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Abstrakt 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka kaffekonsumtionens sociala, 

materiella och rumsliga dimensioner hos grosshandlarna i Gävle stad och hur det 

förändrades under 1800-talets lopp. De resultat som undersökningen gav var att 

grosshandlarna i Gävle följde samma trender och riktlinjer som andra grosshandlare 

i Sverige. Kaffet användes som ett verktyg i deras sociala umgänge där även rätt 

möblemang, porslin och kaffeattiraljer i hemmets sällskapsrum och det så kallade 

front stage spelade stor roll. Ytterligare två slutsatser kan dras från undersökningen. 

Först går det att se hur grosshandlarna deltog i globaliseringen under 1800-talet, 

med sin köpkraft kunde de köpa koloniala varor såsom kaffe, te, socker och även 

möbelmaterial som mahogny och rotting. En andra slutsats som går att dra är att för 

grosshandlarna krävde drickandet av kaffe tillgång till ett större knippe 

konsumtionsvaror, till dem hörde inte bara porslin och beredningsredskap utan även 

möblemang och sällskapsrum i hemmets front stage ska ingå i det 

konsumtionsknippet då kaffet spelade en sådan stor roll och var ett viktigt verktyg i 

borgerskapets sociala umgänge. 

 

Nyckelord: Grosshandlare, kaffekonsumtion, 1800-talet, borgerskapet, Gävle stad. 
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1. Inledning 

Att börja sin dag utan en kopp kaffe är otänkbart för många och idag är kaffet en 

starkt etablerad dryck i det svenska samhället. Tillsammans med den ökade 

globaliseringen och konsumtionsrevolutionen introducerades kaffet i de svenska 

hemmen under 1700- och 1800-talet. Kaffet introducerades först i städerna och hos 

det välbärgade borgerskapet.1 Kaffet kom också att spela en viktig roll för 

borgerskapet, tidigare forskning visar på hur kaffet blev ett verktyg för 

borgerskapets sociala umgänge. Tillsammans med en annan kolonialvara, sockret, 

och redskap för kaffedrickandet såsom beredningsredskap och framförallt porslin 

skapades då ett så kallat konsumtionsknippe, alltså ett knippe attiraljer kopplade till 

kaffekonsumtion. Sällskapsrummen var även de viktiga för borgarna, det var 

nämligen där som gästerna togs emot. Sådana rum var exempelvis salongerna och 

matsalarna som också inreddes efter olika trender med, till exempel, sittgrupper i 

mahogny.2 I borgarhemmen fanns även något som sociologen Erving Goffman 

kallar för front- och back stage, alltså ett front stage där det som ska visas utåt sker 

och ett back stage där förberedelserna sker. Kaffet med tillhörande konsumtions-

knippe var då tillsammans med sällskapsrummen den viktig del av borgarhemmets 

front stage och drev på en så kallad statuskonsumtion; konsumtion för att kunna 

representera sin samhällsklass, i det här fallet borgerskapet. 

 Vilka spår kan vi se av detta idag i kvarlämnade bouppteckningar? Hur går det 

att koppla ihop kaffeattiraljer med porslin och sällskapsrummens möblemang? Hur 

såg det ut i Gävle, en stor handelsstad under 1800-talet som dessutom handlade på 

den globala marknaden och på så sätt var en del av globaliseringen?  Uppsatsen 

kommer därför att handla om en del av borgerskapet i Gävle, nämligen gross-

handlarna, som var stadens ekonomiska maktelit under 1800-talet.3 Det som 

kommer att undersökas är grosshandlarnas sociala umgänge kopplat till 

kaffekonsumtion. 

 
1 Svensson, Sigfrid. Hur kaffet blev svensk nationaldryck, i: Mat och miljö: en bok om svenska 

kostvanor, Bringéus, Nils-Arvid (red.), Gleerup, Lund, 1970, s. 188. 
2 Wachenfeldt, Paula von. I lyxens tjänst: borgerliga värderingar och ideal i den moderna tiden, i: 

Det svenska begäret: sekler av lyxkonsumtion, Wachenfeldt, Paula von & Nyberg, Klas (red.), 

Carlssons, Stockholm, s. 164-188, 2015, s. 172. 
3 Andrén, Erik. Gävle stads topografi och bebyggelsehistoria, i: Ur Gävle stads historia. Humbla, 

Philibert & Norling, Nils (red.), Gävle, s. 55-119, 1946, s. 71. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka kaffekonsumtionens sociala, 

materiella och i viss mån rumsliga dimensioner hos grosshandlarna i Gävle stad och 

hur de förändrades under perioden 1820-1899. Frågeställningarna lyder som 

följande: 

1. Vilka sällskapsrum där kaffekonsumtionen kunde äga rum fanns i gross-

handlarhemmen och vilka möbler innehöll de?  

2. Vilka typer av kaffeattiraljer och konsumtionsknippen kopplade till 

kaffekonsumtion fanns i grosshandlarhemmen? 

3. Vad var mest värdefullt i grosshandlarhemmen när det kom till 

kaffeattiraljer och sällskapsrummens möblemang, vad säger det om vad som 

prioriterades? 

4. Vad kan mängden kaffeattiraljer och möblemanget i sällskapsrummen 

berätta om bjudningar i hemmen? 

5. Sker någon förändring i ovan nämnda frågor? Om så, gällande vad och 

hur? 

2. Metod, material och teori 

2.1 Material 

Bouppteckningar har använts som källa för den här undersökningen. En bo-

uppteckning upprättas som en redovisning och inventering av en persons ägodelar 

och tillgångar vid personens frånfälle. Från 1734 är det lag på att bouppteckningar 

skulle upprättas i Sverige. Vad som kan återfinnas i en bouppteckning är exempelvis 

fastigheter, ekonomiska tillgångar och skulder samt lösöre som möbler och 

husgeråd. De som skrev bouppteckningarna var skrivkunniga och betrodda män så 

som exempelvis nämndemän. Bouppteckningarna lämnades in till häradsrätterna på 

landsbygden och till rådhusrätterna i städerna. Adeln kunde även lämna in dem till 

hovrätterna.4 Numera finns många av bouppteckningarna digitaliserade via 

Riksarkivet hemsida, vilket även är fallet för de som jag använt från rådhusrättens 

och magistratens arkiv för Gävle stad. Riksarkivets digitaliserade bouppteckningar 

 
4 Bringéus, Nils-Arvid. Bouppteckningar som etnologisk källa. Signum, Lund, 1977. s. 3-4. 
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möjliggör också sökningar av bouppteckningar efter specifika grupper på olika 

bosättningsorter, något som möjliggjort identifierandet av grosshandlare. 

Vad gäller bouppteckningarna finns några källkritiska aspekter värda att 

poängtera. Dels ställs krav på den som upprättade och skrev ned bouppteckningarna 

gällande huruvida allt i hemmet finns nedskrivet och medräknat. Det finns alltså 

ingen garanti på att alla hemmets föremål finns nedtecknade i bouppteckningarna, 

exempelvis kunde fickur ges direkt från far till son utan att det nämns i en 

bouppteckning. Även värdet på föremålen kan variera i hur korrekta de är. När det 

kommer till grosshandlarna och deras statusmanifestation genom materiella ting är 

dock förmodligen de flesta värdefulla föremål nedtecknade, då dels värdefulla ting 

tenderade att nedtecknas mer noggrant och dels för att grosshandlarna tillhörde 

borgerskapet där bouppteckningarna kunde komma att spela roll för eventuella 

arvingar.5 En sista aspekt värd att ta i beräkning är att bouppteckningarna inte heller 

visar vad som var arvegods och vad som var inköpt av grosshandlarna själva.  

En fråga kan också ställas huruvida alla grosshandlare finns representerade bland 

bouppteckningarna under undersökningsperioden. Det är svårt att veta men med 

tanke på att närmare en fjärdedel av de befintliga bouppteckningarna efter 

grosshandlare i Gävle från den aktuella undersökningsperioden har undersökts så 

går det ändå att påstå att undersökningen kan ses som representativ. Slutligen 

varierar även läsbarheten av bouppteckningarna och krav ställs även på mig som 

läsare och tolkare av dem, vilket har gjort att vissa bouppteckningar inte har valts ut 

till den här undersökningen. 

 

2.2 Metod 

För den här undersökningen har tidsperioden 1820-1899 valts ut och delats upp i 

fyra mindre uppdelningar på 20 år var, detta för att kunna se förändringar över tid 

men även för att lättare kunna gå in och beskriva och kommentera varje 

undersökningsperiod för sig. Indelningen underlättar även hanteringen av hela 

undersökningsperioden. Totalt fanns 85 st bouppteckningar för grosshandlare under 

perioden, se Tabell 1 nedan.  

 

 
 

5 Andersson, Gudrun. Stadens dignitärer: den lokala elitens status- och maktmanifestation i 

Arboga 1650-1770. Atlantis, Stockholm, 2009, s. 135. 
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Tabell 1: Antalet bouppteckningar för grosshandlare, hemort Gävle, 1820-1899. 

1820-1839 1840-1859 1860-1879 1880-1899 

11 35 18 21 
Källa: Landsarkivet Härnösand, Gävle rådhusrätt och magistrat. 

 

Fem bouppteckningar för grosshandlare har valts ut för varje period, alltså 20 st 

totalt, och i bouppteckningarna har jag sökt efter specifika föremål kopplade till 

kaffekonsumtion och socialt umgänge efter olika kriterier som nämns nedan under 

2.3 Avgränsningar. Ett första kriterium vid urvalet av bouppteckningar var de skulle 

innehåll rumsindelningar under vilka möblemanget i de olika sällskapsrummen står 

listade. Värt att notera är dock att undersökningsperioden 1820-1839 inte innehöll 

några bouppteckningar med rumsindelningar, men med tanke på nedan nämnda 

argument för den tidsperioden så valdes den ändå ut att vara med i undersökningen. 

För den tidsperioden var det ändå möjligt att välja ut bouppteckningar och tolka 

dem.  

För varje undersökningsperiod valdes den bouppteckning ut som representerade 

den rikaste respektive den fattigaste grosshandlaren. Därtill valdes ytterligare tre 

grosshandlare ut, dels efter deras förmögenheter som låg någonstans mellan den 

rikaste och den fattigaste, läsbarheten och rumsindelning spelade även in i urvalet. 

Det urvalet gjordes för att få med största möjliga bredd inom gruppen. Ytterligare 

en sak värd att notera är att mer eller mindre alla grosshandlarna hade skulder, så 

skulder har inte varit ett kriterium för att bli utvald eller inte, men i de fall skulderna 

översteg tillgångarna så kommenteras det i undersökningen.  

Grosshandlarna valdes även ut baserat på vilken ytterligare information som 

fanns om dem, detta för att kunna göra en mer utförlig beskrivning av dem. Metoden 

för undersökningen har således både kvalitativa och kvantitativa dimensioner; 

bouppteckningarna ställs upp i tabeller, som finns i sin helhet som bilagor, och 

presenteras och kommenteras i 5. Undersökning. Där presenteras först varje 

undersökningsperiod var för sig, där presenteras även periodens grosshandlare 

närmare med hjälp av Svenskt Biografiskt Lexikon och litteratur från 

Handelssocieteten i Gävle. 
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2.3 Avgränsningar 

För undersökningen har vissa urval och avgränsningar gjorts. 

Undersökningsperioden har valts ut först med tanke på det sista kaffeförbudets slut 

1823.6 Det faktum att Gävles grosshandlare dessutom hade sin storhetstid kring 

1830- och 1840-talet gör det även ännu mer logiskt att börja undersökningen där.7 

De personer som valts ut i bouppteckningarna är de som haft grosshandlare som 

yrkestitel i bouppteckningarna. Endast bouppteckningar som innehöll en inventering 

av dödsboet valdes ut, alltså inte de som exempelvis endast innehöll ett arvskifte.  

Gällande de objekt som valts ut ur bouppteckningarna finns även en del kriterier. 

Bland de kaffe- och teattiraljer som har valts ut finns exempelvis beredningsredskap 

som kaffepannor, kaffekvarnar, kaffebrännare och tekök. Ett fokus har även legat 

på de dyrbara materialen som silver och nysilver, om materialet inte nämns i 

tabellerna är de antingen av mässing, koppar, järn eller andra liknande metaller. 

Porslinet som valts ut har även det koppling till kaffe, te och socker, framförallt te- 

och kaffekoppar. Även hela servisen innehållande tallrikar och assietter och 

liknande har nämnts med tanke på deras koppling till bjudningar. Att te- och 

sockerattiraljer har tagits med trots att huvudfokuset ligger på kaffet är för att sockret 

användes för att söta kaffet och teet kan även det kopplas till borgerskapet och 

bjudningar, samt att varorna även är kolonialvaror. Kaffet kommer att vara 

uppsatsens huvudfokus även om teattiraljer tas med, då även teet som sagt var en 

kolonialvara men även en dryck för överklassen. Dock var kaffedrickandet vanligare 

än tedrickandet. Teet är dessutom något svårare att spåra materiellt i 

bouppteckningar, då det inte krävde beredning som malning eller rostning som 

kaffet.8 

När det kommer till rum och möblemang har sällskapsrum typiska för 

tidsperioden för socialt umgänge valts ut, till exempel salonger, förmak eller salar. 

Fokus har även legat på möbler och inte textilier, om de inte varit värda högre 

summor. Bland möblerna har framförallt sittgrupper och andra sittmöbler valts ut, 

 
6 Müller, Leos. Sveriges första globala århundrade: en 1700-talshistoria. Dialogos, Stockholm, 

2018, s. 30. 
7Lundblad, Stefan. Hedersam handelsman eller verksam företagare: den ekonomiska kulturens 

omvandling och de ledande ekonomiska aktörerna i Gävle 1765-1869. Uppsala universitet, 

Uppsala, 2007, s. 44. 
8 Ahlberger, Christer. Konsumtionsrevolutionen 1 Om det moderna konsumtionssamhällets 

framväxt 1750-1900, Humanistiska fakulteten, Univ., Göteborg, 1996, s. 103-104. 



 

9 
 

men även vissa andra mer värdefulla möbler i sällskapsrummen, för att kunna ge en 

bättre bild av hur rummen såg ut. Det har exempelvis inte varit relevant för den här 

undersökningen att räkna och undersöka antalet stolar i köket, då det inte var rummet 

där gäster togs emot eller där bjudningarna hölls i hemmen. På så sätt ser alltså inte 

den här undersökningen till hela statuskonsumtionen, utan framförallt på de objekt 

och föremål som var mest värdefulla i sällskapsrummen och de föremål som kan 

kopplas till borgarnas visitkultur, alltså borgerskapets kultur med hembesök hos 

varandra.  

Urvalet har slutligen även gjorts för att göra det mer lättöverskådligt för läsaren 

genom att endast lägga fokus på utvalda föremål. 

 

2.4 Teoretiskt ramverk 

Den teori som kommer att användas är sociologen och antropologen Erving 

Goffmans teori om det dramaturgiska samhällsperspektivet, även kallat front stage 

och back stage. Teorin presenteras i boken Jaget och maskerna och handlar om hur 

vi agerar inom sociala inrättningar. Goffman förklarar en social inrättning som ”en 

plats med bestämda gränser [. . .] där en speciell aktivitet regelbundet äger rum”.9 

Han fortsätter genom att förklara att inom dessa ramar förväntas vi att uppträda på 

ett speciellt sätt; att ett tyst avtal finns mellan den som uppträder och publiken. För 

att uppträdandet ska kunna äga rum krävs en bakre region, back stage, där 

uppträdandet kan förberedas och en främre region, front stage, där uppträdandet 

genomförs för publik. Framträdandet har även kulturella aspekter enligt Goffman, 

att vi alltså förväntas uppträda enligt vissa moraliska värden, seder och enligt en viss 

smak.10 Goffman förklarar också teorin genom bilden av en lyxrestaurang där själva 

delen där gästerna äter skiljer sig från köket där maten förbereds.11 

Denna teori kommer jag att applicera på resultaten av min undersökning för att 

kunna tolka de rum och föremål jag finner i Gävlegrosshandlarnas hem, genom hur 

de mer privata rummen i hemmet kan ses som back stage och sällskapsrummen kan 

ses som hemmets front stage. Goffmans teori används även av bland annat Gudrun 

Andersson i hennes undersökning Stadens dignitärer där hon analyserar Arbogas 

 
9 Goffman, Erving. Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik, 6. uppl., 

Studentlitteratur, Stockholm, 2014. s. 207. 
10 Goffman, Erving, 2014, s. 207-208. 
11 Goffman, Erving, 2014, s. 213. 
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maktelit under tidigmodern tid. Liknande teorier och tolkningar görs även av fler 

historiker som kommer att presenteras i uppsatsens nästa avsnitt, 3. Tidigare 

forskning. 

 

3. Tidigare forskning 

Grosshandlare, kaffekonsumtion och de olika dimensionerna som omger dem är 

definitivt ett område som forskats kring tidigare. Forskningen kommer att beröra 

fyra områden: konsumtionsrevolutionen, stad och landsbygd, sociala klasser och 

borgarna, och slutligen borgarhemmen. Både skandinavisk och brittisk forskning 

kommer att tas upp. 

