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Abstract

Nilsson, Lars. Privilegiesystem under upplösning. Administrativt tät- 
ortsbildande i Sverige 1620-1865. (Town privileges under dissolution. 
The foundation of new urban settlements in Sweden 1620-1865.) Stu
dier i stads- och kommunhistoria 4. In Swedish with an English sum
mary. Department of History, Stockholm University. Stockholm 1989, 
68 pp. Monograph. ISBN 91-970806-3-2.

The aim of this study is to demonstrate that the period 1770-1865 as 
well as the period 1580-1680 witness an intensification of the foundation 
of new urban settlements in Sweden. The foundation process 1770-1865 
should be seen in relation to the economic liberalisation and general so
cial transformation of Swedish society at that time. The administrative 
forms of the new urban sites differed markedly from the traditional ones 
and the initiative came in most cases from local societies and not from 
the Crown. The Crown, in fact, abandoned most of the local requests 
for new urban sites. The growth of these new settlements meant that 
the urbanisation degree could remain at a constant level in spite of the 
stagnation in Stockholm and some other relatively large towns.
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Förord

Denna skrift har tillkommit inom ramen för de forskningar som jag med 
stöd av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet bedrivit 
under arbetsnamnet ”Tätorterna och samhällsomvandlingen 1800- 
1980”. Fri- och lydköpingsväsendet framstod redan på ett tidigt stadium 
av arbetet som ett så pass intressant och dessutom tämligen bortglömt 
område, att det var motiverat att ägna det särskild omsorg. Ett första 
steg i den riktningen var det föredrag (”Den tredje vågen. Bildandet av 
städer och fria köpingar i Sverige 1770-1865.”) jag höll vid konferensen 
”Städers uppkomst och liv" i Härnösand 1985 och som finns publicerat 
i Arkiv i Norrland nr 8 (1986). Jag fann det emellertid angeläget att för
söka ge stads- och köpingsbildandet före 1860-talets mitt en ännu något 
bredare belysning än vad som ryms i såväl den åberopade uppsatsen som 
i den inom kort utkommande huvudpublikationen (”Den urbana transi
tionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800-1980.”) från mitt 
projekt. Resultatet blev den skrift som här föreligger, i vilken jag bland 
annat försöker se den administrativa tätortsbildningen i ett större sam
hälleligt sammanhang.

Sollentuna, mars 1989 
Lars Nilsson
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1. Forskningsområdet

Den mest utforskade delen av den svenska tätortsbildningsprocessen är 
den som handlar om det formella stadsgrundandet. Tätorter har emel
lertid även bildats i andra former, till exempel i form av lydköpingar och 
friköpingar. Dessa två köpingsinstitutioner var aktuella före 1860-talet 
och de är, liksom städerna, att betrakta som ett slags administrativa tät
orter, dvs av statsmakten sanktionerade och reglerade tätorter. Det har 
dessutom existerat tätortsbildningar, som inte varit offentligt påbjudna 
på samma sätt som städer och köpingar. Denna senare kategori är den 
mest svårfångade och kommer här inte att behandlas i någon större 
grad. Uppmärksamheten riktas istället mot det samlade administrativa 
tätortsbildandet, dvs tillkomsten av städer och köpingar.

När nya städer bildats har de fogats till de äldre i en följd som knap
past kan kallas kontinuerlig. Utvecklingen beskriver snarare ett språng- 
artat förlopp. Under vissa tider var stadsbildandet mycket intensivt, för 
att under andra perioder vara näst intill obefintligt. De perioder med 
intensivt stadsgrundande som den historiska forskningen hittills främst 
uppmärksammat gäller medeltiden, då stadsväsendet började byggas 
upp, samt tiden cirka 1580-1680, då anläggningen av nya städer var 
mycket omfattande. Vilka uttryck och former den administrativa tät- 
ortsbildningen antog efter den stora anläggningsperioden 1580-1680 är 
däremot ett föga utforskat område, som jag tror förtjänar ökad upp
märksamhet. Det är min avsikt att här försöka lämna ett bidrag till den 
forskningen genom att undersöka stads- och köpingsbildandet från 
1620-talet fram till 1860-talet, då villkoren för den administrativa tät- 
ortsbildningen helt förändrades.

Före 1860-talet bildades nya städer genom Kungl Maj:ts privilegie- 
givning. Privilegierna tillförsäkrade berörda orter rätten att idka han
del, hantverk och andra borgerliga näringar. Syftet med privilegieutdel- 
ningen var att samla det mesta av näringslivet utanför jordbruket och 
bergshanteringen till städerna, där det var lättare att kontrollera och av
giftsbelägga. Städerna utgjorde också egna lokala förvaltningsenheter, 
egna ecklesiastiska områden samt egna rättskretsar skilda från lands
bygdens socknar, församlingar och härader. Alla städer var dock inte 
av samma art. De uppdelades bland annat i uppstäder och stapelstäder. 
Stapelstäderna ägde rätt att driva handel både på inrikes och utrikes or
ter, medan uppstädernas handelsrätt i princip endast omfattade det egna 
riket.



När de första kommunallagarna utfärdades år 1862 och den fulla nä
ringsfriheten infördes år 1864 bortföll betydelsen av stadsprivilegier. 
Kvar stod att städerna fortfarande i administrativt, judiciellt och eckle- 
siastiskt avseende utgjorde speciella enheter skilda från landsbygdens 
kommuner, härader och församlingar. Städernas tätare bebyggelse och 
större folkmängd ställde dem ofta inför andra problem än de som var 
aktuella för landskommunernas del. För att reglera städernas inre för
hållanden och för att garantera deras reproduktion, så underkastades 
städerna föreskrifterna i de fyra så kallade stadsstadgorna, vilka utgjor
des av brand-, byggnads-, hälsovårds- och ordningsstadgorna. Liknande 
bestämmelser saknades i princip för landskommunernas del.

De villkor under vilka städer bildades före och efter 1860-talets mitt 
var således väsentligt åtskilda och det gäller kanske i än högre grad för 
köpingarna. Köpingar fanns före 1860-talet i form av lyd- och frikö
pingar. 1 1862 års kommunallagar utgjorde köpingarna en särskild kom
muntyp, där städernas byggnads- och brandstadgor var obligatoriskt 
gällande, medan tillämpningen av övriga stadsstadgor var frivillig. Kom
munallagarna öppnade dessutom möjligheten att bilda en ny typ av ad
ministrativ tätort, som ej funnits tidigare, nämligen municipalsamhället. 
Ett sådant samhälle skulle organiseras när det med kommunallagarnas 
stöd givits föreskrifter om minst en stadsstadgas tillämpning inom en del 
av en landskommun. Municipalsamhället utgjorde ingen självständig 
kommunal enhet utan löd under moderkommunen i alla övriga avseen
den utom vad gällde den eller de stadsstadgor som skulle tillämpas inom 
kommundelen.1

Kommunallagarna och den fulla näringsfriheten förändrades således 
i grunden betingelserna för det administrativa tätortsbildandet i Sve
rige. Det kan därför vara befogat att skilja mellan villkoren för admi
nistrativa tätorters uppkomst under privilegiegivningens dagar och un
der kommunallagarnas hägn. I det här sammanhanget kommer jag att 
koncentrera mig på den förra aspekten, dvs administrativ tätortsbild- 
ning före 1860-talet. Även om den stora stadsanläggningsepoken 1580- 
1680 bildar utgångspunkt för undersökningen, så kommer jag främst att 
hålla mig till tiden efter 1770. Jag skall försöka hävda uppfattningen att 
det administrativa tätortsbildandet då upplevde en specifik fas, vilken 
bland annat kännetecknades av ökad aktivitet och nya former för det 
administrativa tätortsbildandet. Om man betraktar de medeltida stads- 
grundningarna som en första våg i det administrativa tätortssystemets 
framväxt och stadsbildandet 1580-1680 som en andra våg, så skulle man



kunna beteckna bildandet av städer och köpingar mellan 1770 och 1865 
för den tredje vågen inom samma förlopp.



2. Stadsgrundandets rytmik

Stadsväsendets utveckling i Sverige under 1700-talet brukar vanligen 
betecknas som tämligen odramatiskt och anses ha förblivit så fram till 
omkring mitten av 1800-talet. Denna uppfattning bottnar bland annat i 
en jämförelse över tid av nybildningen av städer. Det är givet att antalet 
stadsgrundningar under 1700-talet och 1800-talets första hälft förblek
nar i jämförelse med den intensiva anläggningsverksamhet som rådde 
mellan 1580 och 1680. Medan det under den senare perioden i nuva
rande Sverige anlades mer än 30 nya städer, tillkom det på 1700-talet 
endast två nya städer nämligen Eskilstuna fristad år 1771 och Östersund 
år 1786.2 Därefter och fram till 1860-talet förlänades ytterligare sex orter 
med stadsrättigheter. Det gällde Borgholm, som fick sina privilegier år 
1816, vidare Filipstad 1835, Sölvesborg 1835, Haparanda 1842, Skellef
teå 1845 samt Oskarshamn år 1856.

Att stadsutvecklingen efter 1800-talets mitt framstår som mer drama
tisk än tidigare beror inte på att nybildningsaktiviteten ökade, utan istäl
let på att redan befintliga städer började växa på ett sätt som tidigare 
saknat motstycke. Stadsgrundningarna var inte flera under 1800-talets 
senare hälft än under dess förra. Efter att Oskarshamn erhållit sin sedan 
länge eftertraktade stapelstadsrätt år 1856 tillföll före sekelskiftet 1900 
stadsrättigheter även Trelleborg år 1867, Motala 1881, Ronneby 1882 
samt Örnsköldsvik 1894.

I flera andra avseenden genomgick det svenska samhället en omda
ning under 1700-talet och 1800-talets första del. Näringsregleringarna 
och privilegierna avvecklades successivt. Det fortgick en kontinuerlig 
diskussion kring lokala styrelseformer och indelningar, vilken efter 
några mellanreformer tog gestalt i 1862 års kommunallagar. Den första 
nationella lagstiftningen på det sociala området tillkom också under 
1800-talets första del, till exempel folkskolestadgan 1842 och fattig
vårdslagen 1847. Proto-industriella tillverkningsformer blev samtidigt 
allt mer förekommande. För jordbrukets och landsbygdsbefolkningens 
del innebar den här tiden en omfattande ekonomisk, social, demogra
fisk och teknisk omvandling. Kring den agrara problematiken har den 
historiska forskningen under senare tid varit tämligen rikhaltig, medan 
tätorternas utveckling under 1700-talet och 1800-talets första del rönt 
långt mindre uppmärksamhet och intresse.3

Jag tror det kan finnas skäl att något modifiera den traditionella bil



den av en stillastående tätortsbildningsprocess vad gäller tiden efter 
1770. Den traditionella uppfattningen har sin grund i att uppmärksam
heten så starkt koncentrerats på städerna. Det administrativa tätortssys- 
temet bestod dock redan vid denna tid förutom av städer även av kö
pingar. Det är bland annat genom att föra in hela det administrativa tät- 
ortssystemet i analysen som den traditionella bilden kan modifieras. Vi
dare kan det vara av intresse att belysa även avslagna framställningar 
om stads- eller köpingsprivilegier och inte bara faktiskt tillkomna admi
nistrativa tätorter. Intressant i sammanhanget är också de former i vilka 
städerna bildades efter 1770.



3. De första lydköpingarna

Det svenska köpingsväsendet har flerhundraåriga traditioner, men kö- 
pingsbegreppets innebörd har varit starkt skiftande över tid. Ursprung
ligen har köping betecknat en handelsplats och använts närmast syno
nymt med stad.4 Ordet ingår också i namnen på flera av de äldre svenska 
städerna. Den första köpingsinstitutionen tillkom på 1600-talet och kan, 
enligt min mening, ses som en del av och ett uttryck för den omfattande 
anläggningen av nya städer mellan 1580 och 1680.

1 Gustav II Adolfs privilegier för Kalmar, Västervik, Norrköping och 
Jönköping av den 26 april 1620 föreskrivs att borgerskapet i nämnda stä
der har rätt att driva handel året om och ej enbart vid särskilda mark
nadsdagar på vissa namngivna platser. Dessa orter ges benämningen kö
pingar. Sammanlagt namnges 15 under städer lydande köpingar i de fyra 
breven.5 Flera av dessa orter var redan tidigare enskilda marknader un
derställda berörda städer och kanske drevs där handel året runt. I så fall 
fick denna handel officiell sanktionering år 1620 och samtidigt fastställ
des vissa organisations- och förvaltningsformer för lydköpingarna.

Handelsrättigheterna i lydköpingarna var förbehållna borgerskapet i 
moderstäderna. Köpmännen kunde där driva handel antingen själva el
ler genom ombud (köpsvenner). Om en köpsven ville starta egen han
delsrörelse i köpingen var han först tvungen att erhålla burskap i mo
derstaden samt där bosätta sig, äga hus och gård. Dessa bestämmelser 
var i praktiken svåra att upprätthålla och med tiden infördes lokala lätt
nader däri. Åtminstone i vissa fall började lydköpingarna efter hand att 
befolkas av så kallade kontingentborgare, vilka hade burskap i moder
staden, men vägrade att där bosätta sig.6

I judiciellt och förvaltningsmässigt avseende var lydköpingarna un
derställda moderstäderna. Det innebar bland annat att lydköpingarnas 
befolkning och näringsutövare var underkastade stadslagens bestäm
melser samt att moderstäderna var förpliktade att hålla med byfogde. I 
ecklesiastiskt avseende var lydköpingarna däremot knutna till den 
landsförsamling inom vilken de var belägna.

De lydköpingar som började inrättas från och med 1620-talet var så
ledes handelsplatser underställda städerna och försedda med särskilda 
organisatoriska och förvaltningsmässiga drag, vilka skilde ut dem från 
övriga marknadsorter och lastageplatser. Begreppsanvändningen var 
dock länge tämligen flytande och obestämd. Beteckningen marknads



plats nyttjas stundom även för officiellt genom kungliga brev utnämnda 
köpingar. Begreppet köping kan samtidigt användas för att beteckna en 
enskild marknad utan egentliga köpingsrättigheter. Städerna kunde 
också agera tämligen självständigt och driva kontinuerlig handel på en
skilda marknads- och lastageplatser utan att ha dylika rättigheter. I 
andra fall tycks städerna ej ha tagit i anspråk de utfärdade köpingsrät- 
tigheterna.7

De första femton lydköpingarna var som framgått ovan underord
nade städerna Kalmar, Västervik, Norrköping och Jönköping. Lydkö- 
pingsinstitutionen var också fortsättningsvis länge förbehållen Småland 
och Östergötland. Särskilt talrika blev dessa orter på kuststräckan mel
lan Västervik och Kalmar (karta 1), där de långa avstånden till städerna 
drev fram en omfattande, av staten ogillad och motarbetad landsköpen- 
skap. Det är först under 1600-talets senare del som lydköpingar omtalas 
i andra delar av riket och då i västra och södra Sverige (bilaga 1).

Det förhållandet att lydköpingsinstitutionen länge var så starkt regio
nalt avgränsad kan inte tolkas som att platser som fyllt liknande handels
funktioner helt saknats på andra håll i riket. I fiskelägen och på lastage
platser utmed hela den svenska kusten har troligen handel idkats ej en
bart under officiella marknadsdagar. De norrländska kyrkstäderna hade 
vid sidan av sina kyrkliga uppgifter även merkantila funktioner.81 bland 
annat Skåne användes beteckningen fläck för orter där handel, hant
verk, gästgiveri och liknande näringar drevs i mindre skala. Ängelholm, 
Sölvesborg och Båstad utgör exempel på dylika fläckar, vilka troligen 
var ett arv från den danska administrationen. Även i övre Norrland har 
fläckar förekommit, vilka där närmast haft lydköpingars karaktär. I 
bland annat Nysätra och Storkåge samt intill Nederkalix och Övertor- 
neå kyrkor inrättades dylika institutioner på 1650-talet. De tycks dock 
inte, på motsvarande sätt som de sydsvenska fläckarna, ha resulterat i 
några bestående anläggningar.9



KARTA 1: Städer med tillhörande lydköpingar

Lydköping

Partiellt
förhållande

Referens: /

Holger Rosman)190L



4. Lydköpingarnas betydelse

Hur många lydköpingar har det funnits i Sverige och vilken betydelse 
har de haft? Sådana frågor ligger egentligen vid sidan av den här fram
ställningen och är mera att se som ansatser för framtida forskning än 
något som här till fullo skall analyseras och besvaras. Forskningen kring 
det svenska köpingsväsendet har hitintills varit mycket blygsam och 
större systematiska grepp saknas. Litteraturen begränsas i stort till att 
omfatta ortsmonografier och då vanligen monografier över köpingar, 
som senare blivit städer.10 Ett viktigt arbete i det här sammanhanget är 
Holger Rosmans källpublikation över kungliga brev och förordningar 
rörande svenska köpingar, vilken utkom 1904, men blott sporadiskt 
nyttjats inom den historiska tätortsforskningen.

