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1 INLEDNING 
Handel är en företeelse som har omgärdats av olika regler, intressen och uppfattningar 

om hur handel och köpenskap ska bedrivas. Det finns en del studier, utifrån olika 

perspektiv om handel, och vilken betydelse den haft för olika orter, länders utveckling 

och i vilka syften man har drivit dem. 

De som kom att utgöra köpmannakåren i slutet av 1800-talet utmärkte sig med tiden 

för gemensamma intressen och slöt sig därför samman i s.k. köpmannaföreningar. I dessa 

sammanslutningar av föreningar och köpmannaförbund växte tankar och idéer fram kring 

handeln och dess professionalisering, vilka regler som var av godo för handeln och 

kvalitetsfrågor. Lars Kaijser är en forskare som studerat detta ur ett etnologiskt perspektiv 

i avhandlingen Lanthandlare. En etnologisk undersökning av en ekonomisk verksamhet 

och i artikeln Sund handel och osund gårdsfarihandel.1  I diskussionen om sund 

respektive osund handel nämns kreditgivningen som en viktig del att komma tillrätta med 

för att få en sund handel. Kreditgivningen uppfattades som ett problem för många 

arbetare på bruksorter och i städer som orsakade sociala problem för människor. 

I denna uppsats ska jag studera en enskild handelsman i Falun, Eric Thunström, och 

hur denne i några bestämda delar kan sägas ha förhållit sig till den framväxande normen 

om den gode handelsmannen och sund handel från förra sekelskiftet och framåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Kaijser; artikel i Kulturens fält – en antologi, Daidalos. 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utifrån kvarlämnad bokföring undersöka Thunströms 

kontakter med leverantörers och kunders geografiska spridning och krediter. I centrum 

för uppsatsen hamnar då affärs- och kundkontakterna samt kreditgivningen. 

Kreditgivningen är en viktig del i undersökningen. Undersökningen och resultatet av den 

kommer sedan att diskuteras i relation till den diskussion som drevs i början av 1900-talet 

om sund och osund handel. Resultatet kommer att jämföras och diskuteras i relation till 

den teoretisering som Kaijser gjort i sin forskning. 

Uppsatsen begränsar sig till två valda tidsperioder, nämligen till 1906-1914 och 1918-

1922. Valet av perioder före och efter första världskriget är därför att Svensk historia här 

har en markant skiljelinje mellan olika epoker. Politiskt och socialt skiljer sig tiden före 

och efter kriget på flera punkter, t.ex. får kvinnorna sin rösträtt efter kriget och 

socialdemokraterna får en starkare politisk ställning liksom facket. Efter kriget 

organiserar sig handlarna i sammanslutningar, på ett mer professionellt sätt, som exempel 

kan nämnas Haakon-bolagen. Vidare är mellankrigstiden en tydlig omställningsperiod i 

Sverige, från ett jordbrukssamhälle som fanns fram till 1914, och till en modern 

industrination efter andra världskriget 1945.  

 

1.2 Frågeställning 
Vilket affärs- och kundnätverk hade Thunström? Hur beständigt var det, och hur kan 

det tolkas i ljuset av diskussionen om olika normer för affärsmannens relationer till 

affärs- och kundkontakter? 

Hur hanterade Thunström krediterna? Följer utvecklingen i Thunströms 

handelsrörelse de generellt rekommendationerna om kreditgivning som Funcke och 

Kaijser diskuterar angående den sunda handeln?  

 

1.3 Tillvägagångssätt och material 
För uppsatsen har jag valt att göra en fallstudie där jag med köpmannen Thunström 

vill exemplifiera vad som tidigare skrivits. Fördelen med detta är att Thunström med sitt 

efterlämnade material kan få exemplifiera en köpman från 1900-talets första hälft. 

Materialet som finns efter Thunström blir min empiri i form av avräkningsböcker, 
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kontrakt och ekonomiska sammanställningar av Thunström själv. Detta är enbart en liten 

del av allt material som får utgöra empiri för andra studier vilket återkommer i stycket 4.2 

Vidare forskning.  

Kunderna och leverantörerna som studerats under de angivna perioderna, 1906-1912 

och 1918-1924, återfinns enbart eller delvis under dessa perioder. Det är enbart uppgifter 

för aktuella perioder som valts ut efter genomläsning av hela materialet. Det material som 

föreligger denna undersökning bygger på sammanlagt 271 kunder och leverantörer. För 

att kunna studera och presentera materialet på lämpligt sätt har jag fått skapa namnlistor 

och sammanställningar av transaktioner i dataprogrammet Excel. Det totala antalet 

noterade kunder och leverantörerna i samtliga för mig kända böckerna överstiger dock 

700 st.  