Konsumtionsrevolutionen och uppkomsten av ett konsumtionssamhälle är något 

som många historiker undersökt och förhåller sig till. Forskningen har pågått i 

Storbritannien men också i Sverige. Maxine Berg presenterar bland annat i sin ”In 

pursuit of luxury” hur nya, ostindiska lyxvaror under 1600- och 1700-talet i England 

drev på utvecklingen av nya konsumtionsvanor och varor. Berg ger exempel på hur 

de nya kolonialvarorna drev på en förändring i de brittiska hushållen där en ny typ 

av behov för den nya typen av varor föddes. Även en ny typ av produktion av varor 

skedde, exempelvis såg brittiskt porslin dagens ljus.12 Ytterligare förändringar i 

konsumtion tas upp av Hanna Hodacs i hennes Silk and tea in the north, där hon 

diskuterar asiatiska varor på den skandinaviska 1700-talsmarknaden. Hodacs 

använder begreppen ny och gammal lyx. Silver representerar en gammal lyx i det 

att råmaterialet var värdefullt och porslin motsvarar en ny lyx där råvaran var billig 

men hantverket värdefullt.13 Leos Müller presenterar i sin artikel 

”Kolonialprodukter i Sveriges handel och konsumtionskultur” ett fokus på Sverige, 

hur konsumtionsrevolutionen under 1700-talet förändrade Europa och vad de nya 

produkterna betydde för en modernisering av samhället. Müller väljer att fokusera 

på kaffe, socker och te som de viktigaste varorna, och hur de bidrog till ekonomisk 

och kulturell utveckling i Sverige.14 Han beskriver också hur det stora genombrottet 

för kolonialvaror i Sverige skedde under första halvan av 1800-talet.15 Han avslutar 

 
12 Berg, Maxine. In pursuit of luxury: Global history and British consumer goods in the Eighteenth 

century, i: Past & Present, vol. 182 (2004): 85-142. http://www.jstor.org/stable/3600806 (hämtad 

2019-11.30). s.141. 
13 Hodacs, Hanna. Silk and tea in the North: Scandinavian trade and the market for Asian goods in 

eighteenth-century Europe. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2016, s. 93. 
14 Müller, Leos, 2018, s. 227 
15 Müller, Leos, 2018, s. 244. 

http://www.jstor.org/stable/3600806
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med att visa på hur handeln med kolonialvaror även gav Sverige en plats i den 

transatlantiska handeln trots att Sverige inte hade tillgång till några större kolonier.16  

Olika kolonialvaror presenteras var för sig av Klas Rönnbäck, Ragnhild 

Hutchinson, Per Hallén och Christer Ahlberger och även de undersökningarna har 

koppling till konsumtionsrevolutionen. De har valt att fokusera på de olika, 

koloniala varorna i en svensk kontext. Rönnbäcks ”An early modern consumer 

revolution in the Baltic?” fokuserar på sockerkonsumtionen och hur den såg ut i 

Sverige jämfört med Danmark. Vad som kan utläsas ur undersökningen är hur 

sockerkonsumtionen steg i Sverige under 1830-talet i takt med att 

kaffekonsumtionen steg, detta eftersom de tillhör samma typ av konsumtion, det vill 

säga att socker ofta användes för att söta kaffet.17 Sockret och kaffet kan på sätt 

sägas ingå i samma konsumtionsknippe. 

När det gäller de tre andra undersökningarna med koppling till 

konsumtionsrevolutionen tar de även upp och diskuterar skillnaderna mellan stad 

och landsbygd när det kommer till te- och kaffekonsumtionen. De skillnader som 

finns mellan dem är att Hutchinson undersöker Norge, Hallén jämför Sverige med 

Kanada och Frankrike och så använder sig så väl Hallén som Ahlberger av 

bouppteckningar för att genomföra sina undersökningar. Vad alla dock kommer 

fram till är att kaffet spred sig först i städerna och bland de välbärgade för att sedan 

etablera sig på landsbygden. Kaffet etablerar sig även på landsbygderna under 

samma tidsperioder i alla undersökningarna; under första hälften av 1800-talet i 

Norge,18 under mitten av 1800-talet i Sverige enligt Hallén,19 och slutligen kring 

1850-talet i Ahlbergers undersökning.20 Slutligen diskuterar både Hallén och 

Ahlberger hur kaffekonsumtionen kom att spela en roll i det nya samhället. Hallén 

reflekterar kring hur kaffet skapade ett behov av nya föremål i hemmet som inte 

hade ansetts nödvändiga tidigare, så som porslin och andra föremål som kan kopplas 

 
16 Müller, Leos, 2018, s. 248. 
17 Rönnbäck, Klas. An early modern consumer revolution in the Baltic?, i: Scandinavian Journal of 

History, vol 35:2 (2010): 177-197. Doi: 10.1080/30468750903522349 (Hämtad 2019.10.25). s. 

179. 
18 Hutchison, Ragnhild. In the doorway to development: an enquiry into market oriented structural 

changes in Norway ca. 1750 - 1830. Brill, Leiden, 2012. s. 200-202. 
19 Hallén, Per, Överflöd eller livets nödtorft: materiell levnadsstandard i Sverige 1750-1900 i 

jämförelse med Frankrike, Kanada och Storbritannien. Preindustrial Research Group, Göteborg, 

2009. s. 155-157. 
20 Ahlberger, Christer, 1996, s. 93-97. 
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till kaffekonsumtionen, det vill säga nya konsumtionsknippen.21 Ahlberger är även 

han inne på konsumtionsknippen och hur kaffet och teet tillsammans med porslinet 

bidrog till skapandet av identitet genom att materiella ting fick symboliskt värde för 

olika sociala grupper.22 

Städerna och framförallt borgarnas kaffekonsumtion är något som följande 

historiker tar upp i sina undersökningar: Gudrun Andersson, Pia Lundqvist, Leif 

Runefelt. Värt att notera är att Gudrun Andersson även kommer att nämnas längre 

ner i detta avsnitt men med ytterligare en undersökning, dock med ett annat 

huvudfokus. Vad alla de diskuterar är hur kaffet i någon mån kom att spela en stor 

roll hos borgerskapet och deras sociala umgänge. Andersson, Lundqvist och 

Runefelt tar alla upp hur den kaffekonsumerande borgerligheten framställdes och 

hur kaffet också bidrog till skapandet av borgerskapet. Där framgår det exempelvis 

i Anderssons studier av hur tidningsannonser medvetet riktades mot just borger-

skapet, i och med denna grupps ekonomiska position i samhället, när det kom till 

den nya typen av konsumtion under 1800-talet. Andersson argumenterar för detta 

genom att förklara hur denna grupp hade de ekonomiska medlem och en drivkraft 

till ”conspicius consumption”, det vill säga en typ av konsumtion som handlar om 

att befästa sin plats i ett socialt sammanhang eller grupp.23  

Även Lundqvist undersöker samma tema, gällande hur kaffe porträtterades i 

”Taste for hot drinks - the consumption of coffee and tea in two Swedish nineteenth-

century novels”. Det hon kommer fram till är att kaffe och te spelade centrala roller 

i de välbärgade kvinnornas sociala vardagsliv och vikten av att ha rätt attribut till 

dryckerna, exempelvis rätt porslin. Lundqvist sammanfattar det hela genom att 

trycka på vikten av smak; dels den angenäma smaken av själva kaffet och teet, dels 

hur rätt smak var viktigt när det kom till själva konsumtionen; i vilket sammanhang 

man drack det och med vilka tillbehör.24  

 
21 Hallén, Per, 2009, s. 155-157. 
22 Ahlberger, Christer, 1996, s. 120-121. 
23 Andersson, Gudrun. Varor på rad: marknadsföring och konsumtionskultur i Dagligt allehanda 

1825-1845, i: Kommers : historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen. 

Andersson, Gudrun & Nyberg, Klas (red.), Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, 

E-bok, 2010, s. 148. 
24 Lundqvist, Pia. Taste for hot drinks - the consumption of coffee and tea in two Swedish 

nineteenth-century novels, i: History of Retailing and Consumption, vol. 2:3 (2016): 171-192. 

https://doi.org/10.1080/2373518X.2016.1241039 (hämtad 2019.10.25), s. 186. 

https://doi.org/10.1080/2373518X.2016.1241039
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Ytterligare en historiker undersöker föreställningen av konsumtion framförallt i 

de nya, urbana miljöerna i städerna under perioden 1730-1830; nämligen Runefelts 

i dennes Att hasta mot undergången. Även här nämns hur köpet av en kaffekopp 

kunde handla om mycket mer än att endast införskaffa ett verktyg till att kunna 

dricka kaffet. Han menar att kaffekoppen även kom med ett symboliskt budskap; 

genom att köpa rätt typ av kaffekopp, exempelvis en av ostindiskt porslin, så kunde 

köparen även göra anspråk på att tillhöra en viss social klass.25  

Runefelt tar även upp hur nya urbana miljöer och kulturer växte fram under 

perioden och där kom kaffet enligt honom att spela en stor roll i och med kaffehusen. 

Kopplat till kaffehuset syns även den samtida synen på kaffekonsumtionen, den som 

besökte kaffehusen frekvent beskrivs som ”en dryg och självgod yngling” som 

befann sig där istället för att arbeta.26 Även kaffet i den kvinnliga visitkulturen, alltså 

vanan av hembesök hos varandra, bland de välbärgade klasserna beskrivs som 

bidragande till något moraliskt tveksamt, då allt för långa kaffevisiter sågs som 

bortslösad tid för skvaller.27 Han väljer också att kalla kaffet för ”nav i den urbana 

materiella kulturen”.28 Runefelts undersökning, och även Anderssons och 

Lundqvists, kan sägas handla om relationen mellan konsumtion och 

samhällsförändringen där konsumtionen av bland annat kaffe blev ett verktyg för att 

bygga, upprätthålla och markera tillhörighet till de urbana och framförallt 

välbärgade samhällsgrupperna.29  

Just kaffet som verktyg för borgerskapet är något för mig att ta med till min egen 

undersökning som även den undersöker en välbärgad och urban grupp; Gävles 

grosshandlare under 1800-talet. Grosshandlare har undersökts i en rad studier, bland 

annat av Christine Bladh, Karin Ågren, Eva Ulvros och Stefan Lundblad. De 

fokuserar på något olika tidsperioder och olika städer samt har något olika 

huvudfokus i sina undersökningar. Dock lägger alla någon gång i sina 

undersökningar fokus på borgarnas och framförallt grosshandlarnas sociala liv och 

nätverkande. Just Stefan Lundblads undersökning är dessutom extra värd att notera 

då den undersöker Gävles grosshandlare under perioden 1765-1869. Vidare visar 

 
25 Runefelt, Leif. Att hasta mot undergången: anspråk, flyktighet, förställning i debatten om 

konsumtion i Sverige 1730-1830. Nordic Academic Press, Lund, E-bok, 2015, s. 21. 
26 Runefelt, Leif, 2015, s. 134-135. 
27 Runefelt, Leif, 2015, s. 139. 
28 Runefelt, Leif, 2015, s. 204. 
29 Runefelt, Leif, 2015, s. 273. 
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Bladh, Ågren och Lundblad på hur rätt familj och socialt nätverk spelade stor roll 

för grosshandlarnas ageranden. Till exempel nämner de alla hur grosshandlarna ofta 

gifte sig inom sin egen grupp.30 Argument som de tre presenterar för detta beteende 

kan sammanfattas som att det gav utökade tillgångar och nyttiga affärskontakter. 

Bladh argumenterar även för i sin Hennes snilles styrka, med fokus på åren 1720-

1820, hur grosshandlardöttrarna växte upp i hem där de fick lära sig hur affärer 

skulle skötas, vilket också gjorde dessa kvinnor lämpliga till att uppfostra söner som 

kunde ta över sina fäders affärsverksamheter.31 Ågren och Lundblad fortsätter 

genom att ta upp hur grosshandlarna agerande i sina affärer och hur sociala nätverk 

spelade in även där. Båda två tar upp behovet av kredit och hur möjligheterna till 

det var kopplade till grosshandlarnas rykte och sociala nätverk. Ågrens Köpmannen 

i Stockholm ger exempel på hur kredit och lån till varandra kunde stärka banden i 

grosshandlarnas nätverk under 1700-talet.32 Lundblad beskriver också i Hedersam 

handelsman eller verksam företagare med hur grosshandlarna hade nätverk 

utomlands, ofta endast med en kontakt. Lundblad argumenterar för det genom att 

visa på hur bra och långvariga relationer med få kontakter utomlands gynnade 

grosshandlarna ekonomiskt.33 Behovet av kredit var även något som drev 

grosshandlarna till att försöka förändra ekonomiska institutionella ramar enligt 

Lundblad. Bland annat var några av de större grosshandlarna med och startade 

moderna banker, Gävleborgs sparbank bildades exempelvis år 1824 av lokala 

grosshandlare.34 

För att den här typen av socialt nätverkande skulle kunna upprätthållas och be-

drivas så gjorde även grosshandlarna medvetna val när det kom till konsumtion 

kopplad till deras hem, något som Ågren och Andersson reflekterar kring i sina 

undersökningar. Båda nämner hur strategier användes i hemmet och visar på hur 

medvetna val gjordes för att kunna visa upp rätt typ av hem; rätt val visade att ägaren 

både var medveten om trender och även hade råd att följa dem. Ett exempel är hur 

mahogny kom i slutet av 1700-talet och hur spelbord vittnade om ett socialt 

 
30 Bladh, Christine. Hennes snilles styrka: kvinnliga grosshandlare i Stockholm och Åbo 1750-

1820. Södertörns högskola, Huddinge, 2018. s. 27 och Ågren, Karin. Köpmannen i Stockholm: 

grosshandlares ekonomiska och sociala strategier under 1700-talet. Uppsala universitet ,Uppsala, 

2007, s. 117. 
31 Bladh, Christine, 2018, s. 99. 
32 Ågren, Karin, 2007, s. 149. 
33 Lundblad, Stefan, 2007, s. 128. 
34 Lundblad, Stefan, 2007, s. 82. 
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umgänge i hemmet som krävde rätt typ av möbler. De nämner även serviser och 

vikten av att äga större sådana för att just kunna ta emot gäster och bjuda dem på 

exempelvis kaffe eller te.35 Andersson fortsätter på samma spår och tar upp 

materiella statussymboler bland makteliten i Arboga under åren 1650-1770 i sin 

Stadens dignitärer. Hon identifierar tre statussymboler som extra framträdande i 

hemmen; silver, möbler och textilier. Andersson noterar även att glas och porslin 

återfinns i varierande grad i bouppteckningarna, men att de återfinns desto mer i de 

mest välbärgade hemmen.36 Andersson lägger även fokus på möblerna och noterar 

att hon ser likheter och mönster när det kommer till möblemanget i de olika 

sällskapsrummen; hon hittar musikinstrument i salar, tebord och möbler i valnöt i 

matsalar och kammare.37 Vidare fortsätter Andersson att reflektera kring möblerna 

i bouppteckningarna och framför allt antalet stolar i dem, då hon argumenterar för 

att antalet stolar visar hur utrustad familjen var för att ta emot besökare.38 Hon 

nämner även att sittgrupper återfinns i bouppteckningarna och hur de indikerar på 

socialt umgänge i hemmet.39  

Ågren och Andersson avslutar med att argumentera för att den här typen av 

föremål var nödvändiga för borgerskapet.40 Även om Ågrens och Anderssons 

undersökningar fokuserar på tidsperioder något innan min egen så ger de ändå en 

insikt i hur borgerskapet och grosshandlarna tänkte kring och planerade sina hem. 

Det i sin tur bidrar till att ge ett perspektiv på hur det även skulle kunna tänkas se ut 

i hemmen hos Gävles grosshandlare och vilka statussymboler som kan återfinnas i 

dem och vilken roll de objekten hade, även om min undersökning som sagt fokuserar 

på 1800-talet och inte 1700-talet.  

Slutligen kan det sista temat, borgarhemmen, även det kopplas till ovan 

redovisade diskussion. Uppdelningen av borgerligheten i det privata och offentliga 

som sker i övergången mellan tidigmodern och modern tid är något som framförallt 

diskuteras av Jürgen Habermas i hans Borgerlig offentlighet. Habermas menar att 

den borgerliga samhällsklassen kan delas upp i kategorierna privat och offentligt 

 
35 Bladh, Christine, 2018, s. 175-176. 
36 Andersson, Gudrun, 2009, s. 144-146. 
37 Andersson, Gudrun, 2009, s. 150-151. 
38 Andersson, Gudrun, 2009, s. 157. 
39 Andersson, Gudrun, 2009, s. 164. 
40 Andersson, Gudrun, 2009, s. 107. 
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och han fokuserar på att definiera och förklara dem.41 Han beskriver borgerskapets 

offentlighet som ett socialt område där borgarna kunde samlas för diskussion och 

resonemang, exempelvis på klubbar och salonger. Den privata sfären beskriver han 

istället som det mer intima såsom familjen, moral, känslor.42  

Vidare, precis som att rätt typ av föremål och konsumtionsknippen krävdes för 

socialt umgänge, där kaffet som sagt också var en väsentlig del, så ställdes också 

allt högre krav på borgarnas själva hem. Borgarhemmens betydelse och utformning 

är något som diskuteras av John Tosh, Eva Ulvros, Lundblad och Andersson. En av 

de delar som de trycker mest på är skillnaden mellan det offentliga och privata i 

hemmet, det vill säga Goffmans front- och back stage. Tosh och Ulvros lägger även 

till en genusanalys. Tosh börjar i A man’s place med att fokusera på hemmets 

betydelse för mannen och dennes maskulinitet i det viktorianska England. Han 

menar att under den eran skapades och etablerades ett privat hushåll som var av 

yttersta vikt för hur mannen sågs i det offentliga.43 Han beskriver även tidsperioden 

och skapandet av det nya medelklasshemmet och hur det reflekterades i hur hem 

och arbete separerades allt mer.44 Tosh sammanfattar det hela genom att beskriva 

hur ”privat dygd och offentlig plikt stödde varandra”, den ena behövdes för att den 

andra skulle vara lyckad och vise versa.45  

Även Ulvros tar upp hur det offentliga och privata var sammankopplat under 

perioden 1790-1870 och diskuterar det i Fruar och mamseller. Dock väljer Ulvros 

att fokusera på södra Sverige och de borgerliga kvinnornas villkor och vardagsliv. 

När det kommer till bjudningar och de mer offentliga delarna av borgarhemmet, det 

vill säga sällskapsrummen, menar Ulvros att sällskapslivet spelade en stor roll även 

för de kvinnliga borgarna i södra Sverige.46 Vidare reflekterar hon också kring hur 

det privata och offentliga interagerade med varandra och hur bjudningarna i hemmet 

skulle kunna ses som halvoffentliga. Hon förklarar begreppet genom hur viktiga 

bjudningarna var där både män och kvinnor fick delta.47 Bjudningarna var extra 

 
41 Habermas, Jürgen. Borgerlig offentlighet: kategorierna "privat" och "offentligt" i det moderna 

samhället. 4., översedda uppl., Arkiv, Lund, 2003, s. 4. 
42 Habermas, Jürgen, 2003, s. 14-15. 
43 Tosh, John. A man’s place: masculinity and the middle-class home in Victorian England. Yale 

University Press, London, 2007, s. 1-3. 
44 Tosh, John, 2007, s. 13. 
45 Tosh, John, 2007, s. 137. 
46 Ulvros, Eva Helen. Fruar och mamseller: kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870. 