Till följd av den ovan påtalade obestämdheten i användandet av be
teckningen köping är det inte så lätt att besvara frågan om antalet lydkö
pingar. Även i officiella handlingar är benämningarna flytande. Det är 
ej heller alltid helt klart om föreslagna köpingar verkligen fått sina rät
tigheter eller om utdelade handelsrättigheter nyttjats.

1 de dokument Rosman sammanställde kring sekelskiftet och publi
cerade 1904 omtalas för tiden 1620-1686 24 orter som lydköpingar. Un
der samma tid tillfördes stadsväsendet drygt 20 nya orter, varför det to
tala antalet nya städer och köpingar uppgick till närmare 50. Efter 1680- 
talet och ända fram till 1770-talet var nybildningsaktiviteten avsevärt 
lägre. Ingen ny stad tillkom före år 1771 och endast nio lydköpingar om
nämns i de dokument Rosman sammanställt. De flesta lydköpingar som 
omtalas under 1700-talet framträder mellan åren 1723 och 1741. Deras 
tillkomst kan dock ha ägt rum tidigare och i vissa fall framgår det klart 
ur texten att det gäller en redan befintlig anläggning. Under 1800-talet 
tycks nybildningen av lydköpingar i det närmaste helt ha upphört. En
dast en ny anläggning omtalas och det gäller Almvik i Kalmar län. (Bi
laga 1)

Rosmans källutgåva innehåller således omnämnanden av drygt 30 
lydköpingar. Hur många av dessa kan ha existerat vid en och samma 
tidpunkt? Om alla som bildades under 1600-talet levde kvar vid sekel
skiftet 1700 skulle beståndet av lydköpingar då upgått till 24. I en av 
kommerskollegium utförd undersökning rörande köpingarna 1798— 
1800 anges antalet till 17, förutsatt att fläcken Båstad räknas till den 
kategorin.11 En annan inventering av köpingsbeståndet genomfördes



1838 inför frågan om nya grunder för fördelningen av båtsmanshållet 
mellan städer och köpingar. Den gången uppgick antalet lydköpingar 
till 14, varav 13 ingick i kommerskollegiums utredning.12

Antalet lydköpingar ger viss information om den betydelse de kan ha 
haft i det äldre svenska samhället. En annan aspekt, som också kan 
hjälpa till att belysa dessa orters samhälleliga betydelse gäller striden om 
och kring vissa lydköpingar. Den kampen kunde bland annat stå mellan 
städerna och då gälla deras intressen i respektive lydköping. I regel 
drabbade den typen av osämja lydköpingar som var delade på flera stä
der. Kampen mellan städerna om rättigheter och inflytande i lydköping
arna tycks ha stått allra hårdast kring Figeholm och Valdemarsvik. Fige- 
holm var stundtals underställd Kalmar, vid andra tillfällen var orten kö
ping under Västervik, men för det mesta tycks Figeholm ha varit delad 
mellan de två städerna. Vid sidan av Kalmar och Västervik gjorde också 
Vimmerby anspråk på att få nyttja Figeholm.13 Kring Valdemarsvik stod 
kampen på 1600-talet hård mellan Söderköping och Västervik. På 1720- 
talet började också Norrköping att intressera sig för Valdemarsvik. 
Norrköping begärde att få både Söderköping och Valdemarsvik som en
skilda köpingar. Så långt gick det nu inte, men Söderköping fråntogs en 
kort tid (1723-1727) sin stapelrätt och Valdemarsvik lades under Norr
köping. När Söderköping återfick sina stapelstadsprivilegier 1727 åter
gick också Valdemarsvik som enskild köping under Söderköping.14

Lydköpingarnas frigörelseprocess började på allvar först mot 1700- 
talets slut och det var i första hand de största och starkaste orterna som 
kunde ställa anspråk på större handelsrättigheter och stadsprivilegier. 
Mest intensivt drevs sådana frågor av Döderhultsvik (Oskarshamn), 
som gjorde inte mindre än åtta framställningar om stapelstadsrätt mel
lan åren 1786 och 1838, vilka alla avslogs. Kampen var dock inte helt 
förgäves. Successivt lättades Döderhultsviks beroende av Kalmar och 
vidgade handelsrättigheter utdelades. Så småningom (1856) fick också 
Döderhultsvik sin stapelstadsrätt.15 En annan betydande lydköping var 
Ronneby, som strävade efter att frigöra sig från beroendet av Karls
krona. På liknande sätt som Döderhultsvik lyckades Ronneby med ti
den uppnå större handelsfrihet för att slutligen bli köpingskommun 1863 
och stad 1882.16 Av de forna lydköpingarna var det inte bara Döder
hultsvik och Ronneby som ville bli självständiga städer, sådana fram
ställningar kom dessutom från Figeholm, Gamleby och Mönsterås.17

Det har också förekommit att en stad hävdat existensen av köpings- 
privilegier som aldrig utdelats. Åtminstone ett sådant fall finns omtalat



och det gäller Söderköping. Denna stad hävdade under 1600-talet att 
Björkskär och Vederskär i den östgötska skärgården var köpingar under 
staden. Några sådana privilegier har dock aldrig utfärdats, vilket inte 
hindrade Söderköping från att under nästan ett helt sekel med framgång 
hävda att så var fallet. På så sätt lyckades Söderköping monopolisera 
handeln med fisk i en stor del av skärgården.18 Fallet Söderköping visar 
något av den vikt och betydelse städerna tillmätte lydköpingssystemet. 
Fick man inte köpingar på laglig väg kunde man åtminstone i det fallet 
gå så långt att man bluffade till sig köpingar.



5. Strömstad och Filipstad de första fria 
köpingarna

När köpingsväsendet under 1600-talets senare del började spridas utan
för Småland och Östergötland var det södra och västra Sverige som först 
kom ifråga. Ar 1667 utfärdades kungörelse om en köpings anläggande 
vid Strömmen (Strömstad) i Bohuslän. I den nya köpingen fick inte bara 
borgerskapet i de närliggande städerna Göteborg, Marstrand och Udde
valla idka handel och hålla varunederlag året om. Utan denna rätt till
kom i princip även andra svenska medborgare. I det senare avseendet 
skilde sig Strömmen från övriga dåtidens köpingar. Strömmen tilldela
des handelsrättigheter som liknade en stads och redan 1672 omtalas kö
pingen som stad under namnet Strömstad.19 Med 1672 som grund- 
ningsår brukar också Strömstad föras in i kategorin anlagda städer, men 
stadstillblivelsen föregicks således av en kort period under vilken Ström
stad var Sveriges första fria, av stad oberoende, köping.

En annan av 1600-talets anlagda städer är Filipstad, som grundades 
1611 främst med syfte att vara förlagsort för Bergslagen. Efter att halva 
Filipstad ödelagts av brand miste staden år 1695 sina privilegier och bor
ge rskapet uppmanades att flytta till Kristinehamn. Filipstadsborna 
övergav dock inte så lätt sin hemort. Många av dem stannade kvar och 
byggde på nytt upp den förstörda bebyggelsen. Inte ens militärt ingri
pande med åtföljande rasering av delar av bebyggelsen kunde förmå 
dem att lämna sin hembygd för att söka lyckan i Kristinehamn. Så små
ningom gav Kungl Maj:t med sig och Filipstad fick år 1720 köpingsrät- 
tigheter av samma art som tidigare utfärdats för Strömmen. Dock skulle 
bosättningen inskränkas till 50 hushåll, vilket senare (1727) utökades till 
60. Denna restriktion bottnade i en omtanke om skogen. I första hand 
ville centralmakten tillförsäkra bergsbruket en god tillgång på 
skogsvara.20

Filipstad kom liksom Strömstad relativt snabbt att uppfattas som 
stad, även om Filipstad formellt kvarstod som köping fram till 1835. Fi
lipstad blev med tiden självständig rättskrets och fick rätt att sända egen 
representant till riksdagen. I statistiska berättelser uppfördes Filipstad 
bland städerna.



6. Fria städer och fria köpingar

Det var först mot 1700-talets slut som friköpingsinstitutionen på allvar 
började nyttjas som ett alternativ till bildandet av städer. Den år 1772 
tillsatta lanthushållningskommissionen, vilken hade i uppdrag att, i fy- 
siokratisk anda, arbeta för jordbruksnäringens förkovran avgav år 1775 
förslag om att anlägga fria köpingar i avlägsna landsdelar. Kommissio
nen menade att sådana köpingar borde anläggas på Åland, i det inre av 
Finland samt vid Storsjön i Jämtland. Vid samma tid diskuterades och 
prövades även möjligheterna att bilda städer i andra former än de tradi
tionella. De aktuella alternativen utgjordes av fristäder jämte städer un
der landsrätt. I ett betänkande från kommerskollegium 1778 angående 
rikets handel och näringar framhölls till exempel att framledes nyan
lagda städer borde erbjudas rättighet att kvarstå under landsrätt.21

I de fria köpingarna respektive de fria städerna ägde envar rätt att slå 
sig ned för att driva borgerlig näring oberoende av skråväsende, han
delsregleringar och andra näringsinskränkande bestämmelser. En viktig 
skillnad mellan fristäderna och friköpingarna var att städerna, men van
ligen ej köpingarna, bildade självständiga lokala förvaltningsenheter. 
Köpingarna var underställda länets landshövding och kronobetjäning 
samt häradsrätt, socken och församling. Stad under landsrätt var en ad
ministrativt enklare form av stad än den traditionella. Att en stad låg 
under landsrätt innebar att den ej bildade eget jurisdiktionsområde utan 
löd under samma rättskrets och rättsordning som landsbygdens socknar 
(häradsrätt). En stad under landsrätt saknade därmed magistratsfor
valtning.

År 1784 utfärdades förordning om en köpings anläggande vid Malma 
hed i Södermanlands län. Ursprungligen var den nya handelsplatsen 
planerad som stad och skulle ges namnet Gustavs stad.22 Men planerna 
kom att ändras, av Gustavs stad blev det istället friköpingen Malmkö
ping. Ett av argumenten för anläggandet av Malmköping var att kö
pingen skulle betjäna Södermanlands regemente vid dess möten och 
mönstringar på Malma hed. Södermanlands regemente hade nämligen 
som första svenska regemente år 1774 fått ett fast övningsfält beläget på 
Malma hed. Malmköping skulle dessutom betjäna ortens och regionens 
övriga befolkning, vilken bodde på ett avstånd av flera mil från närmsta 
stad.

I privilegiebrevet från år 1784 omnämns den nuvarande finska staden



Tammerfors som förebild för Malmköpings anläggande. På motsva
rande sätt som när Tammerfors erhöll sina fristadsprivilegier år 1779 er
bjöds alla som ville bosätta sig i den nya köpingen 20 års skattefrihet. 
Bildandet av Malmköping bör också vara inspirerat av erfarenheterna 
från den år 1771 tillkomna Eskilstuna fristad. Fristäderna var ett försök 
att komma förbi skråväsendet och dess tillbakahållande effekter på 
bland annat produktionsutveckling, organisation och tekniska framsteg. 
1 fristäderna sattes den fria konkurrensen i centrum och med dess hjälp 
strävade man bland annat efter att komma ifrån import av varor som 
lika gärna kunde tillverkas inom landet. Fristäderna var ett utslag av lik
nande tankar som fanns bakom manufakturväsendet vilket också var ett 
försök att organisera varuproduktion vid sidan av det etablerade skrå
systemet. Både manufakturväsendets och fristadsinstitutionens fram
gångar var starkt begränsade. I Sverige tillkom ingen ytterligare fristad 
motsvarande den i Eskilstuna, dvs en fristad för den finare järn-, stål- 
och metallförädlingen även om planer på liknande projekt fanns för Sö
derhamn, Norrtälje, Norrköping och Ronneby.23 Fri etableringsrätt ga
ranterades dock ursprungligen även i andra under perioden 1770-1865 
nygrundade städer än Eskilstuna fristad.

Eskilstuna fristad tillkom huvudsakligen på initiativ av Samuel Schrö- 
derstierna. Flan hade hämtat fristadsidén från England och framförallt 
från staden Birmingham, som han besökt flera gånger under studieresor 
på kontinenten och de brittiska öarna. Frågan om fristäders inrättande 
aktualiserades på 1760-talet. Det var naturligt nog en omstridd fråga, 
som föll flera gånger då den förelädes riksdagen, men år 1766 var stän
derna beredda att tillstyrka förslaget. Det året utfärdades två kungörel
ser angående frihetsorters inrättande i riket. Borgarståndet intog dock 
stor skepsis mot inrättandet av dylika orter. Tillsammans med det rege
rande mösspartiet lyckades borgarståndet få till stånd en rad begräns
ningar i friorternas förmåner och minska deras attraktionskraft. Det var 
först under hattarnas sista regeringsinnehav som beslutet om inrättan
det av Eskilstuna fristad kunde tas år 1771.24

Friköpingsinstitutionen var också den ett sätt att söka kringgå 
skråordningarnas och handelsregleringarnas restriktioner för att organi
sera ett friare näringsliv oberoende av skrån, gillen och andra korpora
tioner. Den kom att användas i större omfattning än fristadsinrätt- 
ningen. Etablerandet av Malmköping 1784 var inte bara upptakten till 
ett nytt sätt att hantera friköpingsinstitutionen. Malmköpings tillkomst 
utgjorde dessutom ett av de första inslagen i en ny fas av det administra



tiva tätortsbildandet i Sverige. Det intensiva grundandet av nya städer 
och lydköpingar under 1600-talet ledde fram till att ett nytt tätortssys- 
tem upprättades, vilket var färdigutbildat vid seklets slut. Därefter och 
fram till 1770-talet rådde total stiltje vad gäller nybildningen av städer 
och endast nio nya lydköpingar omnämns. Tidpunkten för de senares 
tillkomst kan dock, som ovan framgått, ej alltid helt säkerställas. Dess
utom utdelades fria köpingsrättigheter åt Filipstad år 1720.

Eskilstuna fristads tillkomst 1771 innebar påbörjandet av en ny fas i 
det administrativa tätortsbildandet. 1 denna nya fas bildades det städer 
i delvis andra former än de som tidigare praktiserats. Samtidigt började 
centralmakten att nyttja friköpingsinstitutionen mer regelbundet och 
systematiskt än tidigare. Bildandet av nya administrativa tätorter i Sve
rige var dock begränsat även under resten av 1700-talet. Förutom Es
kilstuna fristad och Malmköping anlades i Sverige endast ytterligare en 
stad nämligen Östersund 1786. På den finska sidan tillkom förutom fri
staden Tammerfors 1779 även städerna Kuopio 1782 och Kaskö 1785 
samt residensköpingen Fleinola 1785. Såväl Tammerfors som Kuopio, 
Kaskö och Östersund lades ursprungligen under landsrätt i enlighet med 
intentionerna i kommerskollegiums betänkande från 1788 angående ri
kets handel och näringar.25 Denna administrativa tätortsform - stad un
der landsrätt - var ett alternativ som också praktiserades vid nybild
ningar av städer under 1800-talet. Av här nämnda städer har åtminstone 
Östersund senare (1858) erhållit magistratsforvaltning.26

Det var först på 1810-talet som den administrativa tätortsbildningen 
i Sverige började skjuta fart ordentligt. Mellan 1811 och 1845 grundades 
fem nya städer och tio nya friköpingar. Dessutom ombildades en av kö
pingarna till stad (bilaga 2 och 3). Vid mitten av 1800-talet sjönk takten 
i nybildningsverksamheten och endast tre nya administrativa tätorter 
tillkom mellan 1846 och 1865. Oskarshamn beviljades stapelstadsrätt 
1856. Värnamo och Nybro fick fria köpingsrättigheter 1859 respektive 
1865. Stapelstadsrätt tillföll också den forna köpingen Trelleborg år 
1865.27

Av de totalt 21 administrativa tätorter som ny- eller ombildades mel
lan 1770 och 1865 så var det i 14 fall (fem städer och nio köpingar) fråga 
om att anlägga tätorter på platser som tidigare helt saknat tät bebyggelse 
och bosättning, kanske bebyggelse och bosättning överhuvud taget. I 
sju fall innebar tätortsbildandet däremot att ett redan tätbebyggt sam
hälle försågs med ny administrativ status. Samtliga sju fall ligger i tiden 
efter 1833, dessförinnan var det uteslutande fråga om att anlägga nya 
administrativa tätorter.



