huset 
tidigt på morgonen den 11 februari 1795.
4. Nya ritningssamlingen, Byggnadsnämndens arkiv (NS037:BN), 1800:18, SSA.
5. Anna Karin Hermodsson, »Pehr Estenberg (1772–1848), en konstnärlig mångsysslare.« 
Otryckt 60-poängsuppsats vid konstvetenskapliga institutionen, Stockholms univers-
itet, VT 1987, s. 51–54. Om Estenberg se även Birgit Gejvall, 1800-talets stockholmsbostad. 
En studie över den borgerliga bostadens planlösning i hyreshusen, Stockholm (1954) 1988, 
s. 24–25, 154–155 och 242.
6. Staffan Högberg, Stockholms historia. Del 2, Stockholm 1981, s. 184–185. Se även Rut 
Liedgren, Så bodde vi. Arbetarbostaden som typ- och tidsföreteelse, Stockholm 1961.
7. Se kap 7, s. 186–189. (om gesällhushållen)
8. Jan Dahlström, »Stadsdelen i staden. Ladugårdslandets demografiska profil 1795–
1870« i Peeter Mark (red.), Studier och handlingar rörande Stockholms historia VII, Stock-
holm 1994, s. 193–196, Pär Frohnert, »Borgare, husägare och soldater. Inkvarteringsfråg-
an i Stockholm 1757–1766«, i Maud Molander (red.), 1700-talsstudier tillägnade Birgitta 
Ericsson, Stockholm 1985, s. 19–38, Marianne Liljequist, »Livgardet som garnisonstrupp 
i huvudstaden«, Leif Gidlöf, »Inkvartering och hantverksutövning under 1700-talet«, 
och Alf Åberg, »Sjukvård och hälsovård under 1700- och 1800-talen«, de tre sistnämnda 
i Bengt Selander m.fl. (red.), Kungl Svea livgardes historia 1719–1976. Del V, Stockholm 
1976, s. 294 och 721–729.
9. Thomas Hall m.fl., Murmestarne. Murmestare embetet i Stockholm 1487–1987, Udde-
valla 1987, s. 92.
10. Werner Pursche, Byggmästareämbetet i Stockholm 1700–1846, Motala 1989, s. 184.
11. Birger Stensköld, »Byggnadsarbetare i stagnerad stad«, Otryckt 60-poängsuppsats 
vid historiska institutionen, Stockholms universitet, 1992, s. 23, 36, 51.
12. Om bryggerinäringen vid Hötorget se t.ex. Gösta Selling, »Kring Hötorget«, i SEÅB 
1959, s. 118–125.
13. Ibid., s. 142.
14. Bengt Järbe, Krogarnas Stockholm, Stockholm 1971, s. 162.
15. Martin Wottle, Det lilla ägandet. Korporativ formering och sociala relationer inom 
Stockholms minuthandel 1720–1810, Stockholm 2000, s. 64–66.
16. William William-Olsson, Huvuddragen av Stockholms geografiska utveckling 1850–1930, 
Stockholm 1937, s. 159–180.
17. Högberg, 1981, s. 58.
18. Nyström, 1995, s. 165.
19. Nils-Erik Landell, Stockholmskartor, Stockholm 1992, s. 50–53.
20. Arthur Sjögren, Drottninggatan genom tiderna. Kulturhistoriska anteckningar, Upp-
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Bilaga

Ramdata för databasen MLDB 1760/1830

År        1760        1825*/1830

Stockholm som helhet  
Befolkning                                              71981                80621
   
Befolkning i undersökningsområdets församlingar  
Staden (Nicolai församling)   10228              11774*
Klara       9018                9573*
Katarina        15084              13261*
Summa:     34330                               34608*
  
Personer och hushåll i databasen**  
Antal personer    33350                34730
Antal hushåll (dataposter)     9236                10482
Medelhushållsstorlek (personer per datapost)    3,61                                    3,31

Titlar i databasen**  
Antal unika källtroget stavade titlar    5970                                   5484
Antal unika standardiserade titlar    1128                                   1485

Hisco i databasen**  
Antal yrkesgrupper        264                                     263
Antal enhetsgrupper        152                                     155
Antal undergrupper           66                                       67
Antal huvudgrupper                  7                        7

Utanför Hisco i databasen**  
Antal poster med ej Hisco-kodade titlar          5                                                 7
Antal poster med ej yrkesrelaterade titlar***     245                                          391

Källa: Samtliga uppgifter ur mantalslängderna för taxeringsdistrikten Klara övre, Klara yttre, Klara 
nedre, Staden inre, Staden östra, Staden södra, Staden västra, Katarina norra, Katarina södra och 
Katarina östra för 1760 och 1830. Kvarteret Kungliga Slottet är borttaget ur databasen både 1760 och 
1830. Siffrorna för Stockholm som helhet är hämtade ur Sven Lilja, »Stockholms befolkningsökning 
före 1800: problem, metoder och förklaringar«, i Historisk Tidskrift 1995, s. 328, Statistisk årsbok för 
Stockholms stad 1905, s. 53 och 55 samt för undersökningsområdets församlingar ur Torgny Höjer, 
Sockenstämmor och kommunalförvaltning i Stockholm fram till 1864, Stockholm 1967, s. 469.
*** Uppgifter för år 1825.
*** Trakt nr 1 »Barnhuset« har inte medtagits i uträkningen.
*** T.ex. »Hustru« eller »Dotter«.
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