Historiska media, Lund, 1996, s. 200. 
47 Ulvros, Eva Helen, 1996, s. 335. 
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viktiga för kvinnorna med tanke på att de offentliga platser som serverade kaffe, 

exempelvis kaffehusen och senare kaféer, inte ansågs vara lämpliga platser för 

anständiga kvinnor att vistas ensamma på.48 

Även Lundblad diskuterar relationen mellan privat och offentligt, affärer och 

familjeliv i sin studie av grosshandlare i Gävle. Han tar upp hur familjen och 

affärerna var tätt sammankopplade i början av undersökningsperioden, men hur de 

separerar allt mer ju längre 1800-talet lider. Enligt honom syntes det även i hemmet 

och hur de blir allt mer privata. Ett exempel han ger är hur grosshandlare Per Ennes 

hus, byggt under åren 1802-1804, fungerade som ”lager, kontor, bostad och som 

lokal för större fester”.49 Ett senare exempel visar på en allt tydligare uppdelning 

kommer från 1863 då H.C.W Eckhoffs änka & Co. hade sitt kontor och hem på helt 

skilda adresser.50 Utformningen av hemmet kom att spela stor roll även för 

grosshandlarna i Gävle; även om affärskontor fortfarande var sammankopplat med 

bostaden var vikten av rum för socialt umgänge stor, där Ennes bostad kan stå som 

exempel igen som hade plats för större fester trots att den även inhyste delar av hans 

affärer.51 Liknande reflektioner görs av Andersson där hon kommer fram till att 

tydliga uppdelningar av borgarhusen fanns även i Arboga, framförallt hos de mer 

välbärgade.52 Kopplat till bouppteckningarna visar även Andersson på hur värdefullt 

inredda sällskapsrummen var jämfört med de mer privata rummen.53 Sett över 1700- 

och början av 1800-talet ser även Andersson en utveckling i hemmen där 

sällskapsrummen blir allt fler, mer påkostade och där en front stage i huset blir allt 

tydligare.54 

För att sammanfatta detta avsnitt har det presenterats en rad olika undersökningar 

som alla går att koppla till min egen på något sätt. Vad alla dessa undersökningar 

har gemensamt är att de hjälper till att presentera en bredare bild och perspektiv på 

de områden som min undersökning också berör. Vad det även visar på är hur allt 

detta hänger ihop; vilket behov som kunde finnas gällande kaffet för det sociala 

umgänget som även kunde krävas rätt möbler och specifika iscensättningar av 

 
48 Tellström, Richard & Jönsson, Håkan. Från krog till krog: svenskt uteätande under 700 år. Natur 

& kultur, Stockholm, 2018, s. 149. 
49 Lundblad, Stefan, 2007, s. 161. 
50 Lundblad, Stefan, 2007, s. 166. 
51 Lundblad, Stefan, 2007, s. 161-162. 
52 Andersson, Gudrun, 2009, s.  121. 
53 Andersson, Gudrun, 2009, s. 149-150. 
54 Andersson, Gudrun, 2009, s. 208. 
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publika rum i hemmen. En sista sammanfattande kommentar kan vara att denna 

konsumtion och ageranden från borgarna kan ses som rationella och logiska, då 

deras affärsverksamhet krävde väl fungerande sociala relationer med andra 

grosshandlare. 

 

4. Bakgrund 

4.1 Konsumtionsrevolutionen och kaffets väg till Sverige 

Med start under 1700-talet skedde en konsumtionsrevolution i Sverige, då andelen 

varor och tjänster som byttes på en marknad ökade och vilket in sin tur öppnade upp 

för nya varor och mer handel. De nya typerna av varor var framförallt exotiska varor 

som introducerats till Sverige genom kolonialiseringen och den nya transatlantiska 

utrikeshandeln. Exempel på nya varor var bomull, siden, te, socker och kaffe, men 

även porslin och nya råmaterial till möbler.55 Under 1700-talet ändrades även 

tankarna kring konsumtion i Sverige vilket bidrog till att folket köpte och 

konsumerade de nya typerna av varor.56 Konsumtionen av nya kolonialvaror drev i 

sin tur på den ekonomiska utvecklingen i Sverige ytterligare.57 

Kaffets väg till Sverige hade dock sin början under 1600-talet då det 

introducerades i Europa. Så småningom kom drycken även till Sverige, även om den 

först introducerades som en medicin.58 På 1680-talet kunde dock kaffe avnjutas i det 

offentliga i Stockholm.59 Även kaffehusen etablerade sig under perioden och blev 

en naturlig samlingsplats där folket kunde avnjuta en kopp kaffe.60 Kaffet 

importerades till Sverige från främst Holland och Frankrike. År 1770 stod 

exempelvis kolonialvarorna för 17 % av Sveriges hela import. Importerna fortsatte 

att öka allteftersom kaffedrickandet spred sig och år 1800 importerades 500 ton 

kaffe innan importen tiodubblades efter 1806.61 Kaffet togs dock inte emot med helt 

öppna armar i Sverige till en början, ett exempel var statsmaktens försök att stävja 

 
55 Jonsson, Pernilla & Runefelt, Leif. Konsumtion: identitet, makt och livets nödtorft, i: Sverige - 

en social och ekonomisk historia, Morell, Mats & Hedenborg, Susanna (red.), Studentlitteratur, 

Lund, 2006.s. 321. 
56 Jonson, Pernilla & Runefelt, Leif, 2006, s. 341. 
57 Müller, Leos, 2018, s. 41. 
58 Hutchinson, Ragnhild. Exotiska varor som förändrat vardagen: kaffe och te i Norden, 1750-1850, 

i: Global historia från periferin: Norden 1600-1850, Müller, Leos, Weiss, Holger & Rydén, Göran 

(red.), 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 127. 
59 Svensson, Sigfrid, 1970, s. 182. 
60 Hutchinson, Ragnhild, 2010, s. 124. 
61 Müller, Leos, 2018, s. 33. 
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konsumtionen av kolonialvaror genom kaffeförbuden. Förbuden genomfördes 

perioderna 1756-61, 1766-69, 1794-96, 1799-1802 och slutligen 1817-1822. Först 

efter 1823 var det alltså fritt fram att lagligt dricka kaffet, även om kaffeförbuden 

ofta ignorerades i hemmen.62  

 

4.2 Grosshandlarna som social grupp 

Grosshandlarna som grupp var personer som ägnade sig åt varuhandel i parti, alltså 

större mängder gods och varor, och kunde vara både importörer och exportörer. 

Skillnaden mellan grosshandlarna och handelsmännen som ägnade sig åt minut-

handel var således att grosshandlarna dels handlade i mycket större partier och även 

med flera olika typer av varor samt att de rörde sig på en internationell marknad och 

inte bara den inhemska.63  Storleken på deras verksamheter kunde också variera, 

men de som drev stora handelshus återfanns ofta i de översta och mest välbärgade 

skikten av borgerskapet och den högre medelklassen under 1800-talet.64 

Grosshandlarnas handelshus var ”ur ekonomisk synpunkt sin tids mest framträdande 

borgerliga rörelser”.65 Grosshandlarna framträdde även som en ny, förmögen elit ur 

borgerskapet under deras mest framgångsrika period under slutet av 1700-talet.66  

Många av grosshandlarna kunde även äga exempelvis bruk och andra affärsrörelser 

utöver handelshusen.67 Grosshandlarna kunde även organisera sig i societeter, som 

löst kan liknas med hantverkarnas skrån. Societeterna hjälpte till med att bevaka och 

skydda grosshandlarnas intressen.68 Sammanfattningsvis var då grosshandlarna en 

ekonomiskt framträdande del av borgerskapet vars mest framgångsrika medlemmar 

återfanns i det absoluta toppskiktet i städerna. 

 

4.3 Borgerskapet och borgarhemmen 

Borgerskapet som social grupp var en grupp som växte starkt under 1800-talet, 

vilken även resulterade i att lyx som endast varit tillgänglig för adeln och det 

absoluta toppskiktet nu även blev tillgängligt för dem. Med den nya ekonomiska 

 
62 Müller, Leos, 2018, s. 30. 
63 Ågren, Karin, 2007, s. 17. 
64 Bladh, Christine, 2018, s. 12. 
65 Bladh, Christine, 2018, s. 26. 
66 Ågren, Karin, 2007, s. 18. 
67 Bladh, Christine, 2018, s. 28. 
68 Ågren, Karin, 2007, s. 41-42. 
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makten som borgerskapet hade tillsammans med den nya typen av konsumtion som 

1800-talet innebar så hamnade borgarhemmen i fokus. Hemmet för en borgare under 

1800-talet var en av de viktigaste symbolerna, då det kom att representera sina ägare 

och dennes identitet och samhällsklass.69 Extra viktigt för den sociala självbilden 

och borgarhemmen var de offentliga rummen i hemmen, det vill säga 

sällskapsrummen där besök togs emot och bjudningar hölls. Med borgarna kom även 

en ny typ av socialt umgänge där det tidigare intima och privata byttes ut mot det 

mer offentliga, även om det fortfarande skedde i hemmet.70 1800-talets borgarhem 

planerades ofta utifrån en delning mellan det privata och offentliga; att sovrum, kök 

och andra rum som inte skulle visas upp låg i en del av hemmet och 

sällskapsrummen i ett annat.71 Sällskapsrummen planerades också efter mer eller 

mindre bestämda riktlinjer, i matsalen förväntades exempelvis matborden att vara 

det centrala medan salongerna, eller förmaken om de också kallades, var fyllda med 

mindre sittgrupper med tillhörande mindre bord, även ett piano förväntades finnas i 

salongen.72 Inredningen skulle helt enkelt visa att familjen hade förstått vilka trender 

som gällde och hur sällskapsrummet förväntades att användas. För att sammanfatta 

var borgarna en nyare, social grupp med nya konsumtions- och umgängesvanor som 

även speglades i deras hem som skulle representera dem och den sociala klass de 

tillhörde. 

 

4.4 1800-talets Gävle: handel, grosshandlare och branden 

Gävle under 1800-talet var framförallt en handelsstad och rent ekonomiskt Sveriges 

tredje största stad som bäst efter Stockholm och Göteborg.73 Handeln i Gävle var 

under första halvan av århundradet starkt kopplad till rederinäringen som hade sin 

topp kring 1840-talet då Gävle hade ca 20 % av stapelstädernas tonnage och den 

största rederirörelsen i landet.74 Exempelvis exporterades järn till Storbritannien 

med destinationerna London och Hull och till New York i USA. År 1836 gick 8,010 

 
69 Wachenfeldt, Paula von. I lyxens tjänst: borgerliga värderingar och ideal i den moderna tiden, i: 

Det svenska begäret: sekler av lyxkonsumtion, Wachenfeldt, Paula von & Nyberg, Klas (red.), 

Carlssons, Stockholm, s. 164-188, 2015, s. 169. 
70 Wachenfeldt, Paula von, 2015, s. 172. 
71 Tunander, Britt & Tunander, Ingemar. Möbler och inredning: från Karl Johan till Per Albin. Ica, 

Västerås, 1992, s. 64. 
72 Tunander, Britt & Tunander, Ingemar, 1992, s. 82. 
73 Lundblad, Stefan, 2007, s. 38. 
74 Söderberg, Tom. Handel och samfärdsel, i: Ur Gävle stads historia, Humbla, Philibert & 

Norling, Nils (red.), Gävle, 1946, s. 195. 
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skålpund till Storbritannien och 13,285 skålpund till USA.75 I och med Gävles 

ställning som handelsstad på den internationella marknaden var även staden känslig 

för svängningar på den internationella marknaden och hade även några svagare år 

ekonomiskt. En kris drabbade exempelvis staden 1857 och trafiken i Gävle hamn 

minskade med 19 % år 1858 jämfört med året innan. Krisen gick även hårt åt bland 

annat järn- och träindustrin, två av Gävles viktigaste varor.76 Från 1860-talet ökade 

även Gävles industrier, bland annat i och med invigningen av Gävle-Dalajärnvägen 

1869, som även var Sveriges första fullbordade järnväg.77 Fortfarande var det järn 

och stål, malm och trä som var de huvudsakliga industrierna i Gävle, 1871 

exporterades till exempel 31,000 ton järn och stål.78 

Bland köpmännen i Gävle under 1800-talet återfinns släktnamn som Brändström, 

Dahl, Elfbrink, Elfstrand, Ennes, Flensburg, Garberg, Luth, Sehlberg, Selggren och 

Valley. De männen var även de som i mångt och mycket var makteliten i staden och 

de bodde kring rådhuset och Drottninggatan.79 En anledning till köpmännens och 

grosshandlarnas maktpositioner berodde på att Gävle med omnejd hade en väldigt 

liten adel, exempelvis fanns år 1850 nio adliga män och 13 kvinnor i staden 

samtidigt som Gävles befolkning uppgick till totalt 9,261 personer.80 Gävles 

grosshandlare kan med grova drag delas in i två konkurrerande grupper i början av 

1800-talet; på ena sidan stod Peter Brändström med sin svärson Per Ennes och på 

den andra sidan stod Olof Selggren och Daniel Elfstrand. Senare under 1800-talet 

kunde grosshandlaren och tillika riksdagsmannen Per Murén ses som en av de mest 

tongivande.81 För att nämna några av aktörerna kom Brändströms firma P. 

Brändström & Co. att bli väldigt framgångsrik under Per Ennes, men 1844, nästan 

15 år efter Ennes död gick firman i konkurs. Släkten Elfstrand, bördig från 

Älvkarleby, kan ses som en av Gävles mest framgångsrika grosshandlarsläkten med 

firman Daniel Elfstrand & Co. Dock gick även den firman i konkurs 1856.82 Även 

släkten Garberg hade framgångsrika grosshandlare, där allt började med Anders 

 
75 Lundblad, Stefan, 2007, s. 104. 
76 Söderberg, Tom, 1946, s. 201. 
77 Söderberg, Tom, 1946, s. 204. 
78 Söderberg, Tom, 1946, s. 208. 
79 Andrén, Erik, 1946, s. 71. 
80 Lundblad, Stefan, 2007, s. 39. 
81 Lundblad, Stefan, 2007, s. 56-57. 
82 Lundblad, Stefan, 2007, s. 52-53. 
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Garberg som flyttade från Sala till Gävle 1719 då han köpte en segelduksfabrik i 

staden.83 

Slutligen är år 1869 ett år att notera i stadens historia. Det är nämligen året då 

Gävle stad senast brann. I juli det året välte en limpanna i en snickarverkstad vid 

Drottninggatan och Norra Slottsbacken, vilket resulterade i att nästan hela den norra 

delen av staden brann ner. Totalt förstördes runt 500 gårdar och uppåt 8,000 

personer blev hemlösa. Trefaldighets-kyrkan och rådhuset klarade sig dock, även 

om rådhuset blev skadat av branden. Redan under 1869, det vill säga samma år som 

branden, började planerandet och återuppbyggandet av de förstörda stadsdelarna 

och två år efter branden var återuppbyggandet i full gång.84  

För att avslutningsvis ge ytterligare perspektiv på Gävle stad och dess gross-

handlare under 1800-talet visas på nästa sida Bild 1 med en karta över Gävle stad år 

1837 där grosshandlarnas gårdar för undersökningsperioden 1820-1839 finns 

markerade i rött. Även rådhuset finns markerat i gult. Kartan har dessutom Gävles 

kvarter, som kan liknas med stadsdelar, koordinerade efter färger där det rosa visar 

det andra kvarteret och det blåa visar det tredje kvarteret. Vad som syns här är hur 

nära grosshandlarna bodde varandra, vilket även skulle kunna underlätta borger-

skapets visitkultur. Tyvärr komplicerar branden 1869 möjligheten att visa alla 

grosshandlarnas gårdar för hela perioden på samma karta, vissa grosshandlare tog 

dessutom över gårdar efter varandra när de gifte sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 Lundblad, Stefan, 2007, s. 54. 
84 Andrén, Erik, 1946, s. 112. 
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Bild 1: Karta över Gävle stad år 1837 med markerade grosshandlargårdar 

 
Källa: Gävle kommunarkivs hemsida, digitalt via http://old.gavle.se/Kommun--politik/Gavle-

kommunarkiv/Forskning/Kartor-och-adresser/#1837 (hämtad 2019-11-25). 

  

http://old.gavle.se/Kommun--politik/Gavle-kommunarkiv/Forskning/Kartor-och-adresser/#1837
http://old.gavle.se/Kommun--politik/Gavle-kommunarkiv/Forskning/Kartor-och-adresser/#1837
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5. Undersökning 

Innan undersökningsresultaten presenteras behöver de valutor som användes under 

undersökningsperioden förklaras närmare. Tre olika valutor användes: Riksdaler 

banco (rdr banco), riksdaler riksmynt (rdr rmt) och kronor (kr). Rdr banco användes 

framförallt undersökningsperioderna 1820-1839 och 1840-1859, rdr rmt 1860-1879 

och kr 1880-1899. Här nedan i Tabell 2 ges även exempel på hur mycket valutorna 

skulle vara värda i 2019 års penningvärde, som kan ge ett bättre perspektiv på de 

summor som presenteras i undersökningen med tillhörande bilagor. 

 

Tabell 2: Värde valutor 1820-1899. 

Valuta År Summa Värde idag, kunde köpa lika mycket varor 

och tjänster som x SEK, mätt med 

konsumentprisindex 

Riksdaler 

banco 

1840 20 2406 SEK 

Riksdaler 

riksmynt 

1870 20 1268 SEK 

Kronor 1890 20 1315 SEK 
Källa: Prisomräknare, Historia.se http://historicalstatistics.org/Jamforelsepris.htm (hämtad 2019-

11-27). 

 

Ett exempel på en alternativ omräkning är att ”20 riksdaler riksmynt år 1870 mot-

svarade betalning för lika lång arbetstid som 30475 SEK år 2019 mätt med 

löneindex för manlig industriarbetare eller hantlangare”.85 

 

5.1 Undersökningsperioderna 

5.1.1 1820-1839 

För den första undersökningsperioden är det följande fem grosshandlare som valts 

ut: Per Ennes (1756-1829), Anders Garberg (1781-1826), Anders Hedman (1787-

1834), Johan Selggren (1749-1827) och Martin Stenfelt (1760-1837). Deras samlade 

tillgångar varierar från Ennes 385,386 rdr banco till Stenfelts 3,033 rdr banco.86 

Mellan dessa grosshandlare finns både likheter och skillnader. En likhet att 

majoriteten av dem även innehar en annan titel förutom att vara grosshandlare, 

 
85 Historia.se. Prisomräknare från medeltiden till 2100. 2018. 

http://historicalstatistics.org/Jamforelsepris.htm (hämtad 2019-11-26). 
86 Se Bilaga 1.1, särskilt Per Ennes och Martin Stenfelt. 

http://historicalstatistics.org/Jamforelsepris.htm
http://historicalstatistics.org/Jamforelsepris.htm
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exempelvis är Selggren även riksdagsman och Hedman är även fabrikör.87 Även när 

det gäller giftermål finns likheter, då Garberg, Hedman och Ennes är gifta med 

döttrar till andra grosshandlare och handlare; Ennes var till exempel gift med 

Elisabeth Margaretha Brändström, dotter till Peter Brändström. Just Per Ennes kan 

även presenteras närmare, då han vid sin död var en av Gävles mest förmögna män. 