Tillkomsten av Oskarshamn, Värnamo, Nybro och Trelleborg ägde 
rum i skarven mellan två system för administrativ tätortsbildning. 1 det 
äldre systemet skapades administrativa tätorter genom privilegiegiv- 
ning, medan det i det modernare systemet bildades sådana orter med 
stöd av kommunallagen.

Värnamos tillkomst har av Lennart Améen uppfattats som inled
ningen på det modernare systemet för administrativ tätortsbildning. 
Améen motiverar detta med att det var första gången staten ej tillhanda
höll mark vid stads- eller köpingsbildning. Värnamo, Nybro med flera 
orter betecknar Améen som spontanorter. Därmed avses att det gällde 
spontant, på egen hand, framväxta tätorter, som tilldelades ny administ
rativ status och att det ej var fråga om att anlägga nya tätorter på dittills 
obebyggd mark.28 Värnamo hade dock en bakgrund som lydköping un
der Jönköping och ingår bland de 15 först omtalade lydköpingarna. Kö- 
pingsprivilegierna sträcker sig således bakåt ända till 1620. Det hindrar 
emellertid inte att den utveckling Värnamo genomgick under 1800-ta- 
lets första hälft kan ha varit mer spontan och mindre statligt reglerad 
till sin karaktär. Spontan i denna bemärkelse var utan tvekan tätorten 
Nybros framväxt, vilken inleddes på 1830-talet.29 Nybros första ansökan 
om fria köpingsrättigheter ingavs 1864, men returnerades med frågan 
om ansökan kvarstod vid beaktande av de stadganden om allmän nä
ringsfrihet, jordavsöndring och hemmansklyvning, som givits under 
året. Nybros ansökan förnyades 1865, då man ansåg köpingsbildning 
nödvändig för att reglera jordbesittningsförhållandena samt för utfär
dandet av erforderliga ordningsföreskrifter. Med hjälp av dessa argu
ment fick Nybro till slut sin fria av stad oberoende köpingsrättighet. 
Varken Värnamo eller Nybro inrättades dock omedelbart som köpings- 
kommuner, de åtgärderna kom till stånd först 1871 respektive 1880.30

Tillkomsten av Oskarshamn, Värnamo, Nybro och Trelleborg 
skedde således vid övergången mellan två system för administrativ tät
ortsbildning och man kan där finna spår av såväl det gamla som det nya. 
Steget över till det nya togs definitivt vid bildandet av Eslövs köping 
1875. Den gången ägde tätortsgrundandet helt rum med stöd av kom
munallagen. I enlighet med dess föreskrifter bröts Eslövs by och sta- 
tionsplats ut ur Västra Sallerups landskommun till en egen köpingskom- 
mun med namnet Eslöv.311 samband med kommunallagarnas tillkomst 
1862 prövades också frågan om att bilda köpingskommuner av de redan 
befintliga lyd- och friköpingarna. Av 19 prövade fall bildades sju kö
pingskommuner, medan de övriga tolv gamla köpingarna fick ha gemen



sam kommunalförvaltning med den socken i vilken de var belägna. Skä
len till att ej alla äldre köpingar ombildades till köpingskommuner var i 
regel antingen att de ansågs för små för att ensamma klara de åligganden 
köpingskommunerna var underställda eller att det fanns en samfälld 
önskan i köpingen och socknen att få bilda en gemensam kommunal för
valtningsenhet.32

Det faktiska utfärdandet av nya stads- och köpingsprivilegier utgör 
naturligtvis det viktigaste inslaget i den administrativa tätortsbildnings- 
processen 1770-1865. För att rätt bedöma den perioden krävs emeller
tid att man även beaktar alla av Kungl Maj:t avslagna framställningar 
om erhållandet av stads- eller friköpingsrättigheter. Givetvis förekom 
det även tidigare att ansökningar om stads- eller köpingsprivilegier läm
nades obeaktade. Så fick till exempel Norrköping år 1735 avslag på en 
begäran om att få använda Stegeborgs holme vid Slätbakens utlopp i 
Östersjön som enskild köping. Ej heller synes roslagsstädernas och stä
dernas i Västerbottens län samfällda begäran år 1727 om lydköpingar 
respektive bytesplatser ha bifallits. Ett ytterligare exempel på avslag är 
Marstrands begäran år 1804 att få nyttja Klädesholmen som enskild 
köping.33

Vad man kan förmärka under perioden 1770-1865 är en klart ökad 
frekvens vad gäller avslagna framställningar. Förutom de 20 beviljade 
ansökningarna om stads- eller köpingsprivilegier jämte tre beviljade an
sökningar om friköpingars ombildande till städer inkom ytterligare 34 
yrkanden på att få inrätta stad eller fri köping, vilka dock alla avslogs, 
(bilaga 3).34

Det fanns uppenbarligen ett starkt tryck från lokalt håll mot central
makten för att få inrätta ytterligare nya städer och köpingar. Det skulle 
kunna tolkas som att behovet av ytterligare städer och köpingar var rela
tivt stort. Staten intog dock en tämligen restriktiv hållning. Mer än hälf
ten (34 av 57) av alla ansökningar om städers respektive friköpingars 
inrättande avslogs och när nya administrativa tätorter bildades tillgrep 
man vanligen de enklare formerna stad under landsrätt eller friköping.

De första ej beviljade ansökningarna om stadsprivilegier under pe
rioden 1770-1865 daterar sig till 1786, då såväl Döderhultsvik som 
Mönsterås fick avslag på sina yrkanden. Särskilt talrika var ansökning
arna under tiden 1820-1830, då inte mindre än 17 stycken önskemål om 
att få bilda stad eller köping förelädes Kungl Maj:t för prövning. Under 
decenniet var också andelen avslag särskilt hög. Inte mindre än 13 av 
de 17 framställningarna fann Kungl Maj:t skäl att avslå. Under övriga



årtionden beviljades ungefär hälften av de inlämnade ansökningarna. 
(Bilaga 3)

De 34 avslagna ansökningarna representerar inte fullt så många orter. 
I vissa fall återkommer ansökningarna på nytt och med delvis nya argu
ment. Värst i det avseendet var Döderhultsvik med åtta framställningar 
mellan 1786 och 1838. Ytterligare sex orter ingav minst en ansökan till 
utöver den första, varför de 34 avslagna yrkandena kommer från sam
manlagt 21 orter. I diskussionerna kring nya stads- och friköpingsrättig- 
heter under åren 1770-1865 figurerar inalles 38 orter. Om alla dessa an
sökningar hade beviljats, så skulle antalet nybildade städer och frikö
pingar ha varit större än antalet anlagda städer 1580-1680.



7. Försök att reformera det äldre
stadsväsendet och marknadsväsendet

Städerna

De nyheter som infördes i den administrativa tätortsbildningsprocessen 
mellan cirka 1770 och 1860/65 kan antas ha sin grund i ändrade samhäl
leliga behov. Friköpingsinrättningarna och fristadsinstitutionen står i 
klar harmoni med fysiokratismens och den ekonomiska liberalismens lä
ror, som vid denna tid bröt fram i opposition mot merkantilismens 
strikta regleringsekonomi och planhushållningsideal. Naturligt nog 
tycks det ha varit lättare att pröva dessa nya tankar och idéer om hur 
ett, efter tidens krav, rationellt stadsväsende borde vara utformat vid 
nybildningar av städer och köpingar än att inplantera dem i redan upp
vuxna tätortsmiljöer. Försök att reformera det äldre stadsväsendet sak
nades dock inte.

Tanken att förenkla och förbilliga städernas administration genom att 
befria dem från magistratsforvaltning inskränktes inte enbart till att 
gälla nybildade städer. De principer som förordades vid anläggningen av 
nya städer borde även kunna appliceras på befintliga småstäder menade 
kommerskollegium i ett betänkande år 1781. I ett cirkulär från samma 
myndighet påföljande år uppmanades landshövdingarna att efter sam
råd med städerna komma med förslag till besparingar och administra
tiva förenklingar inom den bestående ramen. Bakgrunden till dessa för
slag och åtgärder var att flera av de mindre städerna hade betydande 
ekonomiska problem. Avlöningar till borgmästare, rådmän och andra 
stadens tjänstemän tog en så stor del av budgeten att andra verksamhe
ter blev eftersatta. I Flelsingborgs stad fick således hamnen förfalla, då 
de bropenningar, som var specifikt avsedda för hamnens underhåll, 
måste användas till magistratens avlöningar. På många håll var dess
utom städernas räkenskaper illa förda och förvaltningen i stor oordning. 
Lösningen på dessa svårigheter var, enligt kommerskollegium, att av
skaffa magistratsforvaltningen och lägga städerna under landsrätt. Den 
gamla magistratsforvaltningen föreslogs bli ersatt av en på rent kommu
nal grund inrättad delegation för förvaltningsfrågornas skötsel och 
handläggning. En sådan radikal åtgärd kunde dock inte genomföras 
utan städernas samtycke och medverkan.35

Städernas magistrater ställde sig helt avvisande till det framlagda för



slaget om enklare stadsadministration. En viss opinion för förslaget 
fanns dock åtminstone i vissa städer inom borgerskapets lägre skikt. En
ligt kommerskollegiums mening undertrycktes denna opposition av ma
gistraterna, vilka också lyckades övertala en majoritet av borgerskapet 
att uttala sig mot kommerskollegiums förslag. I sina yttranden tog stä
derna kraftigt avstånd från tanken att lägga de mindre städerna under 
landsrätt. Borgerskapet i några städer kunde dock tänka sig vissa för
enklingar inom den bestående administrativa ramen. Det kompakta 
motstånd mot reformen som kom till uttryck i städernas uttalanden re
sulterade i att stadsadministrationen förblev i sitt gamla skick och ma
gistratsforvaltningen befästes. Det hindrade dock inte att frågan om hur 
de mindre städernas förvaltning skulle ordnas förblev levande under 
1800-talet.36

Marknaderna

Marknaderna i Sverige kunde fram till 1788 vara antingen fria eller en
skilda. De fria marknaderna var, som namnet antyder, öppna för envar 
näringsidkare att besöka för att där saluföra sina varor. De enskilda 
marknaderna var däremot reserverade för borgerskapet i en viss stad. 1 
början av 1770-talet uppgick det totala antalet marknader i Sverige till 
drygt 500. Denna numerär bedömdes vara alltför stor och hindrade där
igenom stadsnäringarnas förkovran och utveckling. I syfte att utforma 
ett marknadsväsende som var bättre anpassat till de samhälleliga beho
ven än det befintliga blev marknadsfrågorna föremål för ett flertal ut
redningar och överväganden under 1770- och 1780-talen.37

Frågan om marknadsväsendets form och innehåll sysselsatte såväl 
1772 års utredning om rikets allmänna styrelse och hushållning som 1772 
års lanthushållningskommission och 1773 års kommitté angående tull
författningarnas överseende. De olika utredningarna samlade in ett 
stort material från städer och landshövdingar med synpunkter på antal 
marknader, marknadernas karaktär, behovet av nya marknader, förslag 
till avlysning av befintliga marknader, marknadsterminer med mera. På 
basis av detta material jämte egna utredningar och sammanställningar 
avgav kommerskollegium ett betänkande i marknadsfrågan år 1778.

Kommerskollegium uttalade sig i nämnda betänkande för ett avskaf
fande av städernas enskilda marknader. Ett fritt marknadsväsende 
skulle leda till ökad konkurrens, lägre priser, säkrare varutillförsel och 
tryggad avsättning. Ett fritt marknadsväsende skulle dessutom stimu



lera varuutbytet mellan olika landsdelar och därigenom ytterligare bidra 
till städernas förkovran. Kollegiet menade vidare, att alla marknader i 
princip skulle lokaliseras till städerna, där det var lättare att skaffa mat 
och husrum och där ordningens upprätthållande bättre kunde garante
ras. Marknaderna skulle också tillförsäkra städerna inkomster i form av 
bland annat bodhyror och ståndpenningar. Lantmarknader kunde dock 
inte helt avvaras, utan ansågs även fortsättningsvis vara oundgängliga i 
de delar av riket där antalet städer var få och/eller avståndet mellan stä
derna stort. Totalt sett borde antalet marknader reduceras ordentligt, 
då - enligt kommerskollegiums mening - många marknader endast var 
mötesplatser för sysslolösa personer och där förlorades alltför många 
dagsverken. Kommerskollegium föreslog dessutom att en huvudmark
nad skulle inrättas i varje län och att marknadsterminerna skulle anpas
sas så att det blev möjligt för handlarna respektive hantverkarna att be
söka den ena marknaden efter den andra.

Detta betänkande från kommerskollegium år 1778 avslöjar en rela
tivt fri syn på näringslagstiftningsfrågorna. Förslaget till avskaffandet av 
alla städernas enskilda marknader visar på en liberal ekonomisk upp
fattning. I andra avseenden håller man fast vid merkantilistiska tanke
gångar, till exempel i uppfattningen att stads- och lantmannanäringar 
skall vara klart separerade från varandra.

Kommerskollegiets förslag till marknadsväsendets framtida ord
nande fördes vidare till nya grupper av kommitterade, vilka företog nya 
utredningar och samlade in ännu fler synpunkter från städer och lands
hövdingar. Efter mer än ett decennium av utredningsarbete var Kungl 
Maj:t år 1788 moget för beslut i ärendet. Beslutet ifråga anslöt mycket 
nära till kommerskollegiums betänkande från 1778. Den största avvikel
sen gällde frågan om inrättandet av en huvudmarknad i varje län. Detta 
förslag drogs tillbaka efter att det stött på starkt motstånd i det fortsatta 
utredningsarbetet. Beslutet innebar således att städernas enskilda 
marknader skulle avvecklas och att alla marknader fortsättningsvis 
skulle vara öppna och fria.

Reformens genomförande tog ungefär lika lång tid som själva utred
ningsarbetet och den var fullt genomförd i början av 1800-talet. Reduce
ringen av antalet marknader blev dock inte så omfattande. Efter refor
mens slutliga genomförande uppgick antalet marknader till 434 mot 518 
dessförinnan. Marknadsreformen av år 1788, friköpingsbildandet och 
den fria etableringsrätten i nybildade städer utgör alla tre viktiga inslag 
i framväxten av ett friare näringsliv och förebådar den under 1800-talet 
kommande näringsfrihetslagstiftningen.



8. En modell för analys av administrativ 
tätortsbildning

Jag har hittills främst uppehållit mig vid frekvensen vad galler nybild
ning av administrativa tätorter. Perioden 1770-1865 innehåller därvid
lag egenskaper som gör att den skiljer ut sig som en speciell fas i det 
administrativa tätortsbildandet under privilegiegivningens tid. Nybild
ningen var särskilt intensiv mellan åren 1811 och 1845, men även det 
senare 1700-talets nybildningar hör hemma inom samma process. Dit 
har jag också fört stads- och friköpingsgrundningarna 1856-1865 samti
digt som jag markerat att de bildar en övergång till en ny ordning för 
administrativt tätortsbildande grundat i den allmänna näringsfriheten 
samt i kommunallagarnas bestämmelser. Utslag av samma krafter som 
genererade städer och friköpingar i Sverige 1770-1865 kan man även 
spåra på andra sidan Bottenhavet, i Finland, som ju fram till 1808/1809 
års krig mot Ryssland var en del av det svenska riket. I Finland bildades 
som ovan omtalats fristaden Tammerfors (1779) jämte ett antal fria kö
pingar av liknande art som de svenska. Under vilka betingelser tillkom 
då de nya administrativa tätorterna i Sverige och varför förvägrades så 
många orter de sökta rättigheterna?