Han var son till borgmästare Petter Ennes och Maria Eleonora Wulff. Han inledde 

sin karriär genom att arbeta för just ovan nämnde Peter Brändström och dennes 

firma P. Brändström & Co. 1806 tog han även över firman från Brändström och 

basade då över en av Gävles största handelsflottor.88 

Gällande själva bouppteckningarna och de kopplingar som kan göras till kaffe 

och bjudningar i hemmet finns även här likheter och skillnader mellan 

grosshandlarna. Precis som det nämndes i 2. Metod, material och teori finns inga 

rumsindelningar i bouppteckningarna för denna period, men likväl finns 

indikationer för att rum, eller åtminstone möblemang, för bjudningar finns i alla 

bouppteckningarna. Möbelgrupper innehållande soffa, stolar och taburetter, en typ 

av pall, finns i alla bouppteckningar förutom i Stenfelts, men där finns istället andra 

möbelgrupper såsom en bestående av två små soffor och 10 stolar. När det kommer 

till mer exklusiva material i möblerna nämns mahogny i de tre värdefullaste 

bouppteckningarna. Garberg ägde exempelvis både soffa, bord, tebord, stolar och 

taburetter i mahogny.89 

Även gällande porslin kopplat till kaffekonsumtion och möjligheten att kunna 

bjuda på kaffe i hemmet återfinns indikationer för det i alla bouppteckningar, om än 

i något varierande utsträckning. Mest syns det förmodligen hos Per Ennes och 

dennes kaffekök i silver och två te- och kaffeserviser, varav en dessutom är 

ostindisk. Men även Stenfelt, vars förmögenhet är en bråkdel av Ennes, har 17 st 

tekoppar i sin bouppteckning. Här är det istället Selggren, vars förmögenhet ligger i 

mitten av de fem bouppteckningarna, som har det minsta antalet koppar. Han har 

endast ett dussin vardera av tekoppar och kaffekoppar. Kaffe- och teattiraljer i silver 

är också något som återfinns i alla bouppteckningar. Även om det varierar från 

endast en tesil hos Stenfelt eller två sockerskålar och en tesil hos Hedman till Ennes 

 
87 Berggren, Carl Bengt. Handels-societeten i Gefle 1738-1938: Minnesskrift till 200-årsjubileet. 

Hallbergs bokh., Gävle, 1938, s. 311 och 297. 
88 Elfstrand, P. Pehr Ennes. Svenskt Biografiskt Lexikon. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=16207 (hämtad 2019-10-30). 
89 Se Bilaga 1.1, särskilt Anders Garberg. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=16207
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hela kaffekök i silver så kan attiraljer i finare material som silver ändå tyda på vikten 

och betydelsen av kaffet och teet, tillsammans med möjligheten att bjuda på det.90 

För att koppla ihop möblerna med porslinet återfinns det tillräckligt många stolar 

till antalet kaffekoppar i tre av hemmen: Ennes, Garberg och Hedman. Ennes ägde 

40 matchande stolar som högst antal och hade en uppsjö av kaffekoppar att välja 

mellan, Garberg hade 24 rottingstolar och lika många kaffekoppar och slutligen hade 

Hedman ett dussin stolar till sitt dussin kaffekoppar. När det kommer till Selggren 

hade han 19 stolar till 22 tekoppar, vilket ändå kan ses som rätt så jämt. Stenfelt 

hade istället endast nio matchande stolar till sina 17 tekoppar. Den mindre mängden 

stolar gör att det går att fundera på antalet bjudningar i det hemmet, med tanke på 

att nio stolar inte räcker till speciellt många gäster, även om tekopparna finns till 

eventuella gäster så behövdes både stolar och te- eller kaffekoppar.91 

För den här undersökningsperioden är det Per Ennes bouppteckning och hem som 

sticker ut, mest med tanke på värdet på bouppteckningen och det rika utbudet av 

både porslin och möbler som kan återfinnas i sällskapsrummen i det välbärgade 

1800-talshemmet. Även om porslin och möblemang för kaffebjudningar som sagt 

återfinns i alla bouppteckningar befinner sig Ennes på en egen nivå under den här 

undersökningsperioden: det finns exempelvis fem olika serviser av ostindiskt, 

engelskt och tyskt ursprung och stolsgrupper omfattande 10, 16, 30, och 40 stolar. 

Värt att notera är även att ingen av grosshandlarna under den här perioden har 

skulder som överstiger deras tillgångar, även om Selggren är närmast med 2,000 rdr 

banco till godo.92 

För att sammanfatta denna undersökningsperiod så kan den ses om relativt 

homogen när det kommer till indikationer gällande kaffebjudningar i hemmet, trots 

de stora skillnaderna på förmögenheterna. 

 

5.1.2 1840-1859 

De fem grosshandlare som berörs denna undersökningsperiod är Pehr D:son 

Elfstrand (1746-1845), Lars Augustin Bång (1806-53), Eric Dahl (1801-44), Lars 

Petter Löthman (1791-1854) och Daniel Elfstrand (1815-56). Den mest förmögna 

 
90 Se Bilaga 1.1. 
91 Se Bilaga 1.1, särskilt Per Ennes och Martin Stenfelt. 
92 Se Bilaga 1.1, särskilt Per Ennes och Johan Selggren. 
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var Pehr D:son Elfstrand med tillgångar värda 364,850 rdr banco; minst tillgångar 

hade Daniel Elfstrand med sina 8,843 rdr banco.93 

Av dessa fem herrar är det tre av dem som även sitter på andra positioner i 

samhället, liknande de andra grosshandlarna under de övriga 

undersökningsperioderna. D:son Elfstrand var även brukspatron, riksdagsman och 

skeppsbyggmästare, medan Löthman var portugisisk vicekonsul och Bång skepps-

byggmästare.94 Att D:son Elfstrand och Bång var skeppsbyggmästare syns 

exempelvis genom deras tillgångar där båda äger delar i skepp; D:son Elfstrand ägde 

bland annat 1/3 andelar i Blixten värda 6,666 rdr banco och lika många andelar i 

Audacia värda 7,777 rdr banco. Bång ägde i sin tur bland annat ½ av andelarna i 

skeppet Oscar 1:e som var värda 25,000 rdr banco.95 

När det gäller äktenskap och familjeband mellan grosshandlarna för denna 

undersökningsperiod är det endast D:son Elfstrand som är gift med en dotter till en 

man på en maktposition i Gävle. Han var nämligen gift med Ulrica Magdalena 

Valley, dotter till stadsmajoren Samuel Valley. D:son Elfstrand var även son till 

kommerserådet, rådmannen och riksdagsmannen Daniel Elfstrand Jr.96 Eric Dahl 

kan också ses som någon som tagit efter sin far då hans far även han var handels-

man.97 

Noterbart för denna period är att en Elfstrand återfinns i toppen och i botten 

gällande förmögenhet. Just Daniel Elfstrand kan vara värd att kommentera 

ytterligare då han var grosshandlare i Hull, England, innan han gick i konkurs där 

och sökte sig tillbaka till Gävle med sin engelska fru Elisabeth Lingard.98 

När det kommer till mängden porslin kopplat till kaffekonsumtion och 

bjudningar så varierar mängden något. Noterbart är dock att det inte är Elfstrand 

som har minst trots de minsta tillgångarna, utan att det är Löthman som endast äger 

9 matchande tekoppar som mest.99 Övriga grosshandlare äger runt två till tre dussin 

te- eller kaffekoppar. Även om D:son Elfstrands bouppteckning inte avslöjar exakt 

hur många te- eller kaffekoppar som han ägde så ägde han två te- och kaffeserviser, 

 
93 Se Bilaga 1.2, särskilt Pehr D:son Elfstrand och Daniel Elfstrand. 
94 Berggren, Carl Bengt, 1938, s. 292, 303 och 290.  
95 Se Bilaga 1.2, särskilt Pehr D:son Elfstrand och Lars Augustin Bång. 
96 Berggren, Carl Bengt, 1938, s. 292. 
97 Berggren, Carl Bengt, 1938, s. 290. 
98 Elfstrand, släkt. Svenskt Biografiskt Lexikon. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15964 (hämtad 2019-11-29). 
99 Se Bilaga 1.2, särskilt Lars Petter Löthman. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15964
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vilket fortfarande bör kunna ses som en indikation på bjudningar i hemmet.100 Också 

när det kommer till te- och kaffeattiraljer i silver finns det skillnader mellan 

bouppteckningarna, då de attiraljerna endast återfinns i de två mest förmögna 

bouppteckningarna. I Eric Dahls bouppteckning återfinns inte heller några 

kaffeattiraljer av övriga material som användes vid tillredningen av kaffet, som 

exempelvis kaffepannor eller brännare, vilket återfinns i alla andra.101 

Gällande möblemang kopplat till bjudningar i hemmen fanns åtminstone ett 

förmak i alla hem, även om möblemanget skiftar mellan de mer förmögna och de 

med mindre tillgångar. Någon typ av sittgrupp återfinns dock i alla bouppteckningar. 

Precis som med te- och kaffeattiraljer i silver återfinns mahogny i de mer förmögna 

bouppteckningarna: Dahl ägde en spegel med bord av mahogny och Bång ägde 

bland annat bord och fåtöljer i materialet. När det kommer till värdet av 

möblemanget i de olika sällskapsrummen sticker också D:son Elfstrands och Bångs 

bouppteckningar ut, då de är de mest värdefulla. Möblemanget i D:son Elfstrands 

rum var exempelvis värt totalt 559 rdr banco, Bångs 393 rdr banco. Värt att nämna 

är dock att trots att det skiljer relativt mycket i tillgångar, 155,475 rdr banco mot 

44,144 rdr banco, mellan Bång och Dahl skiljer det runt 150 rdr banco mellan dem 

gällande värdet på deras möblemang i sällskapsrummen.102 

För att koppla ihop mängden porslin med antalet sittplatser i sällskapsrummen i 

de fem bouppteckningarna matchar egentligen inga av dem antalet stolar mot 

mängden porslin. Gällande tre av dem går det fortfarande att argumentera för att 

kaffebjudningar kunde hållas men i två av fallen går det att reflektera extra kring 

förutsättningarna för umgänge i hemmet. I D:son Elfstrands fall finns som sagt inte 

den exakta mängden te- eller kaffekoppar utskrivet, men de två serviserna kan 

kopplas ihop med hans tre dussin stolar. Inte heller Bångs antal stolar och koppar 

går att matcha helt, men det finns ändå 18 rottingstolar av björk till hans tre dussin 

kaffekoppar. Lika gäller för Dahl som trots fler stolar än koppar har 22 kaffekoppar 

till sina fyra dussin rottingstolar. När det slutligen kommer till Löthman och 

Elfstrand finns det i Löthmans fall ett dussin stolar och 9 tekoppar, vilket eventuellt 

går att se som tillräckligt för att hålla bjudningar, även om de inte skulle vara av 

samma storlek som D:son Elfstrands, Bångs eller Dahls. Elfstrands innehåller dock 

 
100 Se Bilaga 1.2, särskilt Pehr D:son Elfstrand. 
101 Se Bilaga 1.2, särskilt Eric Dahl. 
102 Se Bilaga 1.2 och Bilaga 2.2, särskilt Pehr D:son Elfstrand och Lars Augustin Bång. 
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endast 7 stolar till de två dussinen tekoppar och med så få sittplatser går det än mer 

att fundera kring huruvida kaffebjudningar hölls i det hemmet.103 

Slutligen kan just Daniel Elfstrands och Erics Dahls bouppteckningar vara värda 

att kommentera ytterligare. Först och främst är Elfstrands bouppteckning 

förvånansvärt innehållslös gällande indikationer på kaffe och bjudningar. Detta 

skulle dock kunna förklaras genom att han dels inte bodde i Gävle under hela sitt liv 

och att han dessutom gick i konkurs i Hull innan han flyttade tillbaka till Gävle, 

vilket även det skulle kunna ha påverkat storleken på hans hem. Gällande Dahls 

bouppteckning är det tillgångarna kontra skulderna som är värda att notera. Dahls 

tillgångar är mindre än hans skulder; 44,144 rdr banco mot 50,001 rdr banco, vilket 

innebär att han var skuldsatt med närmare 6,000 rdr banco vid sin bortgång.104 

För att sammanfatta undersökningsperioden 1840-1859 var dessa grosshandlare 

en relativt spretig skara med några likheter men också en del olikheter. Något som 

dock var sig likt var sällskapsrummen i hemmet, med tanke på att alla hem hade ett 

förmak. 

 

5.1.3 1860-1879 

För undersökningsperioden 1860-1879 handlar det om följande fem grosshandlare: 

Carl Petter Forssberg (1792-1874), Gustaf Adolf Elfstrand (1801-71), Pehr 

Elfstrand (1822-62), Adolf Fredrik Luth (1819-63) och Hans Christoffer Eckhoff 

(1808-59). Deras förmögenheter varierar från Forssbergs 873,273 kr till Eckhoffs 

94,421 rdr rmt.105 

Trots relativt stora skillnader i förmögenheter finns ändå flera likheter mellan 

grosshandlarna. En sådan likhet är att de alla, förutom att vara grosshandlare, även 

sitter på andra viktiga positioner; både Forssberg och Luth var även ”led. av dir. f. 

Gefle Stads Sparbank” under perioderna 1844-1849 och 1849-1855.106 Det var 

således Luth som ersatte Forssberg på den positionen. Även G.A Elfstrand och 

Eckhoff hade positioner liknandes varandras som vicekonsuler, Elfstrand åt 

 
103 Se Bilaga 1.2. 
104 Se Bilaga 1.2, särskilt Daniel Elfstrand och Eric Dahl. 
105 Se Bilaga 1.3, särskilt Carl Petter Forssberg och Hans Christoffer Eckhoff. 
106 Berggren, Carl Bengt, 1938, s. 303 och 294. 
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Storbritannien och Eckhoff åt ”Nordamerika”.107 Pehr Elfstrand var även skepps-

byggmästare.108 

Noterbart är även att Gustaf Adolf och Pehr delar samma efternamn, Elfstrand. 

De är även släkt då G.A var bror till Pehrs far Per D:son Elfstrand. G.A Adolf dog 

vid 70 års ålder medan Pehr dog redan vid 40 års ålder. G.A var dock grosshandlare 

utan att tillhöra släktfirman Dan. Elfstrand & Co. Andra familjekopplingar kan 

också göras eftersom både G.A Elfstrand och Eckhoff är gifta med döttrar till 

grosshandlare inom släkter Garberg. G.A Elfstrand var gift med Catharina Carolina 

Garberg, dottern till Anders Garberg, som nämns i undersökningsperioden 1820-

1839.109 

Även gällande bouppteckningarna och de kaffeindikationer och indikationer på 

socialt umgänge i hemmet finns likheter, men även skillnader. Den mest uppenbara 

likheten är att de alla har rum skapade för att ta emot gäster i sina hem. Alla hem 

innehåller exempelvis ett förmak, Luth har dessutom två. Alla förmaken innehåller 

dessutom någon typ av sittgrupp med soffor. De mer exklusiva materialen som 

rotting och mahogny återfinns dessutom i alla hem. När det kommer till likheter 

gällande kaffeindikationerna finns i varje fall minst två dussin matchande 

kaffekoppar, till exempel har Eckhoff 3 ¼ dussin matchande kaffekoppar trots att 

hans bouppteckning är den minst värda. Vad sådana större mängder kaffekoppar då 

i sin tur kan visa på, tillsammans med förmaken och de övriga rummen är just 

visitkulturen där kaffe kunde bjudas på. Även medel för att tillreda kaffet i hemmet 

återfinns i alla bouppteckningar, så som kaffepannor, kokare, brännare eller kvarnar. 

Kaffeattiraljer i silver eller nysilver återfinns också i alla hem, förutom i Eckhoffs.110 

Vissa olikheter finns dock mellan bouppteckningarna och då gäller det framför-

allt, något förväntat, storlekarna på dem. Intressant är dock att Forssbergs boupp-

teckning, som är den som är den mest värdefulla, har färre sällskapsrum än 

exempelvis G.A Elfstrand och Luth, vars bouppteckningar är värda respektive 

233,872 och 179,922 rdr rmt. Värt att notera är dock att i Forssbergs förmak finns 

möbler för ett högre värde än i G.A Elfstrands och Luths.111 

 
107 Berggren, Carl Bengt, 1938, s. 292 och 291. 
108 Berggren, Carl Bengt, 1938, s. 292. 
109 Berggren, Carl Bengt, 1938, s. 292. 
110 Se Bilaga 1.3. 
111 Se Bilaga 1.3, särskilt Carl Petter Forssberg, Gustaf Adolf Elfstrand och Adolf Fredrik Luth. 
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Antalet sittplatser i salarna varierar också, från Luths 30 rottingstolar till Forss-

bergs 18 stolar i betsad björk. Eckhoff har inte någon sal listad i sin bouppteckning 

men har 36 rottingstolar i sin salong. Alla bouppteckningarna innehåller större 

mängder stolsgrupper vilket även det kan ses som en indikation för bjudningar i 

hemmet, med tanke på i vilka rum de står och tillsammans med porslinet som nämnts 

ovan. Något intressant är att Eckhoff med minst tillgångar ändå har flest stolar och 

att Forssberg istället har lägst antal stolar.112 I tre av bouppteckningarna går det 

dessutom att koppla ihop antalet stolar i den största stolsgruppen till den största 

samlingen av matchande kaffekoppar; Forssbergs, G. A Elfstrands och Eckhoffs. 

Luths har dock 30 rottingstolar i salen men endast 2 dussin matchande kaffekoppar 

som mest och P. Elfstrand har 24 stolar i sin sal men 23 kaffekoppar som mest.113 

Slutligen kan Hans Christoffer Eckhoff vara värd att kommentera ytterligare, då 

hans tillgångar är de minsta plus att han dessutom har skulder på 94,806 kr, det vill 

säga skulder större än tillgångarna. Trots detta och trots att det finns färre 

indikationer på kaffekonsumtion hos honom jämfört med de andra grosshandlarna i 

den här undersökningsperioden finns tydliga tecken på att bjudningar i hemmet ändå 

fanns även hos honom. Exempel på det är som tidigare nämnt de 36 rottingstolarna 

i salongen samt att hans hem även hade ett förmak.114 

Sammanfattningsvis indikerar alla bouppteckningar för denna 

undersökningsperiod om en visitkultur med kaffebjudningar i hemmet, sett till 

möbler, rum och porslin. Dock eventuellt i någon varierande utsträckning, något 

som speglas i de olika storlekarna på hemmen och värdet på de olika föremålen i 

respektive bouppteckning. 

 

5.1.4 1880-1899 

För den sista undersökningsperioden valdes följande fem grosshandlare ut: Per 

Murén (1805-88), Joakim Ferdinand Zetterström (1819-89), Johan Leonard Åsbrink 

(1825-80), Carl Adrian Bodecker (1835-86) och Gustaf Emil Kysel (1809-90). 

Deras tillgångar varierar från Muréns 1,626,740 kr till Kysels 14,469 kr.115 

 
112 Se Bilaga 1.3, särskilt Carl Petter Forssberg och Hans Christoffer Eckhoff. 
113 Se Bilaga 1.3. 
114 Se Bilaga 1.3, särskilt Hans Christoffer Eckhoff. 
115 Se Bilaga 1.4, särskilt Per Murén och Gustaf Emil Kysel. 
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Precis som tidigare perioder hade även två av grosshandlarna andra yrkestitlar, 

Kysel var destillatör och Zetterström vinhandlare. När det kommer till att gifta sig 

med döttrar till andra grosshandlare var det endast Murén som gjorde det, han var 

gift med dottern till grosshandlaren och riksdagsmannen Johan Selggren, som 

dessutom nämns i undersökningsperioden 1820-1839.116 

I bouppteckningarna finns det både likheter och skillnader, även om likheterna är 

fler än de uppenbara skillnaderna. Alla hemmen i bouppteckningarna innehöll minst 

två sällskapsrum, alla innehöll en sal och antingen en salong eller förmak. Åsbrinks 

hem innehöll dessutom två förmak.117 En till likhet är att alla hemmen hade någon 

typ av sittgrupp i sällskapsrummen och alla hade dessutom matchande stolsgrupper 

om minst ett dussin, förutom Kysels vars salong endast hade åtta stolar.118 Även 

finare och mer moderiktiga material återfanns i alla hemmen: marmor i Åsbrinks 

och Kysels, mahogny i Zetterströms och rotting i Muréns, Åsbrinks och Bodeckers. 

Den mest uppenbara skillnaden mellan de olika bouppteckningar är den stora 

skillnaden mellan förmögenheterna och hur det speglar sig i möblemang, 

kaffeattiraljer och porslin. Ett sådant exempel är hur Muréns förmaksmöblemang 

var värt 770 kr medan Bodeckers var värt 246 kr, eller att Kysels salsmöblemang 

var värt 125 kr och där ett piano stod för 100 kr av den summan.119 

Gällande porslinet i bouppteckningarna återfinns serviser i de tre mest förmögna 

och större mängder kaffekoppar i Kysels, men i Bodeckers återfinns endast ett halvt 

dussin vardera av kaffe- och tekoppar. När det gäller Zetterström och servisen som 

nämns i hans bouppteckning finns inte själva innehållet i servisen antecknat, men 

med tanke på värdet av den samt mängden andra kaffeattiraljer så bör ändå en 

slutsats som att den innehåller något typ av te- eller kaffekoppar kunna dras.120 

Noterbart för den här undersökningsperioden är också att alla bouppteckningar 

innehåller kaffeattiraljer av antingen silver eller nysilver, vilket även det skulle 

kunna ses som en indikation på betydelsen av kaffebjudningar i hemmet.121 

När det slutligen kommer till att koppla ihop antalet te- eller kaffekoppar till 

antalet stolar presenteras en del omaka siffror i bouppteckningarna. Murén och 

 
116 Berggren, Carl Bengt, 1938, s. 304. 
117 Se Bilaga 1.4, särskilt Johan Leonard Åsbrink. 
118 Se Bilaga 1.4, särskilt Gustaf Emil Kysel. 
119 Se Bilaga 2.4, särskilt Per Murén, Carl Adrian Bodecker och Gustaf Emil Kysel. 
120 Se Bilaga 1.4, särskilt Joakim Ferdinand Zetterström. 
121 Se Bilaga 1.4. 
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Åsbrink är närmast att kunna koppla sina 3 ½ dussin kaffekoppar till sina 24 

rottingstolar medan Bodecker hade ett dussin rottingstolar men endast ett halvt 

dussin kaffekoppar och lika många tekoppar.122 Som ovan nämnt vet vi inte exakt 

hur många koppar Zetterström ägde till sina 12 stolar. I både Zetterströms och 

Bodeckers fall går det dock att fundera kring huruvida möblemanget och porslinet 

gick att koppla ihop och huruvida det räckte för kaffebjudningar i hemmet. Mest 

anmärkningsvärt när det kommer till att försöka koppla ihop antalet stolar med 

koppar är dock Kysels bouppteckning; där återfinns hela 46 kaffekoppar men endast 

åtta stolar som mest. Värt att notera kan dock vara att de 46 kaffekopparna hade ett 

värde av totalt fyra kr, jämfört med exempelvis de sju kr som Bodeckers halva 

dussin kaffekoppar var värda.123 

Avslutningsvis finns det två bouppteckningar som är värda att kommentera 

ytterligare för den här undersökningsperioden; Åsbrinks och Muréns. Värt att notera 

i Åsbrinks är tillgångarna kontra skulderna, då han är den enda med skulder som 

överstiger tillgångarna under den här undersökningsperioden. Hans tillgångar på 

166,507 kr överstigs dessutom med nästan 47,000 kr, varav han är skyldig Ockelbo 

Werken 23,929 kr. Muréns bouppteckning är värd att kommentera på grund av den 

enkla anledningen att han har de absolut största tillgångarna av alla grosshandlare 

över alla undersökningsperioder. Han är den enda vars förmögenhet överstiger en 

miljon kr och av dem är till exempel 94,800 kr bundna i 328 aktier á 500 kr i Gelfe 

Dala Jernvägs Aktiebolag.124 

För att sammanfatta den sista undersökningsperioden är finns här både 

indikationer på att kaffebjudningar skedde i hemmen och även indikationer som kan 

få en att fundera om det verkligen var fallet. Sällskapsrum och möblemang får då 

ses som indikationer för bjudningarna och antalet stolar kontra porslin och koppar 

kan ses som det mer tveksamma. 

5.2 Vilka sällskapsrum fanns i hemmen? 

Sällskapsrum återfinns i alla grosshandlarhemmen under hela 

undersökningsperioden. Även om perioden 1820-1839 inte har några 

rumsindelningar i bouppteckningarna finns indikationer för möblemang som skulle 

passa in i sällskapsrum, jämfört med de andra perioderna som har 

 
122 Se Bilaga 1.4, särskilt Per Murén, Johan Leonard Åsbrink och Carl Adrian Bodecker. 
123 Se Bilaga 1.4, särskilt Gustaf Emil Kysel. 
124 Se Bilaga 1.4, särskilt Per Murén och Johan Leonard Åsbrink. 
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rumsindelningar.125 Förmak, sal och salong förekommer mest, och minst ett av dessa 

tre olika sällskapsrum återfinns hos alla grosshandlarna. Andra typer av säll-

skapsrum som också förekommer, men inte lika ofta och ibland endast en gång, är 

herrum, kabinett, pappas rum och spegelrum. Antalet sällskapsrum i grosshandlar-

hemmen och bouppteckningarna varierar också över hela undersökningsperioden, 

generellt sett har de med mindre förmögenheter färre rum men undantag finns även 

där. Ett exempel på ett sådant undantag är att Adolf Fredrik Luth, som är den fjärde 

mest förmögna under perioden 1860-1879, har fyra sällskapsrum i sitt hem medan 

Pehr Elfstrand, tredje mest förmögna samma period, har två sällskapsrum.126 

Gällande möblemanget i de olika sällskapsrummen syns en del mönster över hela 

perioden: förmaken innehåller vanligen sittgrupper med soffa, stolar och taburetter 

samt divanbord och bord med tillhörande spegel, ofta förgyllda. I salen återfinns 

ofta någon typ av matbord och ett större antal matchande stolar. Även spelbord och 

ljuskronor av olika slag förekommer ofta i salarna. I salongerna återfinns också 

sittgrupper med soffor och stolar, dock är sofforna ofta fler till antalet än i förmaken. 

En förändring som dock sker över tid i möblemanget i sällskapsrummen är 

introducerandet av pianot; från 1860 och framåt återfinns pianon i både salarna och 

salongerna hos grosshandlarna i Gävle. Vissa mer exklusiva material återfinns också 

i bouppteckningarna under hela undersökningsperioden, mahogny återfinns 

exempelvis under hela perioden och rotting återfinns från 1840 och framåt. Även ett 

mer svenskt material, björk, återfinns här och där under hela perioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

125 Se Bilaga 1.1. 
126 Se Bilaga 1.3, särskilt Adolf Fredrik Luth och Pehr Elfstrand. 
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Bild 2: Rottingstol, 1830-1850, Storbritannien. 

 
Källa: Bohusläns museum, tillgänglig via Digitaltmuseum, 

https://digitaltmuseum.se/021025690780/stol (hämtad 2019-11-28). 

 

Inte heller här finns några mönster gällande att de materialen förekommer mer hos 

de mest förmögna eller inte. Värt att komma ihåg är dock att även om tillgångarna 

och förmögenheterna varierar mellan grosshandlarna så är de överhuvudtaget en 

förmögen grupp. Slutligen kan även stoppade möbler i bouppteckningarna vara 

värda att kommentera, då de återfinns väldigt sporadiskt. I Anders Hedmans bo-

uppteckning från 1834 syns en sittgrupp med dyna av hö och tagel och 1886 åter-

finns en resårsoffa i Carl Adrian Bodeckers bouppteckning.127 I övrigt nämns även 

möbler klädda med cattun hos bland annat Per Ennes 1829 och läderdynor på stolar 

hos Martin Stenfelt 1837.128 

För att sammanfatta finns tydliga mönster gällande möblemang och sällskapsrum 

som även gäller över hela undersökningsperioden. Den förändring som kan nämnas 

gällande möblemang är introduktionen av pianot under 1860-talet. Även material 

som mahogny, rotting och björk återfinns under hela 1800-talet men stoppade 

möbler är dock något som förekommer relativt sällan. Slutligen finns inte heller här 

 
127 Se Bilaga 1.1, särskilt Anders Hedman och Bilaga 1.4, särskilt Carl Adrian Bodecker. 
128 Se Bilaga 1.1, särskilt Per Ennes och Martin Stenfelt. 

https://digitaltmuseum.se/021025690780/stol
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några speciellt tydliga mönster som skiljer bouppteckningarna mellan de mest och 

minst förmögna grosshandlarna åt. Värt att notera är dock att de minst förmögna 

ofta hade färre sällskapsrum, ett eller två, vilket skulle kunna ha att göra med att de 

eventuellt hade mindre bostäder. 

 

5.3 Vika typer av kaffeattiraljer och konsumtionsknippen fanns? 

Gällande te- och kaffeattiraljer återfinns det i alla grosshandlarhemmen. Här har 

också en uppdelning gjorts; kaffeattiraljer och porslin. Med kaffeattiraljer menas 

framförallt de kaffeföremål som hittas i hemmets back stage, det vill säga de föremål 

som ofta används till att bereda kaffet. Porslinet är istället det som finns i hemmets 

front stage, det vill säga exempelvis de koppar som kaffet serveras i till gästerna. 

Beredningsredskap återfinns i alla hem förutom hos Eric Dahl från 1844.129 De 

vanligaste redskapen i bouppteckningarna är kannor eller pannor, som återfinns hos 

alla förutom Dahl, och brännare, kokare och kvarnar förekommer också ofta. Vad 

gäller beredningsredskapen syns inga särskilda mönster eller förändringar över tid, 

utan de förekommer i varierande mängd i bouppteckningarna under hela 

undersökningsperioden. Det finns inte heller några mönster som indikerar att de 

mest förmögna grosshandlarna hade större antal redskap än de mindre förmögna; 

Per Ennes (period 1) hade exempelvis tre tepannor och sex kaffepannor och Gustaf 

Emil Kysel (period 4) hade sex kaffepannor, två brännare och en kokare.130  

Gällande silver är det också ett material som återfinns under hela 

undersökningsperioden, men inte i alla bouppteckningar. Under perioden 1860 och 

framåt återfinns även nysilver som material skilt från silver. Perioden 1880-1899 

finns silver eller nysilver i alla bouppteckningarna men under de andra perioderna 

är det framförallt hos de mer förmögna grosshandlarna som silver återfinns. Det i 

sin tur väcker funderingar huruvida det finns någon anledning till att silver endast 

fanns hos de mest förmögna under första delen av 1800-talet. Porslin är också något 

som återfinns i alla bouppteckningarna under hela undersökningsperioden. Det 

återfinns i varierande mängd under perioden och utan speciella mönster, exempelvis 

att de mest förmögna hade mer, och inga förändringar sker över tid sett till mängden 

porslin. Värt att notera är dock att stora serviser förekommer oftare hos de mest 

förmögna, vilket skulle kunna tolkas som att vikten av att kunna duka ett bord med 

 
129 Se Bilaga 1.2, särskilt Eric Dahl. 
130 Se Bilaga 1.1, särskilt Per Ennes och Bilaga 1.4, särskilt Gustaf Emil Kysel. 
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en sammanhängande servis var stor i de hushållen och att bjudningar därigenom 

förekom. Slutligen är glasföremål kopplat till kaffet något som förekommer väldigt 

sällan i bouppteckningarna, endast två gånger och då hos Gustaf Adolf Elfstrand 

och Johan Leonard Åsbrink, alltså återfinns glas först år 1872 och sedan 1888.131 

 

Bild 3: Kaffeservis i porslin, 1750-1800, Kina. 

 
Källa: Skansen, foto Paul Tomas Wiedersheim, tillgänglig via Digitaltmuseum 

https://digitaltmuseum.se/011024605302/servis, (hämtad 2019-11-28). 

 

Sammanfattningsvis är te- och kaffeattiraljer och porslin något som är vanligt 

förekommande hos grosshandlarna över hela undersökningsperioden. Inga tydligare 

mönster eller stora förändringar sker heller gällande attiraljerna under 1800-talet. 

De tendenser till mönster och förändringar som finns är gällande silver och 

porslinsserviser. Avslutningsvis skulle detta kunna ses som något förväntade 

resultat, då kaffet redan var utbrett hos borgerskapet, där grosshandlarna ingick, 

under 1800-talet.  

 

 

 

 

 

 
131 Se Bilaga 1.3, särskilt Gustaf Adolf Elfstrand och Bilaga 1.4, särskilt Johan Leonard Åsbrink.  

https://digitaltmuseum.se/011024605302/servis
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5.4 Vad prioriterades i sällskapsrummen? 

Innan undersökningsresultatet presenteras måste det poängteras att värdet på 

kaffeattiraljer i silver inte alltid gått att räkna ut, då silvret i vissa bouppteckningar 

står som endast en klumpsumma där värdet på enskilda föremål inte finns uträknat, 

vilket även syns i Bilaga 2.1 till Bilaga 2.4. 

Den första undersökningsperioden, 1820-1839, ägde de mest förmögna de mest 

värdefulla kaffeattiraljerna, porslinet och möblerna. Dock är värdet på föremålen 

liknande för alla grosshandlarna; värdet på de föremål de ägde var liknande i för-

hållande till deras tillgångar, vilket visas här nedan i Tabell 3 för perioden för att 

ytterligare förtydliga.  

 

Tabell 3: Värdet av kaffeattiraljer, porslin och sällskapsrummen. 

Namn Summa av förmögenhet % av förmögenhet. 

Per Ennes 912 av 385,836 rdr banco 0,24 % 

Anders 

Garberg 

650 av 138,229 rdr banco 0,47 % 

Anders 

Hedman 

146 av 48,773 rdr banco 0,30 % 

Johan 

Selggren 

140 av 32,556 rdr banco 0,43 % 

Martin Stenfelt 56 av 3,033 rdr banco 1,85 % 
Källa: Landsarkivet Härnösand, Gävle rådhusrätt och magistrat, digitalt via Riksarkivets Digitala 

forskarsalen (hämtad 2019-11-04) Se även Bilaga 2.1. 

 

Värt att notera är dock att Martin Stenfelt, den minst förmögna för perioden, är den 

som har ett sällskapsrum, porslin och kaffeattiraljer som är mest värdefulla i för-

hållande till hans totala förmögenhet. Alla de andra grosshandlarna ligger mellan 

0.24 % till 0,47 %. De ligger alltså under 1 % i hur mycket deras sällskapsrum, 

porslin och kaffeattiraljer är värda i förhållande till deras förmögenheter. 

Det finns även en någorlunda jämn fördelning gällande värdet på kaffeattiraljer 

och porslin kontra möbler. Anders Hedman ägde exempelvis kaffeattiraljer och 

porslin för 64 rdr banco och möblemang till sällskapsrum för 82 rdr banco.132 För 

1840-1859 finns liknande spenderingsmönster, förutom Daniel Elfstrand vars 

attiraljer, porslin och möbler endast var värda 25 av hans 8,843 rdr rmt.133 Under 

den här perioden börjar även tendenser synas på att möblemang prioriterades högre 

än på attiraljer och porslin. Från den här perioden finns även rumsindelningar som 

 
132 Se Bilaga 2.1, särskilt Anders Hedman. 
133 Se Bilaga 2.2, särskilt Daniel Elfstrand. 
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gör det möjligt att se att förmaket var det rum som prioriterades högst och som var 

det mest värdefulla rummet. Kanske går det att se som en indikation att det var 

framförallt i förmaket som gästerna togs emot. 1860-1879 fortsätter möblemang och 

sällskapsrummen att bli allt dyrare och högre prioriterade. Vissa grosshandlare 

börjar även prioritera sällskapsrummen mer sett till deras tillgångar, exempelvis var 

Adolf Fredrik Luths sällskapsrum, kaffeattiraljer och porslin värda 981 av hans 

179,922 rdr rmt (ca 0,54 %). Förmaken är fortfarande de dyraste rummen i tre av 

fem hushåll, men hos Luth är salen det rum med mest värdefullt möblemang och 

hos Hans Christoffer Eckhoff är salongen mest värdefull materiellt.134 Under den 

sista perioden 1880-1899 syns samma spenderingsmönster; möblemanget är 

fortfarande dyrast även om de tre mest förmögna grosshandlarna även har värdefullt 

porslin. Förmaken är dock inte längre de dyraste rummen, så är endast fallet vad 

gäller Per Murén.135 Hos de andra har salarna och salongerna stigit i prioritering och 

blivit dyrare inredda än förmaken, en förklaring till detta skulle kunna vara de 

värdefulla pianon som numer återfinns i många av dessa sällskapsrum. 