Vid all analys av tätorters och tätortssystems utveckling är det av vikt 
att hålla isär vad som utgör tätort enligt bebyggelsemässiga och befolk
ningsmässiga kriterier och vad som är administrativ tätort. Ibland sam
manfaller de två begreppen, men så är ej alltid fallet. Vid sidan av de 
administrativa tätorterna kan det finnas tätorter utan egen administrativ 
status, så kallade icke-administrativa eller informella tätorter. De 
svenska bruken utgör under den här aktuella tiden ett exempel på sådan 
informell tätortsbildning. Det kan också förekomma att officiellt inrät
tade administrativa tätorter aldrig blir tätorter enligt bebyggelsemässiga 
och befolkningsmässiga kriterier. Principiellt kan man dock betrakta 
den administrativa tätortsbildningen som en del av den allmänna tät- 
ortsbildningsprocessen. Ett första steg att nalkas frågan ovan kan därför 
bli att klargöra under vilka betingelser tätorter över huvud taget etable
ras.

De krafter som medverkar till att nya tätorter växer fram vid sidan av 
de redan existerande kan sägas utgöras av skilda strukturella förutsätt
ningar verkande på olika geografiska nivåer. De strukturella betingel



serna utgöres till exempel av näringsmässiga, infrastrukturella, topogra
fiska, ekonomiska, institutionella, demografiska, bebyggelsemässiga 
och tätortsmässiga förhållanden. Dessa krafter opererar på olika geo
grafiska plan, till exempel riksnivå, regional nivå och lokal nivå. Model
lens tre första komponenter skulle därmed bestå av:
1. Samhällsutvecklingen i stort.
2. Regionala strukturella betingelser.
3. Lokala strukturella betingelser.

För att en tätort dessutom skall bli administrativ tätort tillkommer:
4. Lokalsamhällenas önskemål om respektive motstånd mot nya admi

nistrativa tätortsbildningar.
5. Centralmakten, dess vilja och åtgärder.

Ytterst bestäms givetvis det administrativa tätortsnätets utformning av 
centralmaktens beslut och åtgärder. I en situation där alla lokala och 
regionala förutsättningar för administrativ tätortsbildning är uppfyllda 
samtidigt som det existerande tätortssystemet och den samhällsmässiga 
utvecklingen i stort talar för upprättandet av nya administrativa tätorter 
och där det också föreligger starka lokala opinioner för en sådan åtgärd 
uteblir ändå det administrativa tätortsbildandet om centralmakten mot
sätter sig detsamma. A andra sidan kan den situationen uppkomma att 
centralmaktens beslut om inrättandet av nya administrativa tätorter blir 
verkningslösa, då samhällsekonomiskt utrymme för ny tätortsbildning 
saknas eller förutsättningar ej finns på den anvisade platsen. Även om 
centralmaktens inflytande kan förväntas vara stort, så är det de fem fäl
ten som i samverkan formar det administrativa tätortssystemet. Analys
modellen kan schematiskt återges och sammanfattas på sätt som fram
går ur figur 1, där också några av de viktigare kopplingarna finns in
lagda.

Utifrån denna modell skall jag nu försöka analysera bildandet av stä
der och friköpingar i Sverige under åren 1770-1865. Jag kommer därvid
lag att begränsa mig till tre områden. För det första en geografisk analys. 
I denna kommer jag att undersöka de nybildade städernas och frikö
pingarnas geografiska läge i förhållande till det redan existerande tät
ortssystemet samt till det geografiska läget för ifrågasatta men ej bevil
jade administrativa tätorter. För det andra en argumentanalys. I denna 
kommer jag att studera argumenten för en administrativ tätortsbildning 
samt Kungl Maj:ts motiv för beviljande av respektive avslag på gjorda



framställningar. Vidare behandlas där frågan om vem som tog initiativet 
i ärendet, centralmakten eller lokalsamhället. Det tredje området inne
sluter de orter som tilldelades stads- eller köpingsprivilegier, men där 
rättigheterna aldrig kom att utövas, då någon tätortsbildning ej kom till 
stånd.

FIGUR 1: Modell för analys av administrativ tätortsbildning
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9. Geografisk analys

Hur fördelade sig de under perioden 1770-1865 nybildade städerna och 
friköpingarna geografiskt i förhållande till det redan existerande admi
nistrativa tätortssystemet? Hur såg motsvarande fördelning ut vad gäller 
framlagda men ej beviljade förslag om nya städers respektive friköping
ars inrättande? Vilken betydelse hade det redan befintliga administra
tiva tätortsnätet för framväxten av nya administrativa tätorter? Dessa 
frågor bildar utgångspunkt för den här genomförda geografiska analy
sen av det administrativa tätortsbildandet i Sverige 1770-1865. Frågorna 
berör primärt analysmodellens tre första fält, dvs de strukturella beting
elserna för framväxten av nya administrativa tätorter.

Det första steget i den geografiska analysen blir att fastställa struktu
ren på det tätortssystem som fanns vid 1700-talets mitt. Antalet städer i 
Sverige (exklusive Finland) uppgick vid den tiden till 81, förutsatt att 
Skanör och Falsterbo betraktas som en enda agglomeration. De flesta 
städerna var små. Av de 81 städerna hade, år 1747, 34 en folkmängd 
understigande 1000 innevånare och 56 en befolkning på mindre än 2 000 
personer. Den enda storstaden i egentlig bemärkelse var Stockholm, 
som det året hade cirka 60000 innevånare. Stockholm följdes närmast 
av Göteborg, Falun och Norrköping, vilkas folkmängder uppgick till 
omkring 9400, 6800 respektive 5 900 personer.38

Ett signifikant drag i städernas geografiska fördelning vid 1700-talets 
mitt var deras bundenhet till vattenleder. De allra flesta var kustlokali- 
serade eller också återfanns de i anslutning till någon av de stora in
sjöarna (karta 2). Mälardalen var rik på städer och berörda län hade i 
allmänhet en relativt hög andel stadsbefolkning av länets totalbefolk
ning. Enda undantaget utgjorde Stockholms län, där städerna visserli
gen var många men små, varför andelen stadsbefolkning i länet blev re
lativt blygsam. Möjligen kan det vara så att Stockholms stad intog en 
så dominerande ställning i regionen och fyllde så många funktioner, att 
utrymmet för mer betydande administrativa tätortsbildningar vid sidan 
av Stockholm var starkt begränsat.

Andra områden med relativt stor rikedom på städer vid 1700-talets 
mitt var Skåne, Blekinge, västkusten, Östgöta- och västgötaslätterna, 
Bergslagen samt södra Norrlandskusten (mellan Dalälven och Ådalen). 
I Skåne och Blekinge var städerna i allmänhet ganska stora och där var 
också andelen stadsbefolkning den högsta i hela riket bortsett från



KARTA 2: Städer i Sverige vid 1700-talets mitt

< 2000 inv
2000-4999 inv
5000-14 999 inv
> 15 000 inv

Referens: Anne-Marie Fallström 4 
Ilkka Mäntylä 1982, s 176-181.



Stockholms stad. I västra Sverige var städerna däremot vanligen små 
och såväl Älvsborgs som Skaraborgs län hade låga andelar stadsbefolk
ning trots stor rikedom på städer.

Sammantaget kan man säga att städerna under 1700-talets senare 
hälft huvudsakligen var lokaliserade i ett öst-västligt bälte från södra 
Norrlandskusten och Mälardalen till västkusten och Sydsverige på sätt 
som framgår ur karta 2. Svagt utvecklat var däremot stadsväsendet i det 
inre av Småland jämte därtill gränsande delar av Östergötland, Väster
götland, Halland, Skåne och Blekinge. Vidare i norra Bohuslän, Dals
land, större delen av Värmland och Dalarna samt i Norrland med un
dantag för södra Norrlandskusten.

Hur placerades då de nybildade städerna och friköpingarna i förhål
lande till redan befintliga städer? Den helt övervägande delen av de fak
tiska nybildningarna återfinns inom vad som skulle kunna kallas de 
stadsfattiga områdena. Från samma områden kom också merparten av 
de förslag om nya stads- och köpingsrättigheter som aldrig beviljades. 
Av de sammanlagt 38 orter som var aktuella för eventuell stads- eller 
friköpingsbildning under perioden 1770-1865 var 14 belägna i sydöstra 
Sverige. Hälften av dessa 14 orter fick också förr eller senare sina sökta 
rättigheter och det innebar att områdets totala bestånd av städer och 
friköpingar fördubblades under perioden.

Ett annat område där städerna i utgångsläget var mindre frekventa 
utgjordes, som ovan framskymtat, av norra Bohuslän, Dalsland, Värm
land och Dalarna. Från nämnda distrikt behandlade Kungl Maj:t fram
ställningar om stads- eller köpingsprivilegier från inalles 10 orter. Av 
dessa fick fyra sina sökta tillstånd, varav ett, som jag tar upp nedan, 
aldrig kom att aktualiseras. I sex fall blev det alltså avslag på gjorda yr
kanden.

För sex norrlandsorter var frågan om eventuell administrativ tätorts- 
bildning föremål för diskussion och avgörande hos Kungl Maj:t. Alla 
utom en fick rätten att bilda stad eller friköping. Även bland dessa finns 
ett fall som aldrig kom att aktualiseras, vilket närmare berörs nedan. 
Fem av de sex orterna var belägna utmed kusten norr om Ådalen (Ång
ermanälven) och den sjätte utgjordes av Östersund. Samtliga orter 
hörde hemma i län, där antalet städer var lågt och stadsbefolkningens 
andel av totalbefolkningen ej påfallande hög. (Karta 3)

Ytterligare åtta orter var aktuella som stad eller friköping någon gång 
under tidsavsnittet 1770-1865. Dessa åtta var belägna inom det öst-väst- 
liga band, där stadsväsendet var rikare representerat än i övriga delar
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av riket. I fem av de åtta fallen bildades de facto stad eller friköping, 
medan tre orter förblev i sin gamla administrativa position. När nybild
ningar förekom i denna del av riket var det för att fylla ut tomrum inom 
det område som redan var tämligen välförsett med städer. De föreslagna 
men ej beviljade ansökningarna hade en likartad geografisk fördelning.

Den här genomförda analysen visar bland annat att det befintliga nä
tet av administrativa tätorter satte bestämda gränser för möjligheterna 
att bilda nya städer och friköpingar i Sverige under tiden 1770-1865 
(karta 3). När frågor om bildandet av nya administrativa tätorter väck
tes gällde det vanligen orter på betryggande avstånd från de befintliga 
städerna. Nybildningen innebar att det administrativa tätortssystemet 
stärktes inom de delar av riket där städerna redan var relativt rikt repre
senterade, men framförallt innebar den en utbyggnad av administrativa 
tätorter i de delar av riket som tidigare i hög utsträckning saknade stads- 
bildningar.



10. Argumentanalys

Långtifrån alla ansökningar om nya städers respektive friköpingars in
rättande beviljades och för vissa parter tog det lång tid och många inla
gor krävdes innan sökta rättigheter utdelades. I andra fall gick det be
tydligt snabbare. I det här avsnittet skall jag undersöka med vilka motiv 
Kungl Maj:t beviljade respektive avslog inkomna skrivelser med anhål
lan om tillstånd att få inrätta nya städer eller friköpingar. Jag kommer 
också att studera de argument som respektive initiativtagare framförde 
till stöd för sin uppfattning om att en ny stad eller köping borde inrättas. 
Vidare hur initiativtagarnas argument står i förhållande till Kungl 
Maj:ts motiveringar. Allra först tar jag dock upp frågan om vem som 
tog initiativ till förslagen om nya tätortsbildningar. Hur ofta var det cen
tralmakten själv som initierade ärendena och hur ofta kom uppslagen 
från lokalsamhällena och deras innevånare?

När det gäller frågan om initiativtagandet skiljer jag således mellan 
förslag som emanerar från centralt håll och sådana som har ett lokalt 
upphov. Till centralmakten har jag då fört Kung! Maj:t, riksdagen, de 
statliga ämbetsverken, landshövdingarna samt övriga ämbetsmän på 
central, regional och lokal nivå. Till lokala initiativ har jag fört åtgärder 
från innevånarna i berörda orter, socknar eller härader framförda an
tingen på egen hand eller genom ombud. Ombuden utgjordes i regel av 
riksdagsmän och häradshövdingar. Ej alltför sällan förekom det att flera 
socknar eller flera härader gemensamt slöt upp bakom en ansökan för 
att ge den större tyngd. I några fall ställde sig alla länets härader och 
även angränsande härader i intilliggande län bakom framställningarna. 
De allra flesta förslagen om nya städer och friköpingar kom till på dessa 
senare vägar, dvs det låg lokala initiativ och engagemang till grund för 
önskemålet om stads eller friköpings inrättande. Minst cirka 30 av de 57 
ansökningarna kan återföras på lokala initiativ. Då ursprunget inte är 
känt i samtliga fall kan siffran i själva verket ligga närmare 40 än 30.39 
Centralmaktens initiativtagande var begränsat och i regel kom den stat
liga aktiviteten från landshövdingar eller andra statliga ämbetsmän på 
lokal eller regional nivå. Centralmaktens initiativ tycks dock oftare ha 
lett till att föreslagen åtgärd vidtogs, än vad fallet var när lokalsamhäl
lena stod bakom ansökningarna om nya städer eller friköpingar.

Vilka argument förde initiativtagarna fram till stöd för sina önskemål 
om nya städers och friköpingars inrättande? Vanligen användes en kom-



bination av argument, vilka kan återföras på analysmodellens tre första 
fält, dvs strukturella betingelser för administrativ tätortsbildning ver
kande på skilda geografiska nivåer. Hänvisningar till ortens eller regio
nens strukturella förutsättningar är det mest frekvent nyttjade argumen
tet, ej sällan kombinerat med information om de långa avstånden till 
närmast belägna städer. I mer än 2/3 av alla ansökningar åberopas struk
turella omständigheter till stöd för framställningen. Initiativtagarna 
framhåller ofta, att om den föreslagna staden eller köpingen inrättas så 
kommer varubristen på orten och i regionen att kunna hävas. Vidare 
påpekas att ortens och regionens egna produkter lättare skulle finna av
sättning om en ny administrativ tätort fick inrättas. Ett ökat varuutbyte 
är, anförs det understundom, till nytta inte bara för orten och regionen 
ifråga utan även för riket i dess helhet. Andra faktorer som initiativta
garna åberopade var bland annat geografiskt läge och infrastrukturella 
förhållanden i form av till exempel hamnanläggningar och vägnät.

Döderhultsvik och de övriga av Kalmars lydköpingar som sökte om 
stads- eller friköpingsrättigheter mellan 1770 och 1865 framhöll vid si
dan av argument om hävande av varubrister och främjande av egenpro
duktionens avsättning även, att om de sökta rättigheterna beviljades så 
skulle befintliga och för dem oförmånliga prisdifferenser kunna utjäm
nas. Innevånarna i Kalmars lydköpingar klagade regelbundet över att 
kalmarborgarna höll för höga priser på de köpmannavaror de tillhanda
höll i köpingarna. Priserna på främst sill, salt och spannmål var, menade 
man, högre i lydköpingarna än i Kalmar. Samtidigt anklagades kalmar
borgarna för att betala lägre ersättning för de varor de köpte upp i lyd
köpingarna än för motsvarande varuuppköp i Kalmar. Dessa för lydkö
pingarna ogynnsamma prisskillnader skulle kunna elimineras, menade 
initiativtagarna, om en stad eller friköping inrättades på den föreslagna 
platsen. Dylika argument hade dock svårt att vinna gehör hos central
makten i Stockholm. Den enda effekten blev att Kungl Maj:t uppma
nade länets landshövding att strängare övervaka prisförhållandena i 
Kalmar och i stadens lydköpingar.40

Mot slutet av den aktuella perioden (efter 1835) tilltar i omfattning 
argument, som rör ortens storlek både befolkningsmässigt och vad gäl
ler näringsverksamheter av skilda slag. Även ett ökat åberopande av lo
kalekonomiska förhållanden och ordningsfrågor nyttjas vid den tiden 
som stöd för ansökningarna. I några fall framfördes tradition i form av 
medeltida stadsprivilegier som huvudargument. Detta gav dock inte i 
något fall de sökta rättigheterna.