Sett över hela undersökningsperioden är det då överlag liknande summor sett till 

tillgångar som spenderas på hemmets kaffeattiraljer, porslin och möblemang i 

sällskapsrummen. Under perioden skiftar dock fokuset från porslin till möblemang 

och från förmaken till salarna och salongerna. Porsliners värde varierar över 

perioden, men de mer förmögna grosshandlarna har generellt sett dyrare porslin. 

Kaffeattiraljerna varierar mer, där är det inte alltid den mest förmögna som ägde det 

mest värdefulla. Carl Petter Forssberg som var den mest förmögne 1860-1879 ägde 

exempelvis kaffeattiraljer för 20 kr och Gustaf Adolf Elfstrand som var den näst 

mest förmögne ägde kaffeattiraljer för 157 rdr rmt.136 Både trender och förändring 

fanns alltså under perioden, men även mönster som förblev de samma.  

 

5.5 Vad kan kaffeattiraljerna och möblemanget berätta? 

Vad mängden kaffeattiraljer, porslin och möblemang kan berätta om eventuella 

bjudningar i hemmet går att se genom att koppla ihop och se till antalet koppar och 

stolar. Större mängder koppar och stolar kunde nämligen visa på en förmåga att 

kunna duka ett bord och ha sittplatser till många gäster. Det går dock att diskutera 

 
134 Se Bilaga 2.3, särskilt Adolf Fredrik Luth och Hans Christoffer Eckhoff. 
135 Se Bilaga 2.4, särskilt Per Murén. 
136 Se Bilaga 2.3, särskilt Carl Petter Forssberg och Gustaf Adolf Elfstrand. 
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hur många stolar som räknas som tillräckligt för bjudningar, men här har ett dussin 

stolar, 12 st, utgåtts från. Överlag finns större stolsgrupper och någorlunda 

matchande mängd koppar i grosshandlarhemmen. Exempelvis finns det hos alla 

grosshandlare för perioden 1860-1879. Några fall i övriga perioder tåls dock att 

nämnas: Martin Stenfelt (period 1) hade nio stolar och 17 tekoppar, Lars Petter 

Löthman (period 2) hade ett dussin stolar men nio koppar, Daniel Elfstrand (period 

2) två dussin koppar men endast sju stolar, Gustaf Emil Kysel (period 4) hade hela 

46 koppar men åtta stolar och slutligen hade Carl Adrian Bodecker (period 4) ett 

dussin stolar men bara sex kaffekoppar.137 Värt att notera här är även att det i alla 

fall är den minst eller näst minst förmögna för tidsperioden som inte har tillräckligt 

med stolar eller koppar, vilket i sin tur skulle kunna ses som en indikation på hur 

bjudningar, social status och förmögenhet hängde ihop. 

Sammanfattningsvis blir det här tydligt hur visitkulturen fanns närvarande hos 

Gävles grosshandlare under hela undersökningsperioden. Det går att se genom att 

se till de sällskapsrum som fanns i alla hem och hur majoriteten av dem dessutom 

hade sittplatser och porslin för att kunna ta emot gäster. Möjligheten till att duka ett 

bord och att samtidigt ge gästerna någonstans att sitta vid bordet fanns alltså. Vikten 

av att kunna duka ett bord och låta gästerna ha någonstans att sitta skulle också 

kunna kopplas till grosshandlarnas nätverkande och hur de ofta gifte sig med 

grosshandlardöttrar, som även nämns under 3. Tidigare forskning. För att den typen 

av nätverkande skulle vara möjligt behövdes förmodligen bjudningar hållas i 

hemmen och där kommer då, åter igen, mängden stolar och porslin att spela in. 

 

5.6 Sker någon förändring?  

Slutligen, sett till förändringar över hela undersökningsperioden finns det några 

förändringar men även mönster som håller i sig över hela perioden. De mönster som 

finns är hur sällskapsrum finns i alla grosshandlarhemmen och hur de rummen är 

inredda, till exempel förmakens sittgrupper med soffa, stolar och taburetter. Även 

möblernas material som mahogny, rotting och björk finns under hela perioden. 

Summorna som prioriterades på hemmets front stage sett till tillgångarna och 

förmögenhet följer också det ett mönster. De förändringar som syns under perioden 

gäller framförallt gällande vad som prioriterades kopplat till hemmets front stage; 

 
137 Se Bilaga 1.1, 1.2 och 1.4. 
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med ett allt större fokus på möblemang i jämförelse med kaffeattiraljer och porslin 

och från förmaken till salarna och salongerna. Även pianots inträde från 1860 kan 

också ses som en förändring och ny trend i grosshandlarhemmens sällskapsrum.138 

Slutligen finns även några likheter och skillnader under perioden. De gäller 

framförallt skillnader mellan de mer förmögna och mindre förmögna 

grosshandlarna. Färre sällskapsrum ses hos de mindre förmögna och lika så färre 

stolar och porslinskoppar. Även mer silver syns som de mer förmögna, även om alla 

grosshandlare under 1880-1899 ägde silver eller nysilver. Samma gäller även 

porslinsserviser som är vanligare hos de mer förmögna. Beredningsredskap till kaffe 

är dock något som finns i lika stor utsträckning hos alla grosshandlare, förutom 

Dahl, oavsett förmögenhet. En förklaring till detta skulle kunna vara kaffets 

generella utbredning i hemmen under 1800-talet. 

För att sammanfatta skulle då 1800-talet som undersökningsperiod kunna ses 

som en tidsperiod då både förändring sker och mönster förblir de samma gällande 

grosshandlarnas kaffekonsumtion kopplad till socialt umgänge. Ytterligare ett 

mönster som syns är de koloniala varorna i grosshandlarhemmen som återfinns 

under mer eller mindre hela perioden. Det mest självklara exemplet är såklart kaffet, 

teet och sockret, men även porslinet och då framförallt det ostindiska samt 

möbelmaterialen mahogny och rotting är koloniala varor som skvallrar som gross-

handlarnas del i det mer globala sammanhanget. 

 

  

 
138 Se Bilaga 1.3, exempelvis Pehr Elfstrand. 
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6. Diskussion 

Den första likheten med undersökningen jämfört med andra undersökningar är hur 

väletablerat kolonialvaror och framförallt kaffet var, vilket stämmer väl överens 

med grosshandlarna i Gävle. Det resultatet kanske dock kan ses som förväntat med 

tanke på hur kaffet etablerade sig först i städerna och hos de övre samhällsklasserna, 

men också med tanke på att många av Gävles grosshandlare ägnade sig åt 

internationell handel och kunde ha stött på kaffet på så sätt. 

 När det gäller vad Runefelt, Andersson och Lundqvist tar upp, hur kaffet vad 

bidragande till att skapa borgerskapet och hur kaffet då blev som ett verktyg, så är 

det något som går att koppla till grosshandlarnas förmodade nätverkanden. Ett 

exempel på det är deras giftermål och hur de ofta gifte sig inom sin sociala grupp, 

som även tas upp av Ågren och Bladh.  Även här stämmer det överens med gross-

handlarna i Gävle då många gifte sig med grosshandlardöttrar och för de giftermålen 

krävdes då nätverkande och där blev kaffet troligen ett verktyg genom dess centrala 

roll vid sociala bjudningar. Intressent är dock att över tid verkar allt färre 

grosshandlare ha gift sig inom sin sociala grupp, i alla fall bland de som undersökt 

i den här undersökningen. Att de flesta av grosshandlarna dessutom bodde så nära 

varandra kan inte heller ha skadat när det kom till nätverkandet, utan bör tvärtom ha 

underlättat visitkulturen. Fler likheter som finns är hur Ågren och Lundblad tar upp 

hur kredit var en del av nätverkandet; alla grosshandlarna i undersökningen hade 

skulder, men skulderna behöver då inte ses som något negativt. Skulderna skulle 

istället kunna spegla krediter och ett aktivt nätverkande och där kaffet, åter igen, blir 

ett medium. En intressant notis kopplat till Gävlegrosshandlarnas krediter och deras 

affärer och kontakter med Storbritannien och Hull är att Daniel Elfstrand nämns som 

en grosshandlare som varit bosatt i Hull, han kom dessutom från en av de största 

grosshandlarfamiljerna i Gävle. 

Den bild som ges av grosshandlarna är att de kan ses som en relativt homogen 

grupp i toppen av borgerskapet. Den bilden kan ses som både korrekt och inkorrekt; 

bland Gävles grosshandlare blir det klart att det finns stora variationer inom gruppen 

gällande exempelvis tillgångar och storlek på hemmen. Dock finns det även en hel 

del likheter mellan dem. En likhet är de mönster och trender som finns i hur 

sällskapsrummen, som dessutom fanns i alla grosshandlarhemmen, skulle inredas 

med till exempel sittgrupper bestående av soffor, stolar och taburetter. Mängden 
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porslin tillsammans med mängden stolar visar också på trender eller förväntningar 

på att kunna duka ett bord och ge gästerna någonstans att sitta. Även detta var något 

som grosshandlarna i Gävle levde upp till. Att grosshandlarna i Gävle i många fall 

dessutom hade andra yrkestitlar förutom grosshandlare skulle också det kunna vara 

en ytterligare indikation på vikten av socialt umgänge och nätverkande för dem. 

Deras sociala ställningar, förutom yrkestiteln som grosshandlare, bidrog också till 

vikten av att kunna hålla bjudningar i hemmet och att kunna nätverka aktivt. Just 

sällskapsrummen och konsumtionsknippen kopplat till kaffe och socialt umgänge 

verkar ha haft samma prioritering hos grosshandlarnas oavsett deras förmögenhet; 

de har ägt föremål för liknande summor i förhållande till deras tillgångar, även om 

avvikande grosshandlare med otillräckliga mängder stolar och te- eller kaffekoppar 

till bjudningar finns, vad som dock kan reflekteras kring där huruvida de 

grosshandlarna eventuellt kanske lånade in möbler till bjudningar. Vad de här 

mönstren skulle kunna ses som är medvetna val gällande hur hemmet skulle se ut, 

vilket även Ågren och Andersson tar upp. Det syns som sagt även hos 

grosshandlarna i Gävle och de likheter som finns både gällande möblemang och 

porslin i deras hem och bouppteckningarna. Det skulle alltså kunna ses som trender 

och förväntningar på hur Gävles grosshandlarhem skulle se ut under 1800-talet. 

Det skulle även kunna tolkas som den smak som grosshandlarna förväntades ha 

utefter den samhällsklass de tillhörde, som nämns av Lundqvist. Hodacs och 

Andersson nämner även silver som statussymbol och det återfinns också i Gävle 

under hela undersökningsperioden och framförallt hos de mer välbärgade. Hodacs 

nämner ny och gammal lyx, Gävles grosshandlare verkar ofta ha haft råd med båda; 

de hade både smaken och trendkänsligheten att ha kaffeattiraljer hemma men även 

ekonomin att skaffa attiraljerna i ett dyrare material som silver. Nysilvret som dyker 

upp i de senare undersökningsperioderna tillför ytterligare en dimension i tankarna 

kring ny och gammal lyx, då nysilver verkar vara både något nytt som samtidigt 

anspelar på något äldre som silver. Gällande de fynd som Andersson gör i 

Arbogaelitens bouppteckningar jämfört med Gävle återfinns mer porslin i Gävle, 

dock undersöker Andersson en tidigare tidsperiod. Porslinet som återfinns i Gävle, 

framförallt hos Per Ennes är även intressant att koppla till de nya trender som kom 

med konsumtionsrevolutionen som tas upp av Berg. De nya trenderna med både 

tyskt och engelskt, men även de äldre med ostindiskt porslin återfinns nämligen hos 
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honom. Glas återfinns dock inte heller så ofta i bouppteckningarna för Gävles 

grosshandlare, precis som i Arboga. Dock är det viktigt att komma ihåg att min 

undersökning endast söker efter glas kopplat till kaffekonsumtion och inte andra 

typer av glas som exempelvis vinglas eller andra dricksglas. 

Ytterligare ett mönster som syns över hela undersökningsperioden är använd-

ningen av koloniala varor; först och främst de ät- och drickbara som kaffe, te och 

socker men även i form av råmaterial till möbler som rotting och mahogny. Det visar 

på hur involverade grosshandlarna var i globaliseringen och även kolonialiseringen 

och hur de genom sin köpkraft och statuskonsumtion var en ekonomisk faktor att 

räkna med. 

En del förändringar sker även över tid hos grosshandlarna i Gävle, den tydligaste 

är hur hemmets front stage prioriterades när det gällde hur pengarna spenderades. 

Fokuset flyttades från porslinet och allt mer mot sällskapsrummens möblemang där 

salongen, förmaket och salen var de mest framträdande rummen. Värt att notera här 

är att man inte kan veta helt säkert vad grosshandlarna faktiskt spenderade sina 

pengar på och inte, då bouppteckningarna, som tidigare nämnts, inte visar vad som 

var arvegods och vad som var inköpt av grosshandlarna själva. För första 

undersökningsperioden, 1820-1839, finns även chansen att föremål kopplade till 

sällskapsrummen har missats på grund av avsaknaden av rumsindelningar i 

bouppteckningarna. Dock finns, som tidigare nämnts, likande mönster i de 

bouppteckningarna som för övriga perioder när det kommer till vilka möbler och 

föremål som återfinns i bouppteckningarna kopplade till sällskapsrummen. Ett sätt 

som skulle ha kunnat skilja på arvegods och inköpta föremål är en undersökning av 

grosshandlarnas släktingars bouppteckningar, för att kunna identifiera eventuella 

arvegods. Dock fanns tyvärr inte tiden för det i den här undersökningen, det blir 

istället här mer av ett förslag till vidare forskning. 

Ett föremål som dock inte var ett arvegods och som visar på grosshandlarnas 

köpkraft, och som dessutom stämmer överens med möblemanget för ett sällskaps-

rum, är pianot. Med tanke på att pianot är ett nytt föremål i bouppteckningarna från 

1860-talet och framåt var det inget arvegods utan något som införskaffades av 

grosshandlarna under den perioden. Vad det då visar på är grosshandlarnas köpkraft 

genom att ett så pass värdefullt föremål och instrument prioriterades som föremål 

att införskaffa. Pianot var som sagt ett viktigt föremål för borgarnas visitkultur och 
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förväntades att finnas i något av sällskapsrummen, men pianot är också ett 

ytterligare exempel på statuskonsumtion och en ny trend för borgerskapet och 

grosshandlarna att följa under 1800-talet. 

Slutligen, när det kommer till Goffmans front- och back stage är det något som 

även är högst närvarande i grosshandlarhemmen i Gävle, precis som tidigare studier 

av Tosh, Andersson och Ulvros visat. Även om bouppteckningarna som källa inte 

ger oss några möjligheter att se något genusperspektiv som hos Tosh och Ulvros ger 

det oss ändå möjligheten att se att ett front- och back stage fanns hos grosshandlarna 

i Gävle. Ett exempel på det som liknar det som Goffman själv gav som exempel är 

gällande restauranger. Det handlar om uppdelningen mellan kaffeattiraljer och 

porslin. I de fall där grosshandlarna inte hade råd med både ny och gammal lyx och 

kaffeattiraljer i silver var det framförallt mängden och värdet på porslinet som 

prioriterades över kaffeattiraljerna i form av beredningsredskap som kaffepannor. 

Det var alltså den delen av det konsumtionsknippet som tillhörde hemmets front 

stage där kaffet faktiskt serverades till gästerna som prioriterades. Även om ingen 

jämförelse mot grosshandlarhemmens back stage görs som i Anderssons 

undersökning så syns det ändå att sällskapsrummen och hemmens front stage 

prioriterades även hos grosshandlarna i Gävle. Den prioriteringen fanns som sagt 

även oavsett förmögenhet. Sett till hur Tosh beskriver borgerskapet och de likheter 

som även finns där jämfört med Gävles grosshandlare går det även att argumentera 

för att Gävles grosshandlare till en viss del liknade borgerskapet i andra länder. 

En slutsats som slutligen kan dras från den här undersökningen är att för gross-

handlarna i Gävle under 1800-talet räcker det inte med att beakta saker enbart 

kopplat till kaffekonsumtion, såsom beredningsredskap och porslin. För borger-

skapet och grosshandlarna bör konsumtionsknippet även inkludera den inredning 

som kaffet krävde i form av hemmets sällskapsrum med rätt möblemang. Detta 

eftersom om kaffet skulle fungera som ett socialt verktyg för 1800-talets borgerskap 

krävdes även rätt attribut och front stage till det. För borgerskapet kan man alltså 

påstå konsumtionsknippet kopplat till kaffet var större. 

För att sammanfatta stämmer då Gävles grosshandlare till stor del överens med 

1800-talets borgerskap och grosshandlare på andra platser i landet, även med bor-

gerskapet i Storbritannien. Sett till hela 1800-talet förblir även Gävles grosshandlare 

en ekonomiskt stark och förmögen grupp, trots de svängningar på den globala 
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marknaden som nämns under 4. Bakgrund.  Precis som i andra städer fanns en 

visitkultur närvarande i Gävle där kaffet med tillhörande större konsumtionsknippe 

i hemmets front stage blev ett verktyg för borgerskapets sociala umgänge. 

 

7. Sammanfattning 

Syftet med den här undersökningen var att undersöka kaffekonsumtionens sociala, 

materiella och rumsliga dimensioner hos grosshandlarna i Gävle stad och hur det 

förändrades under 1800-talets lopp. Kaffet hade redan etablerat sig som dryck i de 

borgerliga hemmen där det spreds till städerna först. Gävle, en viktig handelsstad 

under 1800-talet, var inget undantag. De viktigaste handelsvarorna för staden var 

järn och trä. I 1800-talets städer växte sedan borgerskapet och grosshandlarna fram 

som den nya ekonomiska makteliten och grosshandlarna var handlare som handlade 

i parti, Gävles grosshandlare handlade bland annat med Storbritannien och USA. I 

borgarhemmen spelade de mer offentliga sällskapsrummen stor roll, då det var där 

det sociala umgänget och bjudningar tog plats. Hemmen kunde även ofta delas upp 

i front- och back stage, alltså en bakre, mer privat del och en främre, mer offentlig 

del där de delar av hemmet som skulle visas upp fanns. Bland de rummen var 

förmak, salonger och salar vanliga hos grosshandlarna i Gävle. Vissa möbler 

förväntades även finnas i de sällskapsrummen, som exempelvis sittgrupper. 

Tidigare forskning visar även hur grosshandlarna hade en medveten statuskon-

sumtion, de gjorde alltså medvetna val gällande vilket möblemang, vilka 

kaffeattiraljer och porslin de använde och köpte. De gjorde dessa val medvetet för 

att visa att de hade råd och smak att tillhöra sin samhällsgrupp. Tillsammans med 

statuskonsumtionen blev då kaffet ett viktigt verktyg för borgerskapet. Kaffet var en 

av de drycker som bjöds på under bjudningarna och tillsammans med rätt 

möblemang och porslin blev det då en del av grosshandlarnas nätverkande och 

sociala umgänge. 

Grosshandlarna i Gävle följde till stor del de trender som grosshandlare i andra 

städer när det kommer till kaffet tillsammans med front och back stage i hemmet. 

Porslin och beredningsredskap för kaffe återfinns i alla bouppteckningar förutom en 

och alla hemmen har dessutom någon typ av sällskapsrum. Slutligen går det att dra 

två slutsatser genom den här undersökningen, först hur grosshandlarna deltog i 

globaliseringen under 1800-talet genom sin köpkraft av koloniala varor såsom kaffe, 
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te, socker och även möbelmaterial som mahogny och rotting. Den andra slutsatsen 

som går att dra är att för grosshandlarna krävs ett större konsumtionsknippe för kaffe 

än bara beredningsredskap och porslin; det går att argumentera för att även 

möblemang och sällskapsrum i hemmets front stage ska ingå i det 

konsumtionsknippet, då kaffet spelade en stor roll och var ett viktigt verktyg i 

borgerskapets sociala umgänge. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Grosshandlarnas bouppteckningar 

I tabellerna nedan redovisas de föremål och objekt som hittades i grosshandlarnas 

bouppteckningar som var relevanta för undersökningen. Även värdet på de flesta 

föremålen samt arkivnummer på bouppteckningarna redovisas i tabellerna, samt 

grosshandlarnas tillgångar, gårdar och skulder med tillhörande exempel. 

 

Bilaga 1.1 1820-1839 
NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Per Ennes 

F. 1756 

D. 1829 

1829 F11a:34 nr 

179 

Silver: kaffekök 104 rdr b, tekanna, 2 

tesilar. 

Övrigt: 3 tepannor, 6 kaffepannor. 

Porslin: Blåvit Ostindisk servis m. bl. a 

11 ½ d. flata tallrikar, 6 ovala karotter 

och 3 såsskålar 166 rdr b. Blåvit 

Ostindiska te- och kaffeservis m. bl. a 

23 kaffekoppar, 16 stora tekoppar, 1 

tekanna och 1 chokladkanna 50 rdr b. 

Rödvit servis av engelskt porslin m. bl. 

a. 16 ½ d. flata assietter. Grönvit servis 

av engelskt porslin m. bl. a 5 ½ d. djupa 

tallrikar 22 rdr b. Te- och kaffeservis av 

tyskt porslin m. bl. a 1 tekanna, 1 

kaffekanna och 23 koppar 20 rdr b. 80 

tekoppar, 10 kaffekoppar, 1 tekanna. 

1 soffa, 8 stolar och 4 

taburetter av mahogny 100 rdr 

b. 16 stolar 53 rdr b. 10 stolar 

33 rdr b. 40 stolar klädda med 

cattun 80 rdr b. 30 stolar 

klädda med cattun 60 rdr b. 12 

taburetter 36 rdr b. 2 soffor 

och 6 taburetter klädda med 

siden 84 rdr b. Skrivbord av 

mahogny 13 rdr b. 1 salsbord. 

Chiffonjé av mahogny 25 rdr 

b. 2 större ljuskronor 66 rdr b.  

Tillgångar: 

385,836 rdr b, 

exempelvis 

fastigheter i 

Lerviken 

12,000 rdr b 

och i Göteborg 

13,333 rdr b. 

Skuld: 5,948 

rdr b. 

Gård: No. 7 

och 25 i 3:e 

kvarteret. 

    

NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Anders 

Garberg 

F. 1781 

D. 1826 

1826 F11a:33 nr 

139 

Silver: kaffekanna 64 rdr b, 3 tekannor 

68 rdr b, tesil. 

Övrigt: 4 kaffepannor, 4 kaffekokare. 

Porslin: Teservis m. bl. a 24 koppar och 

1 tekannor 33 rdr b. 7 målade tekoppar. 

2 tekannor.  

8 taburetter och 1 soffa av 

mahogny 30 rdr b. 1 soffa, 8 

stolar och 4 taburetter av 

betsad björk 100 rdr b. 

Förgyllt bord med spegel 33 

rdr b. Bord av mahogny 20 rdr 

b. 24 rottingstolar 48 rdr b. 1 

divansoffa, 4 stolar och 4 

taburetter klädda i cattun 66 

rdr b. 1 soffa, 4 stolar och 4 

taburetter klädda i cattun 26 

rdr b. Tebord av mahogny 6 

rdr b. 1 soffa, 2 stolar och 6 

taburetter av mahogny 33 rdr 

b. Chiffonjé av mahogny 40 

rdr b. 16 stolar 15 rdr b. 

Tillgångar: 

138,229 rdr b, t. 

ex fastighet i 

Flensburg. 

Skuld: 7,873 rdr 

b 

Gård: No. 7 i 

2:a kvarteret. 

 

NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Anders 

Hedman 

F. 1787 

D. 1834 

1834 F11a:36B nr 

107 

Silver: 2 sockerskålar 57 rdr b, tesil. 

Övrigt: 5 kaffepannor, 1 kaffekokare, 1 

tepanna, 3 tebrickor. 

Porslin: 10 blåvita kaffekoppar 2 rdr b, 

1 d. tekoppar 3 rdr b, tekanna, 1 d. 

kaffekoppar 2 rdr b, 1 kaffekanna m. 

fat, 1 sockerask. 

1 d. stolar. 2 tebord. 2 

salsbord. Ljuskrona 10 rdr b. 1 

soffa, 8 stolar och 2 taburetter 

m. dyna av hö och tagel 33 rdr 

b. Spegel m. bord i mahogny 

20 rdr b. 8 stolar och 6 

taburetter 13 rdr b . 1 d. stolar. 

Chiffonjé 6 rdr b. 

Tillgångar: 

48,773 rdr b, bl. 

a jord 600 rdr b. 

Skuld: 25,920 

rdr b. 

Gård: No. 35 i 

3:e kvarteret. 
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NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Johan 

Selggren 

F. 1749 

D. 1827 

1827 F11a:33 nr 

194 

Silver: tekanna 45 rdr b, kaffekanna 42 

rdr b, sockerskål, tesil. 

Övrigt: 5 kaffekannor, 4 kaffepannor, 1 

kvarn, 1 brännare, 1 teburk, 3 tekannor. 

Porslin: 22 tekoppar 3 rdr b, 2 d. 

tekoppar 4 rdr b, 11 kaffekoppar 2 rdr 

b, 2 d. kaffekoppar m. fat 3 rdr b. 

19 stolar 15 rdr b. 1 gulmålad 

soffa och 6 stolar. 2 små 

soffor och 12 stolar 10 rdr b. 1 

soffa och 8 stolar med cattun 

16 rdr b. 1 canapé, 12 stolar 

och 2 taburetter. 

Tillgångar: 

32,556 rdr b 

Skuld: 30,308 

rdr b 

Gård: No. 15 

och 16 i 3:e 

kvarteret. 

 

NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Martin 

Stenfelt 

F. 1760 

D. 1837 

1837 F11a:38 nr 

10 

Silver: tesil 3 rdr b. 

Övrigt: 4 kaffepannor, 2 tepannor, 4 

tebrickor, 1 kvarn. 

Porslin: 1 tekanna, 17 tekoppar 5 rdr b, 

9 tekoppar 2 rdr b. 

1 soffa, 6 stolar och 4 

taburetter 40 rdr b. 9 stolar 

med läderdynor 6 rdr b. 

Tillgångar: 

3,033 rdr b 

Skuld: 594 rdr 

b. 

Gård: No. 40 i 

3:e kvarteret. 

Källa: Landsarkivet Härnösand, Gävle rådhusrätt och magistrat, bouppteckningar, via Riksarkivets 

Digitala forskarsalen (hämtad 2019-10-28). 

 

Bilaga 1.2 1840-1859 
NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Pehr D:son 

Elfstrand 

F. 1746 

D. 1845 

1845 F11a:45 nr 

82 

Silver: tesil, 2 sockerskålar, 4 

sockerburkar, 2 kaffekannor 

131 rdr b. 

Övrigt: 5 kaffepannor, 

brännare, kvarn. 1 tekök. 

Porslin: Blåvit servis m. bl. a 

15 ½ d. flata tallrikar, 36 d. fat 

och 44 d. koppar 66 rdr b. Vit 

servis m. bl. a 10 d. flata 

tallrikar och 20 d. fat 50 rdr b. 

6 tekannor 32 rdr b. 2 te- och 

kaffeserviser 37 rdr b. 

Bordsservis 25 rdr b. 

Förmak: 1 soffa och 6 stolar 100 rdr b. 

Divanbord 25 rdr b. 2 Emmastolar 13 

rdr b. Förgyllt bord m. spegel 20 rdr b. 

Ljuskrona 10 rdr b. 1 soffa, 8 stolar och 

6 taburetter 100 rdr b. 

Salong: Rottingsoffa av björk och 12 

stolar 14 rdr b. Mahognybord 25 rdr b. 

3 spelbord av mahogny 24 rdr b. 

Chiffonjé i mahogny 20 rdr b. 2 

bokskåp 20 rdr b.  

Kabinett: 1 soffa, 6 stolar och 4 

taburetter i mahogny 83 rdr b. 

Väggspegel med förgyllt bord 25 rdr b. 

Sal: 3 d. stolar klädda i tyg 48 rdr b. 

Matbord 12 rdr b. 1 soffa och 6 stolar 

klädda i ylletyg 10 rdr b. 2 spelbord 10 

rdr b. 

Tillgångar: 

364,850 rdr b, 

bl. a andelar i 

fartyg; 1/3 i 

Blixten 6,666 

rdr b och 1/3 i 

Audacia 7,777 

rdr b. 

Skuld: 3,799 rdr 

b, t. ex 

begravnings-

kostnader 1,133 

rdr b. 

Gård: No. 5 och 

8 i 3:e kvarteret. 

 

NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Lars 

Augustin 

Bång 

F. 1806 

D. 1853 

1854 F11a:54 nr 

159 

Silver: 2 sockerskålar m. 

lock*, 1 sockerskrin. 

Övrigt: 5 kaffepannor, tekök. 

Porslin: 3 d. kaffekoppar 4 rdr 

b, 1 tekanna. 

Förmak: 1 soffa och 8 stolar i 

mahogny 50 rdr b. 2 fåtöljer i 

mahogny 10 rdr b. 2 bord i mahogny 

40 rdr b. 1 soffa, 10 stolar och 4 

taburetter i ask 66 rdr b. 1 soffa och 6 

stolar i mahogny 40 rdr b. Divanbord 

av mahogny 20 rdr b. Förgylld spegel 

m. bord 33 rdr b. 4 tebord av 

mahogny 10 rdr b. Förgylld 

väggspegel 16 rdr b. 

Sal: Bord av furu 8 rdr b. 2 spelbord i 

mahogny 20 rdr b. 2 spelbord i ask 10 

rdr b. 18 rottingstolar i björk 30 rdr b. 

Chiffonjé i mahogny 25 rdr b. 

Ljuskrona 15 rdr b.  

Tillgångar: 

155,475 rdr b, t 

ex. delar i skepp; 

½ av Oscar 1:e 

25,000 rdr b 

Skuld: 21,952 rdr 

b, mest till 

handelsbolaget 

J.A Forssberg & 

Bång 21,752 rdr 

b 

Gård: No. 25 i 

3:e kvarteret. 
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NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Eric Dahl 

F. 1801 

D. 1844 

1844 F11a:44 nr 

130 

Porslin: 13 svartvita tekoppar 

2 rdr b, 22 vita kaffekoppar m. 

förgylld kant 7 rdr b. 

Förmak: 1 soffa, 8 stolar och 4 

taburetter av betsad björk 33 rdr b. 

Spegel m. bord av mahogny 26 rdr b. 

Ljuskrona 25 rdr b. Matta 25 rdr b. 

Sal: 4 d. rottingstolar 40 rdr b. Spegel 

m. förgylld ram 13 rdr b. Rottingsoffa. 

Matbord. 

Salong: 1 soffa, 8 stolar och 4 

taburetter 20 rdr b. 1 soffa och 6 stolar 

av al 16 rdr b. Chiffonjé 30 rdr b. 2 

spelbord av mahogny 16 rdr b. 

Spelbord av al. 

Tillgångar: 

44,144 rdr b 

Skuld: 50,001 

rdr b 

Gård: No. 39 på 

Alderholmen. 

 

NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Lars Petter 

Löthman 

F. 1791 

D. 1854 

1855 F11a:55 nr 8 Övrigt: kaffelåda, brännare, 

kvar, 2 kaffepannor, 1 tekanna. 

Porslin: Servis m. bl. a 1 d. 

djupa tallrikar, 2 d. flata 

tallrikar och 2 karotter m. lock 

20 rdr b. 1 tekanna, 1 

kaffekanna m. lock 12 rdr b, 9 

blå tekoppar m. fat 16 rdr b, 6 

röda tekoppar m. fat 36 rdr b. 

Förmak: Spelbord 5 rdr b. 1 d. stolar 

24 rdr b. Chiffonjé 26 rdr b. Hörnbord 

av ek. 1 soffa, 4 stolar och 4 taburetter 

20 rdr b. Hörnsoffa 13 rdr b. Tebord. 

Tillgångar: 

15,563 rdr b 

Skuld: 1,682 

rdr b 

 

NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Daniel 

Elfstrand 

F. 1815 

D. 1856 

1858 F11a:58 nr 

145 

Övrigt: 5 kaffepannor. 

Porslin: 2 d. tekoppar 8 rdr 

rmt. 

Förmak: Betsad soffa 6 rdr rmt. 7 

stolar 3 rdr rmt. Divanbord 8 rdr rmt. 

Tillgångar: 

8,843 rdr rmt 

Skuld: 399 rdr 

rmt, bl. a 

begravnings-

kostnader 212 

rdr rmt. 

Källa: Landsarkivet Härnösand, Gävle rådhusrätt och magistrat, bouppteckningar, via Riksarkivets 

Digitala forskarsalen (hämtad 2019-10-28). 

 

Bilaga 1.3 1860-1879 
NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Carl Petter 

Forssberg 

F. 1792 

D. 1874 

1874 F11a:77 nr 

168 

Nysilver: 1 kaffekanna 20 kr 

Övrigt: 2 tepannor, 3 

kaffepannor, 1 kaffekök, 2 

kvarnar, 2 brännare, 1 

sockerskål, 1 kaffekanna, 1 

kokare.   

Porslin: 1 d. tekoppar 18 kr, 2 

d. kaffekoppar 24 kr, 1 d. 

kaffekoppar. Porslinsservis för 

24 personer 267 kr. 

Sal: 18 stolar av betsad björk 60 kr. 1 

matbord av betsad björk 40kr. 2 

spelbord av mahogny m. vaxdukar 76 

kr. 

Förmak: 2 soffor, 2 fåtöljer och 10 

stolar 400 kr. Skrivbord 50 kr. 4 

oljetavlor m. förgyllda ramar 100 kr. 

Ljuskrona 50 kr. Matta 150 kr. Trymå 

125 kr. 

Herrum: 6 rottingstolar av björk 15 

kr. Soffa av mahogny 60 kr. 

Tillgångar: 

873,273 kr, bl. a 

35 aktier á 100 

kr i Gefle Dala 

Järnvägs 

Aktiebolag 

35,000 kr och 

54 lotter i 

Gefleborgs 

Läns Enskilda 

bank á 500 kr 

27,000 kr. 

Skuld: 2,723 kr, 

bl. a 

begravnings-

kostnader 2,128 

kr. 
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NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Gustaf 

Adolf 

Elfstrand 

F. 1801 

D. 1871 

1872 F11a:73 nr 

57 

Silver:1 kaffekanna 157 rdr 

rmt, 2 sockerskålar. 

Nysilver: 3 kaffe- och 

tekannor. Övrigt: 3 

kaffepannor, 2 små 

kaffekannor, 1 brännare, 1 

kaffedosa, 1 kvarn. 

Porslin: Blåvit servis 40 rdr 

rmt, 7 1/3 d. kaffekoppar 37 

rdr rmt, 5 d. tekoppar 44 rdr 

rmt, 1 kaffekanna. 

Glas: 2 tedosor. 

Pappas rum: 3 stolar. Skrivbord 

25 rdr rmt. Chiffonjé 30 rdr 

rmt. 1 soffa och 6 stolar 20 rdr 

rmt. Oljetavla 10 rdr rmt. 2 

spelbord i mahogny 13 rdr rmt. 

3 vita stolar 9 rdr rmt. 

Spegelrum: 1 soffa och 12 

stolar 9 rdr rmt. Bokskåp 15 rdr 

rmt. Matta 50 rdr rmt. 

Förmak: 2 soffor, 2 emmastolar 

och 12 stolar 325 rdr rmt. 2 

broderade stolar 10 rdr rmt. 

Spegel m. bord 45 rdr r. 2 

sybord. 1 divanbord 12 rdr rmt. 

Familjetavlor 25 rdr rmt. 

Golvmatta i ylle 75 rdr rmt. 

Glaskrona. 

Sal: 24 rottingstolar 40 rdr rmt. 