Det vanligast förekommande argumentet från initiativtagarnas sida 
är dock utan tvekan förbundet med ortens och regionens strukturella 
betingelser. I första hand är det näringsmässiga förhållanden som åbero
pas och de möjligheter till ökad handel och därigenom ökat välstånd 
som en stads- eller köpingsbildning skulle kunna medföra. Givetvis spe
lar närheten till andra städer en viktig roll i sammanhanget även om det 
argumentet ej alltid explicit framförs. Det ökade varuutbyte som före
svävade initiativtagarna kunde, menade de, ej åstadkommas inom det 
befintliga administrativa tätortssystemet.

När Kungl Maj:t beviljade ansökningar om städers respektive frikö
pingars inrättande framhöll man också vanligen ortens eller regionens 
strukturella förutsättningar som motiv för sitt ställningstagande. Vad 
man ville åstadkomma var en lättare avsättning av ortens och regionens 
egenproduktion samt en ökad och bredare tillförsel av så kallade köp
mannavaror. Dylika motiveringar kopplades också samman med av
stånd till närmsta belägna städer och med den samhälleliga nyttan av 
en ny administrativ tätortsbildning. Även här kan man konstatera att 
avståndsvariabeln säkert finns med i fler fall än där den explicit åbero
pas.

Det var dock vanligare att gjorda framställningar om nya städers och 
friköpingars inrättande avslogs än beviljades. Hur motiverade Kungl 
Maj:t sina avslag? Ofta anfördes olika former av vad centralmakten åt
minstone uppfattade som brister i orternas strukturella förutsättningar. 
Mot de strukturella fördelar orterna själva anförde ställde centralmak
ten andra och vad man menade mer relevanta strukturella förhållanden. 
Vad gäller de ovan nämnda lydköpingarna till Kalmar, bland andra Dö- 
derhultsvik, anförde Kungl Maj:t som skäl för sina ideligen återkom
mande avslag bland annat att hamnar med tillräckliga djup och andra 
kvaliteter saknades. Statsmakten ville också värna om den småländska 
skogen, vars ”utödande” befarades om stapelfrihet gavs åt Döderhults- 
vik. Den export som gick över Kalmar och Västervik skulle, befarade 
Kungl Maj:t, fördelas på tre istället för på två städer om ytterligare en 
stad tillkom i länet. En sådan omfördelning var ingen betjänt av hette 
det vidare. Några samhällsekonomiska skäl för en stads- eller frikö- 
pingsbildning vid Döderhultsvik kunde Kungl Maj:t ej finna. Den sam
hälleliga kostnaden för en stadsbildning därstädes skulle bli större än 
nyttan därav.41

Avsaknaden av tillräcklig hamnkapacitet ingick också som ett viktigt 
moment när Trelleborg fick avslag på sin begäran om stads- eller frikö-



pingsprivilegier år 1815. När Trelleborg försågs med fria köpingsrättig- 
heter år 1843 så motiverades detta bland annat med att orten och intillig
gande socknar då gått samman om ett nytt hamnprojekt.42

I andra fall instämde visserligen Kungl Maj:t i initiativtagarens fram
hållande av önskvärdheten av vidgat handelsutbyte, men just i det ak
tuella fallet ansåg man att stads- eller köpingsprivilegier ej skulle kunna 
öka handeln utöver den omfattning den redan hade. När Åseda sökte 
om fria köpingsrättigheter år 1836, så svarade Kungl Maj:t att ortens 
behov var man villig att uppfylla, men utan att för den skull utfärda 
sökta privilegier.43 Andra orter fick som svar på sina ansökningar vid
gade handelsfriheter, men ej de begärda stads- eller köpingsprivile- 
gierna. Det gällde bland andra för Mora, Ronneby, Döderhultsvik och 
Trelleborg.44 När Grebbestad sökte köpingsrätt år 1844 svarade Kungl 
Maj:t att det kunde man väl i och för sig tänka sig, men det fanns ingen 
anledning att prioritera Grebbestad framför alla övriga bohusländska 
fiskelägen som skulle kunna ställa samma anspråk på köpingsprivile
gier. Grebbestad fick avslag på sin ansökan, då några speciella skäl ej 
ansågs föreligga och eftersom borgerskapet i närbelägna städer av
styrkte förslaget.45

Kungl Maj:t var av den uppfattningen att antalet städer i riket redan 
var mer än tillräckligt. När Lysekil sökte privilegier år 1834 anförde 
Kungl Maj:t således att flera av rikets mindre städer befann sig i van
makt till följd av de skyldigheter som var förbundna med stadsrätt och 
borgerlig rörelse. Ej heller hade de förmåga att själva lyfta sig ur detta 
tillstånd och Kungl Maj:t ville nu inte skapa fler orter med dylika 
problem.46 Det var ett skäl till att köpingsinstitutionen gärna användes 
istället för den traditionella utdelningen av stadsprivilegier. Exporten 
tycks Kungl Maj:t ofta ha sett som en oföränderlig storhet. Att utdela 
ytterligare stapelrätter skulle bara innebära att exporten fördelades på 
fler orter och de redan befintliga stapelstäderna skulle få mindre del av 
utrikeshandeln än tidigare. Antalet stapelstäder borde snarare minska 
än öka anfördes som svar på Båstads ansökan om stapelfrihet år 1837.47 
Även gentemot Döderhultsviks många ansökningar användes stundom, 
som ovan framgått, liknande argument.

När Kungl Maj:t behandlade ett ärende om anläggande av ny admi
nistrativ tätort remitterades det normalt till kommerskollegium och det 
berörda länets landshövding. Det förekom att kammarkollegium, gene
raltulldirektionen samt närbelägna städer och eventuella köpingar fick 
yttra sig i ärendet. Hur reagerade de tillfrågade städerna på förslag om



nya städers eller köpingars inrättande? Vilka lokala opinioner tog Kungl 
Maj:t mest hänsyn til! i sina avvägningar?

De tillfrågade städerna var i allmänhet helt negativt inställda till in
rättandet av nya städer och köpingar. 1 Rosmans källutgåva finns inget 
som helst tecken på en positiv inställning från de tillfrågade städerna. I 
ett fall skrev till och med en stad till Kungl Maj:t för att stoppa en befa
rad köpingsbildning. Det gällde Mariestad i Skaraborgs län, som på det 
sättet ville hindra att en köping anlades i Vadsbo härad intill Göta kanal. 
Kommerskollegium, som fick ärendet på remiss, svarade att något så
dant projekt ej var aktuellt och om så skulle bli fallet, skulle naturligtvis 
borgerskapet i Mariestad beredas tillfälle att framföra sina synpunkter.48

Städerna strävade givetvis efter att slå vakt om sina intressen. En ny 
stad eller köping uppfattades som en icke önskvärd konkurrent. Kanske 
delade städerna Kungl Maj:ts uppfattning att antalet städer snarare 
borde minska än öka. Kanske ansåg de att ytterligare administrativa tät
orter skulle leda till att handeln fördes från de befintliga städerna till de 
nya anläggningarna. Borgarnas i Kalmar och Karlskrona värnande om 
sina intressen var sannolikt av betydelse vid Kungl Maj:ts bedömning 
av Döderhultsviks och Ronnebys ansökningar om stadsprivilegier. I de 
handlingar som rör Ronneby framskymtar statsmaktens hänsynsta
gande till borgerskapet i Karlskrona tämligen klart.49 Att Döderhultsvik 
och Ronneby så småningom fick sina länge eftertraktade stadsrättighe- 
ter berodde nog bland annat på att orterna blev så stora och folkrika 
att det av lokaladminstrativa skäl var nödvändigt att skilja dem från de 
socknar de tillhörde.

När det gällde att ta ställning till lokala opinioner var Kungl Maj:t 
vanligen mer lyhörd för städernas synpunkter än för de krav landsbygds
befolkningen framförde. Städernas önskemål tillgodosågs dock inte all
tid. År 1837 beslöt Kungl Maj:t att en köping skulle anläggas vid Röde- 
sund i Skaraborgs län. Detta beslut tillgodosåg landsbygdsbefolkning
ens önskemål, men även de militära anspråken. Däremot avstyrkte 
borgerskapet i städerna Mariestad, Skövde och Hjo förslaget om ny kö
pingsbildning.50 Till denna köping återkommer jag av annat skäl nedan.

Lokala opinioner gällde inte bara yttringar för eller emot förslag om 
nya städer eller friköpingar. Det kunde också gälla försök att avprivili- 
giera redan befintliga administrativa tätorter. År 1845 behandlade såle
des Kungl Maj:t en framställan från åtskilliga innevånare i Lysekils kö
ping med krav på köpingsrättigheternas indragande. De sökande ansåg 
att köpingstillståndet inte gav Lysekil någon verklig fördel, däremot



skapade det i flera avseenden besvär och förluster. Kungl Maj:t avfär
dade denna framställan utan vidare motivering.51

De lokala opinionerna utgjorde en av de krafter som påverkade den 
administrativa tätortsbildningsprocessen 1770-1865. För det slutliga av
görandet om privilegier skulle utdelas eller ej svarade dock Kungl 
Maj:t. Statsmaktens åtgärder fick dock inte alltid de effekter man hade 
önskat och avsett genom beslutet.



11. Uteblivna tätortsbildningar

Töksmark

Västra Värmland var ett av de områden i Sverige som helt saknade ad
ministrativa tätorter vid 1800-talets början (karta 2). Innevånarna i 
bland andra Gillberga, Jösse och Näs härader i västra Värmland fick 
hämta sina köpmannavaror i de avlägsna städerna Karlstad och Åmål. 
Där fick de också söka finna avsättning för sina egna produkter. För att 
råda bot på dessa olägenheter gick jordägare och egendomsinnehavare 
i nämnda härader samman i en gemensam framställning till Kungl Maj:t 
med anhållan om anläggandet av en köping i Sulevik eller alternativt 
invid Arvika kyrkoby. När landshövdingen i Värmlands län fick detta 
ärende på remiss ansåg han att Arvika var att föredra framför Sulevik, 
trots att statsmakten redan tidigare förvärvat mark för en eventuell 
stadsbildning i Sulevik. Landshövdingen förordade i sitt yttrande att två 
fria och av städer oberoende köpingar borde anläggas i västra Värm
land. Den ena köpingen ville landshövdingen ha placerad i Arvika och 
den andra intill Töksmarks kyrka i Nordmarks härad. Den senare kö
pingen var ett nytt projekt synbarligen initierat av landshövdingen 
själv.52

I Arvika kyrkoby löstes markfrågorna relativt snabbt genom att sta
ten sålde Suleviks hemman och istället köpte upp Solbergs hemman in
till Arvika kyrka för att där anlägga den nya köpingen. I Töksmark var 
markfrågorna något mer problematiska, men löstes på så sätt att kyrkan 
ställde mark till förfogande för en köpingsanläggning. För både Arvika 
och Töksmark utfärdades fria köpingsprivilegier under år 1811. Beträf
fande Sulevik, nära Arvika, beslöt Kungl Maj:t att ny utredning om 
eventuell köpingsbildning skulle göras.53

För Arvika köping fastställde Kungl Maj:t i november 1811 en plan i 
syfte att reglera tomtdragningar, gatusträckningar och byggnation. Ett 
drygt år senare kungjorde Kungl Maj:t att Arvika skulle bilda stad un
der namnet Oscars stad. De år 1812 utdelade stadsprivilegierna återkal
lades dock redan 1821 och Arvika förblev under resten av 1800-talet 
köping.54 Arvika började bebyggas tämligen omedelbart efter att privi
legierna erhållits och planen fastställts. Inflyttningen var förhållandevis 
stor. År 1820 beboddes Arvika av 192 personer. Tio år senare (1830) 
uppgick folkmängden till 453 personer och 1840 till 520 personer. Inne



vånarantalet fortsatte att stiga och nådde år 1865 en nivå på 830 perso
ner (tabell 1). Arvika växte fram till en av rikets större köpingar och 
kunde även hävda sig väl gentemot de mindre städerna.

I Sulevik och Töksmark blev utvecklingen helt annorlunda än i Ar
vika. För Suleviks del stannade det vid en utredning och frågan om 
stads- eller köpingsbildning aktualiserades aldrig på nytt. Till det för kö- 
pingsbildning anvisade området intill Töksmarks kyrka ägde aldrig nå
gon inflyttning rum och några byggnader uppfördes ej heller. Efterhand 
började marken åter odlas upp och tas i anspråk för jordbruksändamål.

Ar 1841, trettio år efter köpingsrättigheternas utfärdande, inkom till 
landshövdingen i Karlstad den första ansökan om tillstånd för närings- 
utövande i Töksmark. Det var en handlare från Arvika, som ville eta
blera sig i Töksmarks köping. Landshövdingen vände sig till Kungl 
Maj:t för att höra om köpingsrättigheterna kvarstod ännu efter trettio 
år, då de ej tidigare kommit till användning och marken dessutom tagits 
i anspråk för jordbruksdrift. När Kungl Maj:t på nytt behandlade frågan 
om köpingsrätt för Töksmark blev beslutet att rättigheterna ifråga åter
kallades. Förutom den långa tid som förflutit utan att köpingstillståndet 
nyttjats och det förhållandet att marken nu användes för annat ända
mål, anförde Kungl Maj:t de förbättrade kommunikationerna och där
igenom ökade omlandskontakterna som skäl för sitt återtagande av kö- 
pingsprivilegierna. Den lättnad vid avsättningen av ortens produkter 
jämte anskaffandet av köpmannavaror som köpingsbildningen år 1811 
syftade till hade nu, menade Kungl Maj:t, uppnåtts genom de nya vägar 
som anlagts från Töksmark genom Flån vid norska gränsen och vidare 
till Christiania (Oslo) och Fredrikshald (Flalden). Kungl Maj:t fann där
för inget skäl till att Töksmark längre skulle vara köping utan drog till
baka privilegierna. Mot detta beslut besvärade sig innevånarna i Nord
marks härad i februari 1842, men utan framgång. Kungl Maj:ts besiut 
om köpingstillståndets upphörande i Töksmark stod orubbligt fast.55

Karl Johans stad

En följd av den nya gränsdragningen mellan Sverige och Ryssland efter 
1808/1809 års krig var att Torneå inte längre var svensk stad. Luleå var 
efter fredsslutet den svenska stad som låg närmast riksgränsen i denna 
del av riket. Avståndet mellan Luleå och gränsen uppgick dock till inte 
mindre än cirka 13 mil. Centralmakten kände därför behov av att an
lägga en ny stad närmare gränsen mot Finland. Den fördelaktigaste



platsen för den nya staden var, enligt landshövdingen i Norrbottens län, 
en utmark til! Nikkala by. Öustinkentä, som det föreslagna området 
hette, var beläget cirka en mil från riksgränsen.

År 1812 utfärdade Kungl Maj:t privilegier för den nya staden, som 
gavs namnet Karl Johans stad. I den nya staden fick alla som så önskade 
slå sig ned för att driva stadsnäringar utan hinder av skråordningar och 
handelsregiementen. Staden lades under landsrätt och löd således i juri
diska ärenden under häradsrätt. I så kallade ekonomi- och polisärenden 
var den underställd länets landshövding samt ortens ordinarie kronobe- 
tjäning. I ecklesiastiskt avseende skulle den tills vidare lyda under den 
landsförsamling, Nedertorneå, som Öustinkentä tillhörde. Det var såle
des den enklare formen av stadsbildning som här praktiserades. För att 
främja inflyttningen till Karl Johans stad samt näringslivet därstädes be
viljades alla som ville bosätta sig i den nya staden tio års skattefrihet. 
Däremot avvisade Kungl Maj:t landshövdingens förslag om att 700 tun
nor salt årligen skulle få tullfritt införas till staden under tio års tid.56

Den plats som landshövdingen i början av 1810-talet ansåg särskilt 
väl lämpad för en stadsanläggning visade sig snart mindre tjänlig för än
damålet. Marken var stenig och svår att bebygga. Dessutom låg platsen 
på alltför långt avstånd från allmänna kommunikationer för att vara at
traktiv, även om den hade hamnläge. Strukturella förutsättningar för en 
tätortsbildning saknades i hög grad på den föreslagna platsen. Trots er
bjudandet om tio års skattefrihet var det ingen som ville bosätta sig i 
Karl Johans stad eller Haparanda som stadens namn i fortsättningen 
skulle vara enligt kungligt beslut i juni 1821.57 Den ort dit handeln spon
tant sökte sig var istället Haparanda by belägen intill gränsen mot Fin
land. I byn Haparanda inrättades också en tullkammare.

Ännu i början av 1820-talet var Karl Johans stad obebodd och obe
byggd. Landshövdingen föreslog därför att stadsprivilegierna skulle 
flyttas från Öustinkentä till nytt läge vid Kalixälvens utlopp. Som alter
nativa platser vid älvmynningen anvisade landshövdingen Bredviken 
och Risön. Landshövdingen föreslog dessutom att en fri köping skulle 
anläggas vid Torneå älvs utlopp i Bottenhavet, just i anslutning till grän
sen mot Finland. Från den norrbottniske riksdagsledamoten Rutberg 
kom vid samma tid liknande förslag. Rutberg menade att stadsprivile
gierna borde överföras från Karl Johans stad till en plats i närheten av 
Haparanda by. Om så ej blev fallet föreslog han som alternativ en kö
pings anläggande i anslutning till Haparanda by.

Centralmakten avfärdade förslagen om flyttning av stadsprivile-



gierna. En stad vid Kalixälvens utflöde fann man ej av behovet påkal
lad. Ytterligare anfördes att åtgärden ej kunde verkställas utan uppoff
ring av allmänna medel. Däremot ställde sig Kungl Maj:t positiv till för
slaget om att anlägga en fri köping invid Haparanda by. Beslutet motive
rades bland annat med att det fanns ett klart behov av en handelsplats 
mellan riksgränsen och Luleå. Vidare framhöll Kungl Maj:t att områ
dets innevånare funnit det bekvämnare att föra sina varor till Hapa
randa by än till Karl Johans stad. I byn fanns också redan tullkammare. 
Kungl Maj:t rättade sig slutligen efter handelns spontana rörelsemöns
ter och beslöt i december 1821 att en fri köping skulle inrättas intill Ha
paranda by.58 Stadsprivilegierna för staden Haparanda (Karl Johans 
stad) stod dock fortfarande kvar. Det fanns därför vid den tiden två ad
ministrativa tätorter med namnet Haparanda. För det första en obe
bodd och en obebyggd stad på Nikkala bys gamla ägor och för det andra 
en friköping belägen intill Haparanda by vid riksgränsen mot Finland.

Beslutet om inrättandet av en köping i Haparanda kom således 1821, 
men det dröjde åtskilliga år innan själva köpingsbyggandet kunde inle
das på allvar. Den av landshövdingen först föreslagna platsen, en ut
mark med namnet Lappbacken, avvisades av handelsmännen såsom va
rande otjänlig för ändamålet. Därtill kom problem med markägarna. 
Markfrågorna var dock lösta år 1827 efter att staten förvärvat ett hem
man i Haparanda by för att där bygga den nya köpingen. På 1830-talet 
kom så inflyttningen igång och antalet innevånare ökade enligt kyrko
böckerna från 2 personer år 1830 till 278 år 1840. Mantalslängden är mer 
optimistisk och upptar 169 personer i Haparanda stad och köping år 
1830. Åren 1835 respektive 1840 rapporterar samma material 260 re
spektive 371 innevånare i Haparanda köping (tabell 1). År 1842 fick kö
pingen Haparanda stapelstadsrätt och samtidigt återkallades stadsprivi
legierna för den förra staden Haparanda (Karl Johans stad), invid Nik
kala by.59

Rödesund

I brev till Kungl Maj:t år 1836 klagade chefen för ingenjörskåren vid 
Karlsborgs fästning över att Rödesunds marknadsplats var belägen 
inom fästningsområdet. Marknadsplatsen var bebyggd med såväl bodar 
som boningshus och där vistades en befolkning som inte hörde till någon 
bestämd församling och ej heller var underställd någon särskild styrelse. 
Brevskrivaren fann detta både militärt och moraliskt tvivelaktigt. Han



ville nu ha en plats fixerad för den framtida bosättning som kunde för
väntas uppstå kring fästningen och Göta kanal.

Kungi Maj:t beslöt på basis av detta yrkande att marknadsplatsen 
skulle flyttas och vidare att en köping skulle anläggas helst i marknads
platsens närhet. Landshövdingen i Skaraborgs län föreslog som plats för 
den nya köpingen ett av staten ägt område mellan Rödesund och Svan
viks by i fästningens omedelbara grannskap. I januari 1837 beslöt Kungl 
Maj:t i enlighet därmed, att en fri och av stad oberoende köping skulle 
anläggas på den föreslagna platsen. Marknadsplatsen flyttades senare 
under året till Mölltorp. Några ytterligare åtgärder för att reglera förhål
landena i den beslutade köpingen vidtogs dock aldrig. Köpingen fick ej 
ens något riktigt egennamn.60

Varför inga tätorter?

Varför uteblev tätortsbildandet i Töksmark, Karl Johans stad och Röde
sund, trots de administrativa besluten orn stads- respektive friköpings- 
anläggningar? I västra Värmland fanns otvivelaktigt ett behov av och ett 
utrymme för tätortsbildningar, då avstånden till närbelägna städer var 
nog så dryga. Behovet var dock täckt och utrymmet fyllt i och med Arvi
kas uppkomst och framväxt. Det var också till Arvika som handeln 
sökte sig och inte till den samtidigt inrättade friköpingen i Töksmark. 
Att Arvika föredrogs framför Töksmark kan tänkas ha berott på skillna
der i lokala strukturella betingelser för tätortsbildning.

Även i Norrbottens län fanns behov av och utrymme för ny tätorts
bildning vid sidan av de redan existerande städerna. I Karl Johans stad 
saknades dock strukturella förutsättningar för att en tätort spontant 
skulle växa fram. Köpenskapen sökte sig till Haparanda by och det var 
först när de administrativa besluten formade sig efter de vägar handeln 
tog, som en bestående och livskraftig stad kunde etableras.

Fallet Rödesund är mer dunkelt. Köpingen tillkom på militärt initia
tiv. Initiativtagarens primära mål var att omlokaiisera marknadsplatsen. 
När detta väl åstadkommits bekymrade sig fästningskommendanten ej 
mer för ärendet. Inte heller Kungl Maj:t tycks ha varit intresserad av att 
driva frågan vidare, genom att till exempel från landshövdingen begära 
in plan för bebyggandet av köpingen samt reglemente. Sådana åtgärder 
var vanliga vid andra fall av köpingsbildning. När Kungl Maj:t tillgodo
sett de militära önskemålen lät man frågan falla. Någon tätortsbildning 
tycks ej heller vid den tiden spontant ha utvecklats på den anvisade plat-



sen. Ej heller har några lokala yttringar till stöd för en stads eller kö
pings anläggande kunnat noteras. Behovet av tätorter var onekligen re
dan ganska väl tillgodosett i denna del av riket (karta 2).

Initiativen till anläggandet av nya administrativa tätorter togs i samt
liga tre här aktuella fall från centralt håll och växte ej fram ur lokala 
behov. De anvisade platserna för tätortsbyggandet tycks inte ha valts 
med någon större omsorg. Antingen var områdets tätortsbehov redan 
fyllt eller också saknades strukturella förutsättningar på den föreslagna 
orten.



12. Köpingarnas folkmängd

Centralmaktens initiativ i tätortsbildningsfrågor kröntes således ej alltid 
med framgång och Kungl Maj:ts allmänna attityd till nybildning av tät
orter präglades av återhållsamhet. Av bland annat dessa orsaker be
gränsades antalet formellt nybildade administrativa tätorter och prak
tiskt realiserade projekt till elva köpingar och åtta städer. Hur många 
människor bodde då i dessa nya tätorter? Hur utvecklades det gamla 
lydköpingsväsendet under denna period med intensiv nybildning av ad
ministrativa tätorter? Vilken storlek och samhällelig betydelse hade fri- 
och lydköpingarna? Påverkas den bild av Sveriges urbana utveckling 
som städerna förmedlar på ett mer genomgripande sätt när även köping
arna dras in i analysen?

De nybildade städernas storlek och befolkningsutveckling kan tämli
gen enkelt fastställas utifrån den tryckta officiella statistiken, vilken re
dovisar folkmängdsuppgifter för såväl varje enskild stad som för var och 
en av landsbygdens socknar. Köpingarna tillhörde den administrativa 
landsbygden och bildade blott i några få undantagsfall egna socknar, 
varför de vanligen döljs i modersocknens rapportering. Det är först för 
år 1870 som vi har en rikstäckande köpingsstatistik att tillgå. Den visar 
bland annat att köpingarnas sammanlagda folkmängd det året uppgick 
till 10918 personer, vilket motsvarade 0,27 procent av rikets totalbefolk
ning och 2,02 procent av städernas befolkningssiffra. Hur såg då dessa 
tal ut tidigare under 1800-talet?

I mantalslängder och kyrkoböcker finns köpingarna vanligen på ett 
identifierbart sätt särredovisade från socknen i övrigt åtminstone vad 
gäller större delen av 1800-talet. 1 tabell 1 har jag gjort en sammanställ
ning över köpingarnas folkmängder för vart femte år mellan 1815 och 
1865. Uppgifterna är i de flesta fall hämtade ur mantalslängderna, vilka 
vid denna tid innefattar såväl mantalspliktiga som befriade personer.61 
Vissa av de köpingar som är upptagna i tabell 1 ombildades efter hand 
till städer och de lämnar då köpingsstatistiken för att överföras till stä
dernas skara. Antalet köpingar varierar därmed över tid och de summe
rade befolkningstalen är inte utan vidare direkt jämförbara med var
andra. För att uppnå full jämförbarhet inom en femårsperiod innehåller 
summaraderna två noteringar. Den övre uppgiften används för jämfö
relse med föregående undersökningsår och den nedre uppgiften för 
jämförelse med efterföljande år. När de två värdena sammanfaller an-



ges dock folkmängdstalet bara en gång och då på den övre raden. Inom 
varje femårsperiod konstanthålles således i summeringarna antalet or
ter och effekterna av nybildningar respektive avgångar elimineras. Med 
hjälp av kedjeindex kan så tillväxten beräknas för längre tidsavsnitt än 
en femårsperiod.

I tabell 1 delas köpingsväsendet upp på fri- respektive lydköpingar. 
Till friköpingarna har även Båstad, Skellefteå och Sölvesborg förts, 
även om de inte var egentliga friköpingar. Skellefteå erhöll stadsrättig- 
heter år 1845, men dess ställning påminde länge om en friköpings och 
det var först år 1860 som Skellefteå stad redovisades avskild från sock
nen och infördes bland städerna i den officiella statistiken. Båstad och 
Sölvesborg hade båda haft formella urbana funktioner när de tillhörde 
Danmark, men degraderades när de blev svenska orter. Sölvesborg blev 
formellt stad på nytt år 1835 och omnämns ibland som köping tidigare 
under 1800-talet. Båstad omtalas i mantalslängderna ömsom som 
socken, köping, stad och stadsfläck. Yrkestitlarna vittnar om att samhäl
let hade en övervägande urban prägel. Enligt landshövdingen i Kristian
stad län utgjorde Båstad en stadsfläck fram till 1858, då orten fick regle
mente och köpings namn. Stadsfläcksrättigheterna utfärdades i en 
kunglig resolution från år 1664 och bestod i rätten att driva hökeri, hant-

Tabell 1: Folkmängden i fri- och lydköpingar 1815-1865

Tätort 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1860 1865
Friköpingar
Arvika 102 192 318 453 535 520 567 623 719 802 830
Filipstad 551 702 805 928 999 1106
Haparanda 260 371 434 472
Ljungby 10 13 60 113 144 176 164 151
Lysekil 532 546 562 587 607 677 794
Malmköping 166 187 226 234 268 290 280 316 337 390 390
Motala 13 74 118 220 376 454 574 1038 1444
Mörbylånga 49 81 132 174 169 162 159 210
Trelleborg* 1272 1432 1548 1615 1843
Örnsköldsvik 52 116 162 304 378
Båstad 576 543 598 507 605 625 697 708 758 837 918
Skellefteå 99 243 320
Sölvesborg 884 912 1022 956 1042 1284

Summa 2279 2536 2969 3152 3661 5154 3203 5021 5286 6306 6958
2982 3211 4453 2764 4527 4648 5986



Lydköpingar
Bergkvara 43 43 42 53 37 63 79 70 65 91 84
Döderhultsvik 293 334 401 357 438 746 952 1178 1586 2060
Figeholm 125 130 132 131 140 176 182 194 349 413
Gamlebv 119 130 150 188 170 196 178 175 176 229 246
Kristianopel 82 96 120 110 129 129 144 132 172 170 185
Mönsterås 317 442 477 460 510 619 710 845 1007 992 1049
Patahoim 73 70 61 77 85 111 114 126 154 141 146
Påskallavik 45 38 39 49 60 75 84 91 106 128 172
Ronneby 1216 1417 1595 1451 1445 1751 1755 1726 1723 1692 1405
Valdemarsvik 31 46 73 165 210 222 242 268 316
Summa 2188 2570 3015 2923 3078 3995 4402 4747 5425 6120 4016

2695 3046 4060

TOTAL, 4467 5106 5984 6075 6739 9149 7605 9768 10711 12426 10974
KÖPINGAR 5231 6028 6134 7531 6759 8929 9395 10046

Procent av 0,18 0,20 0.22 0,21 0,22 0,29 0,23 0,28 0,29 0,32 0,27
riket 0,20 0,22 0,21 0,25 0,22 0,27 0,27 0,26

Procent av 1,86 2,03 2,21 2,18 2,34 3,04 2,35 2,79 2,83 2,88 2,20
städer 2,08 2,23 2,20 2,61 2,23 2,76 2,68 2,31

Anm. 1 summaraderna hålls antalet orter konstant inom varje femårsperiod. Den övre raden 
används för jämförelse med föregående år, den nedre raden för jämförelse med efterföljande år. 
Om de två värdena sammanfaller anges uppgiften enbart på övre raden.

* Uppskattade värden 1845-1860. vilka beräknats utifrån köpingens andel av socknens folk
mängd år 1865.