Matbord 50 rdr rmt. 2 spelbord 

18 rdr rmt. Glaskrona 10 rdr 

rmt. 

Tillgångar: 233,872 

rdr rmt, bl. a 30 aktier 

i Gefle Bryggeri 

15,000 rdr rmt och 

brännvin 67,50 rdr 

rmt. 

Skuld: 24,688 rdr rmt, 

3,572 rdr rmt till P.G 

Elfstrand och 9,777 

rdr rmt till 

segelduksfabriken. 

Gård: No. 7 i 3:e 

kvarteret. 

 

NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Pehr 

Elfstrand 

F. 1822 

D. 1862 

1863 F11a:63 nr 

50 

Silver: kaffekanna*, 2 

sockerskålar*. 

Övrigt: 2 kaffepannor, 

brännare 

Porslin: Blåvit servis m. bl. a 

18 d. flata tallrikar, 6 d. djupa 

tallrikar och 7 större fat 48 rdr 

rmt. 23 tekoppar m. fat 12 rdr 

rmt, 20 kaffekoppar m. fat 8 

rdr rmt, 18 kaffekoppar m. fat 

3 rdr rmt, kaffekanna. 

Sal: piano 200 rdr rmt, 24 stolar 

av mahogny 130 rdr rmt. 2 

skänkar av björk 30 rdr rmt. 

Matbord. 4 rottingstolar 14 rdr 

rmt. 1 gungstol. Ljuskrona 20 rdr 

rmt. 2 soffor. 

Förmak: 1 soffa, 12 stolar och 1 

schäslong av mahogny 300 rdr 

rmt. 2 fåtöljer 30 rdr rmt. Spegel 

m. bord av mahogny 75 rdr rmt. 

Matta 25 rdr rmt. 

Tillgångar: 201,199 

rdr rmt, t. ex 6 

aktier á 225 rdr rmt 

i Gelfe 

Ångfartygsbolag 

1,350 rdr rmt. 

Skuld: 191,214 rdr 

rmt 

 

NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Adolf 

Fredrik Luth 

F. 1819 

D. 1863 

1863 F11a:63 nr 

64 

Silver: tekanna*, 2 

sockerskålar m. tång*, 2 

sockerskålar*, tesil. 

Övrigt: 2 kaffekannor, 2 

kvarnar, 2 brännare. 

Porslin: 2 d. tekoppar 12 rdr 

rmt, 2 d. kaffekoppar 8 rdr 

rmt, 23 kaffekoppar 6 rdr rmt, 

12 blå kaffekoppar 3 rdr rmt, 3 

kaffekannor, 5 tekannor. 

Blåvit bordsservis m. bl. a 10 

d. flata tallrikar 60 rdr rmt. 

Förmak 1: 2 soffor, 2 fåtöljer och 

12 stolar av mahogny 125 rdr rmt. 

Förgyllt bord m. spegel 45 rdr rmt. 

2 divanbord 50 rdr rmt. Ljuskrona. 

2 sybord. 

Förmak 2: 1 soffa, 6 stolar och 4 

taburetter 50 rdr rmt. 2 gungstolar. 

Byrå. Tebord. 

Sal: 30 rottingstolar 15 rdr rmt. 2 

piano 500 rdr rmt. 3 spelbord 12 

rdr rmt. Ljuskrona 20 rdr rmt. 

Herrum: 1 soffa och 8 stolar 24 rdr 

rmt. Spelbord 15 rdr rmt. 

Chiffonjé 20 rdr rmt. Bokskåp 10 

rdr rmt. 2 tavlor m. förgyllda 

ramar 6 rdr rmt. 

Tillgångar: 

179,922 rdr rmt, bl. 

a skeppsandelar, ½ 

i Thor 40,000 rdr 

rmt. 

Skuld: 101,984 rdr 

rmt, till 

handelsbolaget 

Engström & Luth 

99,584 rdr rmt. 

Gård: No. 31 och 

44 i 4:e kvarteret. 
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NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Hans 

Christoffer 

Eckhoff 

F. 1808 

D. 1859 

1860 F11a:60 nr 2 Övrigt: 4 kaffepannor, 1 

kokare. 

Porslin: 1 kaffekanna, 3 ¼ d. 

kaffekoppar 12 rdr rmt, 2 d. 

tekoppar 12 rdr rmt, 2 

sockeraskar.  

Salong: 6 stolar och 2 soffor 125 

rdr rmt. Divanbord 20 rdr rmt. 

Bord m. spegel 60 rdr rmt. Piano 

150 rdr rmt. Soffa 25 rdr rmt. 

Ljuskrona 20 rdr rmt. 8 stolar 24 

rdr rmt. 36 rottingstolar 54 rdr rmt. 

Soffa och 4 stolar 8 rdr rmt. 

Förmak: 12 stolar och 2 soffor 150 

rdr rmt. Divanbord 20 rdr rmt. 

Spegel m. bord 75 rdr rmt. 

Ullmatta 40 rdr rmt. Glaskrona 40 

rdr rmt. 

Tillgångar: 

94,421 rdr rmt.  

Skuld: 94,806 rdr 

rmt, bl. a skyldig 

Gefle Filialbank 

7,100 rdr rmt och 

8,000 rdr rmt. 

Gård: No. 10 i 3:e 

kvarteret 18,000 

rdr rmt. 

Källa: Landsarkivet Härnösand, Gävle rådhusrätt och magistrat, bouppteckningar, via Riksarkivets 

Digitala forskarsalen (hämtad 2019-10-28). 

 

Bilaga 1.4 1880-1899 
NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Per Murén 

F. 1805 

D. 1888 

1888 F11a:99 nr 

145 

Nysilver: 2 kaffekannor 12 kr, 

tekök 23 kr. 

Övrigt: 5 kaffepannor, kvarn. 

Porslin: Bordsservis m. bl. a 6 

d. flata tallrikar, 1 tillbringare, 

2 d. tekoppar och 3 ½ d. 

kaffekoppar 75 kr. 2 d. 

tekoppar 15 kr, 3 ½ d. 

kaffekoppar 11 kr, tekanna, 2 

sockerskålar. 

Herrum: Tidningshylla 20 kr. 2 

spelbord 25 kr. 2 soffor 30 kr. 2 

fåtöljer 20 kr. 8 stolar 10 kr. 

Salong: 2 soffor 120 kr. 4 fåtöljer 

120 kr. 12 stolar 144 kr. 2 

divanbord 40 kr. 

Förmak: Soffa 60 kr. 2 fåtöljer 60 

kr. 8 stolar 120 kr. Divanbord 50 

kr. Bord 30 kr. 2 oljetavlor 250 kr. 

Ljuskrona 100 kr. Trymå 100 kr. 

Kabinett: Soffa 40 kr. 2 fåtöljer 30 

kr. 4 stolar 30 kr. Oljetavla 25 kr. 

Bronskrona 25 kr. 

Sal: Matbord 50 kr. 2 spelbord 60 

kr. 24 rottingstolar 120 kr. 

Glaskrona 30kr. 

Tillgångar: 

1,626,740 kr, t. ex 

328 aktier á 500 

kr i Gefle Dala 

Jernvägs 

Aktiebolag 94,800 

kr. 

Skuld: 96,927 kr, 

bl. a 51,394 kr till 

C.M Magnusson 

och 3,058 kr Lars 

Henry Murén och  

Gård: No. 29 i 3:e 

kvarteret 45,000 

kr. 

 

NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIO

NER 

MÖBLER VÄRDE 

Joakim 

Ferdinand 

Zetterström 

F. 1819 

D. 1889 

1889 F11a:100 

nr 224 

Nysilver: 2 tekök 20 

kr, 5 kaffepannor 23 

kr, 2 sockeraskar, 

tesil. 

Övrigt: 2 

kaffekannor. 

Porslin: Större servis 

150 kr. 

Salong: 2 soffor och 12 stolar av valnöt 

230 kr. Större bord 25 kr. 2 korgstolar 8 kr. 

2 piedestaler av valnöt 30 kr. Ljuskrona i 

glas 50 kr. 

Förmak: 2 soffor och 8 stolar av mahogny 

120 kr. Soffa 30 kr. Gungstol. Skrivbord 

25 kr. 2 karmstolar 30 kr. Sybord. 

Ljuskrona 6 kr. 

Sal: Piano 100 kr. 12 stolar av al 12 kr. 

Matbord 12 kr. Spelbord av mahogny 40 

kr. Ljuskrona 20 kr. Väggur 20 kr. 

Tillgångar: 270,662 

kr, bl. a 12 aktier á 

500 kr i Stockholms 

Handelsbank 6,000 

kr. 

Skuld: 13,012 kr, 

exempelvis 

begravningskostnad

er 200 kr och 2,500 

kr till rådman 

Hollander. 
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NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Johan 

Leonard 

Åsbrink 

F. 1825 

D. 1880 

1881 F11a:92A nr 

65 

Silver: kaffekanna*, tesil*. 

Nysilver: 2 sockerskålar 5 kr, 

tekök 10 kr, tekanna 10 kr. 

Övrigt: 3 kaffepannor, kvarn, 

brännare, kokare. 

Porslin: 3 d. tekoppar 15 kr, 3 

½ d. kaffekoppar 14kr. Servis 

125 kr. 

Glas: 2 sockerskålar. 

Förmak 1: 2 soffor 70 kr. 6 stolar 

30 kr. 2 divanbord 60 kr. Förgylls 

spegel m. marmorskiva 75 kr. 

Förmak 2: Soffa 40 kr. 6 stolar 48 

kr. 8 stolar 40 kr. Divanbord 15 kr. 

Spelbord 10 kr. Bokskåp. Spegel 

m. bord 30 kr. 

Salong: 2 soffor 75 kr. 4 

Emmastolar 60 kr. 6 stolar 48 kr. 

Divanbord 40 kr. 

Sal: Matbord 30 kr. Piano 200 kr. 

24 rottingstolar 30 kr. 

Tillgångar: 

166,507 kr, bl. a 

21 lotter á 600 kr 

i Gefleborgs Läns 

Enskilda bank 

12,600 kr. 

Skuld: 213,410 

kr, exempelvis 

23,929 kr till 

Ockelbo Werken.  

Gård: No. 2 i 3:e 

kvarteret 40,000 

kr. 

 

NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Carl Adrian 

Bodecker 

F. 1835 

D. 1886 

1886 F11a:97 nr 

26 

Nysilver: kaffekanna 3 kr. 

Övrigt: kaffepanna, kokare. 

Porslin: sockerskål 2 kr, ½ d. 

kaffekoppar 7 kr, ½ d. 

tekoppar 3 kr. 

Sal: Piano 200 kr. Bokskåp 25 kr. 

Matbord 30 kr. 2 spelbord 30 kr. 

Salsskänk. 12 rottingstolar 15 kr. 

Ljuskrona. 

Förmak: Resårsoffa 50 kr. 2 

Emmastolar 20 kr. Divanbord 15 

kr. 8 stolar 40 kr. Mässingsspegel 

m. bord 40 kr. Ljuskrona. 

Brysselmatta 81 kr. 

Tillgångar: 

100,211 kr, bl. a 

36 aktier i 

Ångfartygs 

Aktiebolaget 

27,000 kr 

Skuld: 84,779 kr 

 

NAMN ÅR ARKIVNR KAFFEINDIKATIONER MÖBLER VÄRDE 

Gustaf Emil 

Kysel 

F. 1809 

D. 1890 

1890 F11a:101 nr 

112 

Silver: tesil* 

Nysilver: kaffekanna 4 kr, 2 

sockerskålar 6 kr. 

Övrigt: 6 kaffepannor, 2 

brännare, kokare. 

Porslin: 46 kaffekoppar 4 kr, 

tekanna, kaffebricka, 1 

kaffekopp. 

Salong: 2 soffor 80 kr. 8 stolar 20 

kr. Förgylld spegel m. marmorbord 

40 kr. Spelbord 15 kr. Chiffonjé 40 

kr. 4 Emmastolar 40 kr. Tebord. 

Ljuskrona 15 kr. 

Sal: 6 stolar. Piano 100 kr. 

Salsskänk 25 kr. Matbord.  

Tillgångar: 

14,469 kr, t. ex 4 

lotter i Gefleborgs 

Läns Enskilda 

bank 2,000 kr. 

Skuld: 10,285 kr, 

bl. a 5,110 kr till 

Gelfe Stads 

sparbank. 

Källa: Landsarkivet Härnösand, Gävle rådhusrätt och magistrat, bouppteckningar, via Riksarkivets 

Digitala forskarsalen (hämtad 2019-10-28). 

 

Bilaga 2: Värdet på kaffeattiraljer, silver, möbler och rum. 

I tabellerna nedan redovisas de sammanslagna värdena på olika delar av gross-

handlarnas bouppteckningar. Värt att notera är att vid * fanns endast ett samman-

slaget värde på alla silverföremål i bouppteckningen och vid - var föremålen inte 

av något större värde och därför inte relevanta för undersökningen. 

 

Bilaga 2.1 1820-1839 
NAMN KAFFEATTIRALJER PORSLIN MÖBLER TOTALT AV FÖRMÖGENHET 

Per Ennes 104 rdr b 258 rdr b 550 rdr b 912 av 385,836 rdr b 

Anders Garberg 132 rdr b 51 rdr b  467 rdr b 650 av 138,229 rdr b 

Anders Hedman 57 rdr b 7 rdr b 82 rdr b 146 av 48,773 rdr b 

Johan Selggren 87 rdr b 12 rdr b 41 rdr b 140 av 32,556 rdr b 

Martin Stenfelt 3 rdr b 7 rdr b 46 rdr b  56 av 3,033 rdr b 

Källa: Landsarkivet Härnösand, Gävle rådhusrätt och magistrat, bouppteckningar, via Riksarkivets 

Digitala forskarsalen (hämtad 2019-11-04). 
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Bilaga 2.2 1840-1859 
NAMN KAFFEATTIRALJER PORSLIN RUM & MÖBLER TOTALT AV FÖRMÖGENHET 

Per D:son 

Elfstrand 

131 rdr b 210 rdr b Förmak: 268 rdr b 

Salong: 103 rdr b 

Kabinett: 108 rdr b 

Sal: 80 rdr b 

Totalt: 559 rdr b 

900 av 364,850 rdr b 

Lars Augustin 

Bång 

* 4 rdr b Förmak: 285 rdr b 

Sal: 108 rdr b 

Totalt: 393 rdr b 

397 * av 155,475 rdr b 

* förmodligen mer med tanke på 

silvret 

Eric Dahl - 9 rdr b  Förmak: 109 rdr b 

Sal: 53 rdr b 

Salong: 82 rdr b 

Totalt: 244 rdr b 

253 av 44,144 rdr b 

Lars Petter 

Löthman 

- 84 rdr b Förmak: 83 rdr b 167 av 15,563 rdr b 

Daniel Elfstrand - 8 rdr b Förmak: 17 rdr rmt 25 av 8,843 rdr rmt 

Källa: Landsarkivet Härnösand, Gävle rådhusrätt och magistrat, bouppteckningar, via Riksarkivets 

Digitala forskarsalen (hämtad 2019-11-04). 

 

Bilaga 2.3 1860-1879 
NAMN KAFFEATTIRALJER PORSLIN RUM & MÖBLER TOTALT AV 

FÖRMÖGENHET 

Carl Petter 

Forssberg 

20 kr 333 kr Sal: 176 kr 

Förmak: 875 kr 

Herrum: 75 kr 

Totalt: 1,126 kr 

1,479 av 873,273 kr 

Gustaf Adolf 

Elfstrand 

157 rdr rmt 121 rdr rmt Pappas rum: 107 r rdr 

rmt 

Spegelrum: 74 rdr rmt 

Förmak: 492 rdr rmt 

Sal: 118 rdr rmt 

Totalt: 791 rdr rmt 

1,069 av 233,872 rdr rmt 

Pehr Elfstrand * 71 rdr rmt Sal: 394 rdr rmt 

Förmak: 430 rdr rmt 

Totalt: 824 rdr rmt 

895 * av 201,199 rdr rmt 

* förmodligen mer med tanke 

på silvret 

Adolf Fredrik 

Luth 

* 89 rdr rmt Förmak 1: 220 rdr rmt 

Förmak 2: 50 rdr rmt 

Sal: 547 rdr rmt 

Herrum: 75 rdr rmt 

Totalt: 892 rdr rmt 

981 * av 179,922 rdr rmt 

 

 

* förmodligen mer med tanke 

på silvret 

Hans 

Christoffer 

Eckhoff 

- 24 rdr rmt Salong: 486 rdr rmt 

Förmak: 325 rdr rmt 

Totalt: 811 rdr rmt 

835 av 94,421 rdr rmt 

Källa: Landsarkivet Härnösand, Gävle rådhusrätt och magistrat, bouppteckningar, via Riksarkivets 

Digitala forskarsalen (hämtad 2019-11-04). 
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Bilaga 2.4 1880-1899 
NAMN KAFFEATTIRALJER PORSLIN RUM & MÖBLER TOTALT AV 

FÖRMÖGENHET 

Per Murén 27 kr 101 kr Herrum: 105 kr 

Salong: 424 kr 

Förmak: 770 kr 

Kabinett: 150 kr 

Sal: 260 kr 

Totalt: 1,709 kr 

1,837 av 1,626.740 kr 

Joakim 

Ferdinand 

Zetterström 

43 kr 150 kr Salong: 343 kr 

Förmak: 211 kr 

Sal: 204 kr 

Totalt: 908 kr 

1,101 av 270,662 kr 

Johan Leonard 

Åsbrink 

25 kr * 154 kr Förmak 1: 235 kr 

Förmak 2: 183 kr 

Salong: 223 kr 

Sal: 260 kr (piano 200 

kr) 

Totalt: 1,026 kr 

1,205 * av 166,507 kr 

 

 

* förmodligen mer med tanke 

på silvret 

Carl Adrian 

Bodecker 

3 kr * 10 kr Sal: 270 kr (piano 200 

kr) 

Förmak: 246 kr 

Totalt: 516 kr 

529 * av 100,211 kr 

* förmodligen mer med tanke 

på silvret 

Gustaf Emil 

Kysel 

10 kr 4 kr Salong: 250 kr 

Sal: 125 kr (piano 100 

kr) 

Totalt: 375 kr 

389 av 14,469 kr 

Källa: Landsarkivet Härnösand, Gävle rådhusrätt och magistrat, bouppteckningar, via Riksarkivets 

Digitala forskarsalen (hämtat 2019-11-04). 

 