Referenser: Riksarkivet, Mantalslängder.
BSOS, serie A, Befolkning 1880.

verk, gästgiveri, krögeri och viss annan handel. Däremot åtnjöt Båstad 
varken tullfrihet eller accisbefrielse.62

Sin största omfattning tycks det äldre svenska köpingsväsendet ha 
nått omkring 1860. Det året innehöll mantalslängderna för de under pe
rioden 1855-1860 bestående köpingarna över 12400 namn, vilket ut
gjorde 0,32 procent av rikets totalbefolkning och 2,88 procent av städer
nas folkmängdstal. Bortsett från åren 1825-1830 vittnar hela tidsperio
den 1815-1865 om en obruten andelstillväxt för fri- och lydköpingarna, 
såväl i relation till riket totalt som till städerna (tabell 1). Särskilt stark



var tillväxten under tiden 1835-1860, dvs under den period när det ur
bana genombrottet ägde rum i Sverige.63

Merparten av lyd- och friköpingarna var mycket små orter. Omkring 
hälften av dem skulle idag inte betraktas som tätorter, då de hade långt 
under 200 innevånare och i vissa fall till och med under 50 bofasta perso
ner. Andra köpingar nådde däremot en aktningsvärd befolkningsstorlek 
och var i det avseendet fullt jämförbara med åtskilliga av dåtidens städer 
(tabell 2). Bland lydköpingarna är det tre som framstår som mer ”stads- 
lika” än de övriga och det gäller Döderhultsvik, Mönsterås och Ron
neby. Ronneby var under 1800-talets första hälft den klart största kö
pingen i Sverige med drygt 1 200 innevånare år 1815 och som mest cirka 
1750 mantalsförda personer vid mitten av 1800-talet. Tillväxten i Ron
neby var dock långsam åtminstone i jämförelse med den starka expan
sion som ägde rum på kalmarkusten, där både Döderhultsvik och Möns
terås utvecklades synnerligen raskt. Mönsterås var ända in på 1830-talet 
den större av de två småländska lydköpingarna. Trots en fördubbling av 
folkmängden från 500 till 1000 personer mellan 1835 och 1855 passera
des ändå Mönsterås av Döderhultsvik som växte än starkare. I den bli
vande staden Oskarshamn (Döderhultsvik) ökade befolkningen enligt 
mantalslängderna från 438 personer år 1835 till 1586 år 1855 och vidare 
till 2060 år 1860 (tabell 1). Döderhultsviks befolkning hade därmed mer 
än fyrdubblats sedan 1835 och ungefär tiodubblats sedan sekelskiftet 
1800.64 Få orter i Sverige torde kunna visa på en så stark befolkningstill-

Tabell 2: Köpingar och städer fördelade efter storlek 1815-1865

Köpingar Städer
Storlek 1815 1835 1855 1865 1815 1835 1855 1865

0- 199 7 10 9 5 0 0 0 0
200- 499 2 3 3 6 6 4 2 2
500- 999 3 5 4 3 26 21 14 10

1000-1499 1 2 1 3 15 16 21 15
1500-1999 0 0 3 1 10 10 8 16
2000- 0 0 0 0 25 32 41 45

Summa 13 20 20 18 82 83 86 88

Referenser: se tabell 1.



växt som Döderhultsvik under denna tid. Döderhultsviks expansion 
fortsatte fram till mitten av 1880-talet, alltså även efter stadsrättigheter- 
nas erhållande år 1856. För Mönsterås del bröts däremot den expansiva 
trenden i mitten av 1850-talet och resten av seklet kännetecknades av 
absolut stagnation och relativ tillbakagång.

Bland friköpingarna intog Filipstad, Sölvesborg och Båstad länge en 
särställning. De hade alla tre tidigare åtnjutit urbana privilegier och så
väl Filipstad som Sölvesborg blev på nytt städer år 1835. I Båstad stod 
folkmängdssiffran i stort sett stilla kring 500-600 personer före 1840-ta- 
let, medan Sölvesborg och framförallt Filipstad växte. I Filipstad för
dubblades innevånarantalet mellan 1815 och 1835 från 500 till 1 000 per
soner (tabell 1).

Av de under perioden 1770-1865 nybildade friköpingarna hade alla 
utom Ljungby nått över 200 innevånare år 1865 och Mörbylånga hade 
just passerat den gränsen. Trelleborg, Motala och Ronneby var i början 
av 1860-talet de största köpingarna i Sverige med mellan 1400 och 1850 
innevånare år 1865. De ombildades alla tre till städer inom några årtion
den därefter. Den i början av 1820-talet invid Göta kanal nyanlagda fri
köpingen Motala var mycket expansiv vid mitten av 1800-talet. Mellan 
1840 och 1865 sjudubblades exempelvis Motalas befolkning från cirka 
200 personer till över 1400 personer.65 Till de större köpingarna i Sve
rige i början av 1860-talet hörde vidare Arvika, Båstad och Lysekil med 
vardera cirka 800-900 innevånare (tabell 1).

Vid sidan av städerna etablerades det sålunda under perioden 1770- 
1865 ett antal fria och av städer oberoende köpingar. Samtidigt expan
derade vissa äldre lydköpingar mycket starkt och var vid 1800-talets 
mitt, liksom flera friköpingar, jämförbara med åtminstone de mindre 
städerna vad gäller folkmängd och rörelse. I några fall höjde sig köping
arna klart över de mindre städerna. Det svenska fri- och lydköpingsvä- 
sendet var dock inte av den storleken, att det på riksnivå radikalt för
ändrar den bild av urbaniseringsförloppet som städerna förmedlar. Ut
vecklingstendenserna för de två administrativa tätortskategorierna 
tycks dessutom i viss mån samvariera. När köpingarna tillförs analysen 
förstärks således bilden av en successivt tilltagande urbanisering från 
omkring 1830-talets mitt. I vissa delar av riket var dock köpingsväsendet 
mer utvecklat och innehållsrikt än vad rikssiffrorna antyder och det gäl
ler i första hand för Småland och södra Sverige. Vidare innehåller kö
pingsväsendet några av de mest expansiva tätorterna i hela riket under 
perioden 1815-1865.



Utanför det formella stads- och köpingsväsendet och vid sidan av 
bruksbebyggelsen började dessutom ytterligare tätorter att ta gestalt re
dan under 1800-talets första hälft. Trelleborg, Lysekil, Värnamo och 
Nybro var till exempel redan uppvuxna tätorter, när de fria köpingsrät- 
tigheterna utdelades och deras näringsliv baserades huvudsakligen på 
handel och hantverk, dvs typiskt urbana näringar. I Lysekil var dess
utom fisket ett viktigt näringsfång. Grebbestad och Fjällbacka var två 
andra bohusländska fiskelägen med förtätad bebyggelse och bosättning, 
som sökte om stads- eller köpingsrättigheter under 1800-talets första 
hälft, dock utan framgång. Fjällbacka uppgav i sin ansökan år 1836 att 
orten beboddes av cirka 500 innevånare och att en betydlig handel med 
spannmål ägde rum. Även i andra fiskelägen fanns förtätningar av likar
tad karaktär.66

Trollhättan uppgavs år 1863 ha en talrik och inom en trång krets sam
manförd befolkning. Till folkmängd och rörelse var Trollhättan jämför
bar med de större köpingarna. Folkmängden i Trollhättans kommun 
uppgick år 1865 till 2 224 personer och kommunen var redan vid den 
tiden ordentligt agglomerad.67 Ett ytterligare exempel på en tätortsbild- 
ning utanför det administrativa systemet är agglomerationen intill den i 
början av 1820-talet uppförda Motala verkstad, vilken låg i omedelbar 
närhet av friköpingen Motala. I mantalslängden för år 1825 omtalas 308 
personer som bosatta i den informella tätorten Motala verkstad. Den 
var således klart större än Motala köping (13 personer år 1825) och för
blev så under lång tid framöver. År 1850 var över 1000 personer man- 
talsförda på den informella Motala tätort och år 1865 uppgick antalet till 
2375 personer.

En helt annan typ av tätortsbosättning representerar Lyngby slätter i 
Lyngby socken. Malmöhus län. Där samlades främst efter skiftesförrätt
ning på 1820-talet en fattig och utarmad befolkning. De personer som 
slog sig ned på Lyngby slätter hade ofta av fattigvårdsskäl förvägrats in
flyttning till andra socknar. På Lyngby slätter uppfördes enkla bostäder 
på små ytor, varför bosättningen fick en tät karaktär. Folkmängden i 
området har uppskattats till 200-300 personer för 1860- och 1870-talen. 
Den huvudsakliga tillväxten ägde dock rum mellan cirka 1825 och 1850. 
Liknande agglomerationer fanns även på andra håll både inom och 
utom Skånes gränser.68

Storleken på och omfattningen av den informella tätortsbildning som 
tog form under 1800-talet är dåligt känd och utforskad. De aktuella or
terna utgjorde, liksom flertalet fri- och lydköpingar, endast sockendelar



och döljs därmed i modersocknarnas redovisning. Det är troligen ej hel
ler alltid möjligt att identifiera de informella tätorterna i mantalslängder 
respektive kyrkoböcker. I slutet av 1940-talet genomförde geografen 
Olof Jonasson en undersökning av all tätortsbosättning (städer, kö
pingar, icke-administrativa tätorter) år 1865 i åtta mellansvenska län.69 
Inom detta område fanns år 1865 två informella tätorter med över 2000 
innevånare och ytterligare sju med 500 eller fler innevånare. På basis av 
Jonassons studie har jag skattat folkmängden i köpingar jämte tätorter 
utan administrativ särställning i hela riket till 60000-65000 personer år 
1865. Av dessa skulle, enligt tabell 1, cirka 10 000-11000 vara köpings- 
bor och resterande cirka 50000 personer representerar följaktligen den 
informella tätortsbefolkningen. Av rikets totala befolkning skulle det 
året ungefär 1,2-1,3 procent ha varit bosatta i informella tätorter. Deras 
andel av stadsbefolkningen uppgick vid samma tidpunkt till 10-11 pro
cent. Det fanns således redan vid 1860-talets mitt ett icke helt obetydligt 
tätortsboende vid sidan av stadssystemet. Det är knappast troligt att den 
informella tätortsbosättningen antog högre värden tidigare under 1800- 
talet, snarare var andelarna då något lägre.

Städernas andel av Sveriges totala folkmängd låg från 1700-talets mitt 
och fram till 1800-talets mitt tämligen konstant vid en nivå på 10 pro
cent. Det var först på 1830-talet som en period med successiv höjning 
av urbaniseringsgraden inleddes.70 Denna bild av urbaniseringsförlop- 
pet på riksnivå under 1800-talets förra del ändras knappast i sina huvud
drag, om befolkningsstatistiken för städerna kompletteras med folk- 
mängdsuppgifter för övriga dåtida tätortsbildningar. På regional nivå 
kan dock förhållandena bli annorlunda. Där kunde på vissa håll ansen
liga köpingar men även andra tätorter ta form och genom att foga dessa 
orters utveckling till städernas kan kanske bilden av regionala förlopp 
bli delvis en annan än när enbart städerna beaktas.



13. Sammanfattande synpunkter

Den administrativa tätortsbildningen antog under perioden 1770-1865 
egenskaper, som gör att den tiden framstår som en specifik fas inom 
stads- och köpingsgrundandet under privilegiegivningens era. Intensite
ten i nybildningen av städer och köpingar ökade på nytt efter ett nästan 
sekellångt uppehåll i stadsgrundandet och lågt administrativt tätortsbil- 
dande även i övrigt. Främst var det dock antalet ansökningar som växte 
i omfattning. Dessa ansökningar hade vanligen ett lokalt engagemang 
bakom sig. I åtskilliga socknar och härader runtom i Sverige upplevde 
lokalbefolkningen ett starkt behov av en ny stad eller köping för att där
igenom lättare kunna avsätta sin egen produktion och lättare anskaffa 
varor utifrån. Under föregående perioder med hög intensitet i stadsbil- 
dandet tycks lokalbefolkningens roll i den administrativa tätortsbild- 
ningsprocessen ha varit mer begränsad. Då var det vanligen centralmak
ten själv som initierade och mer eller mindre framgångsrikt drev igenom 
projekten.

En annan utmärkande egenskap för den administrativa tätortsbild
ningen 1770-1865 är, att Kungl Maj:t då till stor del övergav det traditio
nella stadsgrundandet. Istället bildades ofta enklare former av städer 
(städer under landsrätt) eller fria köpingar. Dessutom förekom det ej 
alltför sällan att Kungl Maj:t gav vidgade handelsfriheter utan att för 
den skull utdela formella stads- eller köpingsprivilegier. Den aktuella 
tiden innehåller således i flera avseenden inslag som pekar fram mot en 
friare och mindre bunden ordning för administrativ tätortsbildning.

Den ökade omfattningen på antalet nybildningar liksom ansökningar 
om rätt till nybildning av stad eller friköping har jag tolkat som att det 
under denna tid fanns ett visst samhällsekonomiskt utrymme för en ut
byggnad av det urbana systemet. Detta utrymme kan ha uppkommit 
bland annat som en följd av en agrarekonomisk expansion, men kanske 
även genom vidgad protoindustriell tillverkning. Den agrara utveck
lingen har belysts i flera undersökningar, vilka alla tämligen entydigt pe
kar på bland annat ökat marknadsutbyte, tillväxt av produktion och 
produktivitet samt uppkomsten av spannmålsexport (nettoexport) från 
och med 1820-talet.71 Det har vidare framhållits att en långvarig infla
tion på 1700-talet (från omkring 1730 och fram till seklets slut) resulte
rade i en långsiktig omfördelning av inkomster och förmögenheter till 
jordbrukets fördel.72 Den växande jordbruksproduktionen och de



ökade agrara inkomsterna bör ha stimulerat jordbrukets efterfrågan på 
konsumtionsvaror och andra förnödenheter, men bör även ha resulterat 
i ett ökat utbud av agrara produkter.

Det är i detta perspektiv med en växande agrar marknadsintegrering 
och kanske dessutom protoindustriell marknadsutvidgning som tätorts- 
bildningsprocessen 1770-1865 kan ses. Den agrarekonomiska utveck
lingen bör också ha givit incitament till urban tillväxt. I första hand synes 
det vara de mindre städerna som kunnat tillgodogöra sig frukterna av 
den agrara expansionen. Vissa större städer och framförallt Stockholm 
hade en svag tillväxt och gick tillbaka i andel av stadsbefolkningen. Ri
kets totala urbaniseringsnivå låg dock stilla kring 10 procent, vilket visar 
att Stockholms och andra större städers stagnation eller tillbakagång 
kompenserades genom tillväxt underifrån, dvs genom expansion bland 
de mindre städerna och genom nybildning av tätorter.

Det mönster som tätortsutvecklingen och tätortsbildningen i Sverige 
uppvisar under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet passar väl 
in i ett generellt västeuropeiskt urbaniseringsperspektiv. Stadsväsendet 
i hela Västeuropa kännetecknades under denna tid av storstadsstagna
tion och småstadstillväxt. Dessutom bildades relativt många nya städer, 
som ofta var små och expansiva. Detta mönster i stadstillväxten har för
klarats med hänvisning till bland annat en agrarekonomisk expansion 
och agrar kommersialisering. En annan bakgrund skulle ha utgjorts av 
den industriella utvecklingen, vilken i flera fall resulterade i att nya ur
bana produktionsmiljöer växte upp vid sidan av de redan etablerade 
städerna.73

Många svenska städer var förvisso, som Kungl Maj:t understundom 
framhöll i sina avslag, små och hade svårt att klara de förpliktelser och 
åtaganden som följde med stadsprivilegier. Det hindrar inte att det 
fanns obalanser i systemet. I vissa delar av riket var det administrativa 
tätortsnätet svagt utvecklat och där fanns utrymme för nya städer och 
köpingar att växa fram. Där kunde också stora tätorter etableras även 
om de inte formellt var städer eller friköpingar. I andra delar av riket 
var det kanske, som Kungl Maj:t menade, så att antalet städer borde 
minskas snarare än utökas. Några omfördelningar av existerande stads- 
privilegier var dock aldrig aktuellt att vidta, istället avfördes många lo
kala krav på stads- eller köpingsrättigheter.

Den urbanhistoriska forskningen i Sverige har varit och är fortfa
rande huvudsakligen stadshistorisk till sin karaktär. Denna inriktning är 
på intet sätt obefogad, eftersom städerna utgjort den klart största och



viktigaste tätortskategorin. De generella urbaniseringsmönstren formas 
därmed i hög grad efter det sätt på vilket städerna utvecklats. Om man 
rätt skall analysera, tolka och förstå den urbana utvecklingen, menar jag 
dock, att det i flera sammanhang är nödvändigt att beakta alla former av 
tätortsbildningar och inte bara de formella städerna. Den administrativa 
tätortsbildningen framträder således, som denna framställning förhopp
ningsvis har visat, med ett nytt mönster när utfärdandet av nya stadsrät- 
tigheter kompletteras med uppgifter om utdelandet av fria köpingsprivi- 
legier. Fortsatt forskning kan ytterligare och mer detaljrikt belysa dessa 
orters tillkomsthistoria och tätortsmässiga utvecklingsförlopp. Fri- och 
lydköpingsväsendet är i sig ett så intressant samhälleligt fenomen, att 
det är väl värt fortsatta forskarmödor.



Summary

Town privileges under dissolution.
The foundation of new urban settlements in Sweden 1620-1865.

In Swedish urban history it is a well-known fact that the period 1580 to 
1680 stands out as the period of great town foundations. The object of 
this study is to demonstrate that there also was a period of intensive 
foundation of new urban settlements between ca 1770 and the 1860s. In 
addition I want to demonstrate that the period 1580 to 1680 includes not 
only the foundation of new towns but also the foundation of tributary 
boroughs, that is market places belonging to a town. This system started 
around 1620 and was most frequent in south-eastern Sweden. These as
pects are much less known than the town foundations from 1580-1680.

The administrative forms of the new urban sites founded during the 
period 1770-1865 differed markedly from the traditional ones. Instead 
of giving traditional town privileges the Crown now founded simpler 
forms of towns (towns without their own jurisdiction), free towns and 
free boroughs. Totally eight new towns and eleven free boroughs were 
founded during the period in question. These figures would have been 
much higher if the Crown had not stopped most of the local requests 
for a new town or bourough. The initiative thus came mostly from local 
societies and not from the Central Power. When the Crown took the 
initiative for a new town the project was often not successful at all.

The foundation of new urban settlements 1770-1865 can be seen in 
relation to the rural development, the economic liberalisation, the pro
to-industrialisation and the social transformation of Swedish society. In 
the beginning of the 19th century agrarian production and productivity 
increased considerably. Probably, there was also a rise in proto-indus
trial production. The expansion of the agrarian sector and perhaps also 
the proto-industrial sector can be expected to have had positive effects 
on urban development. The expansion was, however, not evenly distri
buted over the country. In some regions the economy could not feed 
more towns or higher urbanisation levels. In other regions the agrarian 
growth initiated a need for more trading and for more urban sites, thus 
stimulating urban growth.

The new free boroughs were, like the elder tributary boroughs 
founded in the 17 th century, mostly very small population centers. Half



of them had less than 200 inhabitants. Other boroughs were comparable 
to many of the towns and some of them were very expansive. The largest 
borough had reached around 2000 inhabitants at the middle of the 19th 
century.

The expansion of certain boroughs and smaller cities together with 
the foundation of new urban settlements constitutes an expanding el
ement within the urban system in the first half of the 19th century. The 
expanding elements replaced the stagnation of some larger cities, es
pecially Stockholm, and the urbanisation degree remained at a rela
tively constant level throughout the first half of the century. The urban 
population growth was thus at the same level as the high growth of the 
rural population. To a certain degree the Swedish development re
sembles the general European trend which at that time was character
ised by expansion of small towns and metropolitan stagnation.



BILAGA 1: Lydköpingar 1620-1839

År Ort Läge (socken, län) Moderstad

1620 Bjurvik Hjorted, Kalmar län Västervik
1620 Borgholm Borgholm, Kalmar län Kalmar
1620 Brömsebro Söderåkra, Kalmar län Kalmar
1620 Ed Västra Ed, Kalmar län Västervik
1620 Fållinge Villstad, Jönköpings län Jönköping
1620 Gamleby Gamleby, Kalmar län Västervik
1620 Hällestad Hällestad, Östergötlands län Norrköping
1620 Horn Hamneda, Kronobergs län Jönköping
1620 Linneryd Linneryd, Kronobergs län Kalmar
1620 Locknevi Locknevi, Östergötlands län Västervik
1620 Moheda Moheda, Kronobergs län Jönköping
1620 Mönsterås Mönsterås, Kalmar län Kalmar
1620 Södra motet Öland, Kalmar län Kalmar
1620 Ullasjö Ullasjö, Älvsborgs län Jönköping
1620 Värnamo Värnamo, Jönköpings län Jönköping
1644 Valdemarsvik Tryserum, Östergötlands län Söderköping
1646 Döderhultsvik Döderhult, Kalmar län Kalmar
1650 Kisa Kisa, Östergötlands län Linköping
1660 Figeholm Misterhult, Kalmar län Västervik/Kalmar
1683 Bergkvara Söderåkra, Kalmar län Kalmar/Karlskrona
1686 Kristianopel Kristianopel, Blekinge län Karlskrona
1686 Pataholm Ålem, Kalmar län Kalmar
1686 Ronneby Ronneby, Blekinge län Karlskrona
1723 Påskallavik Döderhult, Kalmar län Kalmar
1732 Vrigstad Vrigstad, Jönköpings län Jönköping/Eksjö
1734 Våxtorp Våxtorp, Hallands län Laholm
1736 Krogsered Krogsered, Hallands län Halmstad
1736 Gunnarp Gunnarp, Hallands län Varberg
1736 Saltvik Döderhult, Kalmar län Kalmar
1741 Sellstorp Sellstorp, Hallands län Varberg
1741 Skellinge Skellinge, Hallands län Varberg
1766 Ingatorp Ingatorp, Jönköpings län Eksjö
1839 Almvik Törnsfall, Kalmar län Västervik

Anm. År anger lydköpingens första omnämnande i kungliga brev. 

Referens: Holger Rosman 1904.



BILAGA 2: Friköpingar 1667-1865 jämte städer bildade 1770-1865

År Ort Läge (socken/motsvarande, län) Status

1667 Strömmen Strömstad, Göteborgs och Bohus län friköping
1720 Filipstad Filipstad, Värmlands län friköping
1771 Eskilstuna fristad Eskilstuna, Södermanlands län fristad
1784 Malmköping Lilla Malma, Södermanlands län friköping
1786 Östersund Brunflo, Jämtlands län stad
1811 Arvika Arvika, Värmlands län friköping
1811 Töksmark Töksmark, Värmlands län friköping
1812 Karl Johans stad Nedertorneå, Norrbottens län stad
1816 Borgholm Borgholm. Kalmar län stad
1820 Mörbylånga Mörbylånga, Kalmar län friköping
1821 Haparanda Nedertorneå, Norrbottens län friköping
1823 Motala Motala, Östergötlands län friköping
1828 Ljungby Ljungby, Kronobergs län friköping
1834 Lysekil Lysekil, Göteborgs och Bohus län friköping
1835 Filipstad Filipstad, Värmlands län stad
1835 Sölvesborg Sölvesborg, Blekinge län stad
1836 Rödesund Karlsborg, Skaraborgs län friköping
1842 Haparanda Nedertorneå, Norrbottens län stad
1842 Örnsköldsvik Själevad, Västernorrlands län friköping
1843 Trelleborg Trelleborg, Malmöhus län friköping
1845 Skellefteå Skellefteå, Västerbottens län stad
1856 Oskarshamn Döderhult, Kalmar län stad
1859 Värnamo Värnamo, Jönköpings län friköping
1865 Nybro Madesjö, Kalmar län friköping
1865 Trelleborg Trelleborg, Malmöhus län stad

Referenser: Holger Rosman 1904.
Historisk statistik för Sverige, 1969, tabell 13.



BILAGA 3: Den administrativa tätortsbildningen årligen 1770-1865

Antal
4
3

1770-1810

a
a

F S
a

a a a

1 1 1
7 7 7
7 8 9
0 0 0

1
8
0
0

1
8
1
0

År
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1
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År

Anm. F = bildandet av fnköping 
S = bildandet av stad
a = avslagen framställan om stads- eller köpingsrättigheter 

Referens: Holger Rosman 1904.
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Noter

1 Municipalsamhället som specifik institution tillkom egentligen först 
år 1900 genom en komplettering av 1862 års lagtext. Av bland annat 
praktiska skäl kan det dock vara försvarbart att använda beteck
ningen municipalsamhälle även på de kommundelar som före år 1900 
var underkastade en eller flera stadsstadgor.

2 Lennart Améen 1964, s 24—30. Birgitta Ericsson 1977, s 103-109. Till 
1700-talets stadsbildande kan möjligen också Ängelholm föras, som 
år 1767 återfick sina äldre, medeltida stadsprivilegier (Anne-Marie 
Fallström & Ilkka Mäntylä 1982, s 181). Ängelholm brukar dock van
ligen ej räknas in bland 1700-talets stadsgrundningar utan föras till 
de medeltida städerna (se till exempel Historisk statistik för Sverige, 
del 1, Befolkning, 1969).

3 En bra översikt över den agrarhistoriska forskningen finns hos Birgit 
Petersson 1983, s 2-15. Det äldre köpingsväsendet berörs av Lennart 
Améen 1964, s 24—30. Forskning kring Stockholms utveckling 1760— 
1850 pågår inom projektet Metropol i stagnation vid Ekonomisk
historiska institutionen, Stockholms universitet (se till exempel Jo
han Söderberg 1985). Forskning kring den svenska urbaniseringen 
under 1700-talet och 1800-talets första hälft bedrivs förutom inom 
mitt eget projekt Tätorterna och samhällsomvandlingen 1800-1980 
även av Sven Lilja, projektet Svensk urbanisering 1550-1750/1800 
vid Stadshistoriska Institutet.

4 Staffan Nilsson 1981, s 12-13.
5 Holger Rosman 1904, s 1-5. Folke Sleman 1964, s 368, 401^103, 419, 

431.
6 Göran Nilzén 1984, s 14-16.
7 Holger Rosman 1904, s x.
8 Ragnar Bergling 1964.
9 Ragnar Bergling 1964, s 226-227.
10 Lennart Améen 1964, s 24—30 berör fri- och lydköpingsväsendet.
11 Holger Rosman 1904, s 628-640.
12 Holger Rosman 1904, s 284-291.
13 Holger Rosman 1904, s 14 ff. Totalt regleras handelsrättigheterna i 

Figeholm 1640-1747 i 15 brev.
14 Holger Rosman 1904, s 8 ff. Totalt regleras handelsrättigheterna i 

Valdemarsvik 1644-1766 i 15 brev. Per-Arne Karlsson 1985, s 108.



Holger Rosman 1904, s 110 ff.
Holger Rosman 1904, s 32 ff. De inre förhållandena i Ronneby regle
ras i sammanlagt 34 brev mellan 1680 och 1863.
Holger Rosman 1904, s 110-111 (Mönsterås 1786), s 114-115 (Fige- 
holm 1798), s 399-400 (Gamleby 1853).
Intervju med Björn Helmfrid i Norrköpings Tidningar 1985-02-12, s 
27.
Holger Rosman 1904, s 22, 27-28.
Birgitta Ericsson 1977, s 116-117. Holger Rosman 1904, s47, 58-59, 
61-63.
Nils Herlitz 1923, s 108.
Lennart Améen 1964, s 28. Holger Rosman 1904, s 109-110. 
Bror-Erik Ohlsson 1971, s 23.
Bror-Erik Ohlsson 1971, s 17—36.
Nils Herlitz 1923, s 108. Oiva Turpeinen 1977. Sven-Erik Åström 
1977, s 157-164, 176-177.
Jörgen Björklund 1986, s 59.
Till nybildningar har ej räknats de vidgade inrikes handelsrättigheter 
som successivt beviljades vissa orter, bland andra Döderhultsvik och 
Ronneby, och som resulterade i att de två nämnda orterna närmast 
fick friköpings karaktär. Ängelholm som år 1767 återfick sina äldre 
stadsrättigheter (se not 2 ovan) har ej heller förts till den här diskute
rade fasen. Den forna danska staden Ängelholm hade under svenskt 
herravälde karaktären av en så kallad fläck och möjligen var det så 
att staden snarare själv återtog än återfick sina gamla privilegier. 
Oavsett det förhållandet så var förnyandet av Ängelholms stadsrät
tigheter mer fråga om en traditionell stadsbildning som inte hade 
samma nyheter i sig som det administrativa tätortsbildande som 
följde från och med 1770-talet 
Lennart Améen 1964, s 27-30.
Folke Petersson 1978, s 7-14.
Holger Rosman 1904, s 463^469, 473, 488.
Holger Rosman 1904, s 475-478.
Holger Rosman 1904, s 447 ff. Köpingskommuner bildades av frikö
pingarna Arvika, Lysekil, Malmköping, Motala och Örnsköldsvik 
samt av lydköpingarna Mönsterås och Ronneby.
Holger Rosman 1904, s 69 ff. Tom Söderberg 1968, s 34.
I siffran 34 ingår ej avslag på begärelser om vidgade rättigheter inom 
den bestående administrativa statusen. Så har till exempel lydkö
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pingarna Mönsterås, Figeholms och Pataholms gemensamma inlaga 
om friare köpingsrättigheter år 1820 ej medräknats, då det är oklart 
om de ville bli fria köpingar eller kvarstå som lydköpingar men med 
större rättigheter än tidigare.
Nils Herlitz 1923, s 93-95, 106-107, 109-114.
Nils Herlitz 1923, s 114-134.
Marknadsväsendet under 1700-talets senare decennier har behand
lats av Nils Staf 1940 och det är på dennes arbete som texten här base
ras.
Birgitta Ericsson 1977. Anne-Marie Fällström & Ilkka Mäntylä 1982. 
Initiativtagandet har fastställts med hjälp av de uppgifter som fram
kommer ur Rosmans källpublikation (Holger Rosman 1904). 
Holger Rosman 1904, s 110 ff.
Holger Rosman 1904, s 110 ff.
Holger Rosman 1904, s 147-148, 313-316.
Holger Rosman 1904, s 267-268.
Holger Rosman 1904, s 113-114 (Mora), s 115 ff (Döderhultsvik), s 
147 ff (Trelleborg), s 163 ff (Ronneby).
Holger Rosman 1904, s 331-332.
Holger Rosman 1904, s 256-257.
Holger Rosman 1904, s 275-276.
Holger Rosman 1904, s 201-202. Vad borgerskapet i Mariestad befa
rade år 1825 var troligen den köping vid Rödesund som senare (1837) 
inrättades.
Holger Rosman 1904, s 168 ff.
Holger Rosman 1904, s 271-273.
Holger Rosman 1904, s 345-346.
Holger Rosman 1904, s 124-128.
Holger Rosman 1904, s 124—131.
Holger Rosman 1904, s 133-134, 139, 164.
Holger Rosman 1904, s 298-299.
Holger Rosman 1904, s 134-139.
Holger Rosman 1904, s 164.
Holger Rosman 1904, s 165-168.
Holger Rosman 1904, s 202 ff.
Holger Rosman 1904, s 271-273.
Excerperingen av uppgifter ur mantalslängderna har på ett förtjänst
fullt sätt utförts av Petronella Ginsburg.
BSOS, KB:s femårsberättelser 1856-60, Kristianstad län, s 5. Jmfr 
Holger Rosman 1904.



63 Lars Nilsson 1984, s 64-68.
64 Manne Hofrén anger Döderhultsviks folkmängd år 1780 till 150 per

soner och år 1830 till cirka 600 personer (Manne Hofrén 1956, s 29). 
Mantalslångden ger klart lägre värde för år 1830, som framgår ur ta
bell 1.

65 Motalas kyrkobokförda befolkning uppgick år 1830 till 75 personer, 
1840 till 238 personer, 1850 till 503 personer och 1865 till 1 526 perso
ner (Jean Bolinder 1981, s 72, 94, 117). Kyrkobokföringen rapporte
rar således vanligen något fler innevånare än mantalslängderna (se 
tabell 1) för Motala. Så tycks även vara fallet för Arvika (BSOS, serie 
A, år 1880), Lysekil (Knuth Hansson 1983, s 25-26) och Örnskölds
vik (Holger Wichman 1943, s 467). Tendensen tycks dock vara likar
tad i de två materialgrupperna.

66 Holger Rosman 1904, s 266-267.
67 Olof Jonasson 1949, s 305. Holger Rosman 1904, s 461.
68 Birgit Petersson 1983, s 241-258.
69 Olof Jonasson 1949, s 323-328.
70 Lars Nilsson 1984, s 64-68.
71 Birgit Petersson 1983, s 2-15. Sture Martinius 1982.
72 Johan Söderberg 1985, s 169.
73 Jan de Vries 1981, s 96-104.
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