Tabellernas syfte i undersökningen är att på ett enkelt sätt åskådliggöra ett intressant 

siffermaterial. Efter olika försök att presentera materialet valde jag föreliggande form av 

tabeller vilket torde vara lättast att läsa och förstå. Presenteras statistik eller siffror på fel 

sätt blir det vilseledande för läsaren samt att det blir svårt att få ut vad materialet har för 

budskap. En vanlig felkälla i statistiska sammanhang är just att man redovisar materialet i 

en olämplig form där materialet inte blir läsligt eller tolkningsbart. Därför bör man 

använda sig av handböcker för statistik och kvantitativa undersökningar som t.ex. Staffan 

Stukáts Statistikens grunder2 eller K. Dahmströms Datainsamling. Till rapport: att göra 

en statistisk undersökning.3  

De tabeller som presenteras i resultatdelen bygger på ett kvalitativt urval av de ovan 

nämnda 271 kunderna och leverantörerna. Det har varit nödvändigt att göra ett kvalitativt 

urval utifrån läsning av varje enskilt fall. Det beror på att vissa kunder eller leverantörer 

förekommer på ett sätt så att deras material till huvudsak faller utanför 

undersökningsperioderna. Då jag gått igenom allt materialet gör jag bedömningen 

validiteten i undersökningen inte påverkas av att vissa fall läggs åt sidan. Det gäller små 

kunder eller leverantörer som noterats och som kvalitativt och/eller kvantitativt inte 

bidrar till att besvara undersökningens syfte på något sätt.  

                                                 
2 Stukát, 1993. 
3 Dahmström, 2000. 
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Det är intressant att studera den normförändring som sker i handel vad gäller en god 

handlare och sund handel därför att köpmannakåren är en ny grupp i samhället som växer 

fram från 1890-talet.  De blir aktörer inom ett fält, detaljhandeln, där de agerar på ett 

medvetet sätt för att uppnå egna syften via köpmannaföreningar och egna tidningar.  

Detta är något Kaijser redan gjort i sin studie Sund handel och osund gårdsfarihandel 

som bygger på tidskrifter från köpmannaförbunden. För att kunna undersöka detta 

kommer jag att använda Kaijsers artikel4 och Julius Franckes bok Köpmannens Gyllene 

bok5 som tolkningsredskap på det empiriska materialet. Franckes bok kommer att ingå 

som egen del i det empiriska materialet då den är från 1910 och speglar den tidens anda 

och uppfattningar. Kaijser använder flera viktiga begrepp för uppsatsen så som t.ex. fält, 

rum, sund, osund och detaljandel. I min uppsats använder jag samma begrepp med 

samma definition som Kaijser.  

         För att lösa uppsatsens syfte och frågor har en kartläggning av källmaterial om 

Thunström varit nödvändig liksom sökning efter litteratur om lanthandlar. När det gäller 

källmaterialet om Thunström och Thunströmska köpmannsgården finns det utspritt på 

fyra arkiv i Falun. Tillgängligheten till materialet varierar vilket gör det svårt att få 

tillgång till materialet och att ingen tidigare har försökt att få ett samlat grepp om 

materialet. Tidigare dokumentation om Thunström och köpmansgården finns i en 

inventarielista i Falu stadsbibliotek arkiv (FSBA) samt en småskrift från Dalarnas 

museum nr 30.6   

Övriga arkiv som använts för att få fram källmaterial om Thunström eller 

köpmansgården är Folkrörelsearkiv i Dalarna (FAD), Länsstyrelsen i Dalarna, Dalarnas 

museums arkiv (DMA), Kopparvågen, Kronobränneriet, Thunströms köpmansgård samt 

Falu Köpmannaförenings arkiv (FKF). DAF ligger i Borlänge och är det av arkiven näst 

efter FSBA som är mest lättillgängligt för forskning om man utgår från Falun. De övriga 

behöver man kontakta i förväg och göra överenskommelser om tillträde till materialet 

efter att förklarat sitt ärende.  

                                                 
4 Kaijser; artikel i Kulturens fält – en antologi, Daidalos. 
5 Francke, 1910. 
6 Bondjers, 1982. 
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I FAD:s arkiv finns arkiv för köpmannaföreningar på några av de andra orterna i 

Dalarna, t.ex. Borlänge. 7  Arkivmaterialet består av protokoll, räkenskaper, stadgar och 

liknande föreningsmaterial som berättar om de organiserade köpmännens verksamhet. 

FKF:s material består också av protokoll och stadgar men är oorganiserat och inte 

tillgängligt vilket gör forskningsarbetet besvärligt.  

DMA:s material består av skriftligt material från Thunström och kompletterar det som 

går att finna i köpmannsgården och i FSBA. Det är både privata brev, räkenskaper, 

bokföring och emigrationshistoria som återfinns. Svagheten är att det inte är sorterat och 

arkiverat på ett tillfredställande sätt som hos DAF. 

Skillnaden i uppsatser på akademisk nivå och de som återfinns i DS (Dalasamlingen, 

Falu Stadsbibliotek) är uppenbar då kriterierna för att skriva vetenskapligt inom en 

akademisk grundutbildning är högre. När litteratur och uppsatser valts inför denna 

uppsats framträder två kategorier av litteratur som användbara för att lösa uppsatsens 

syfte. I första hand akademisk litteratur och i andra hand lokalhistorisk litteratur eller 

uppsatser. Den akademiska litteraturen består av avhandlingar, akademiska uppsatser och 

böcker skrivna av forskare medan lokalhistorisk litteratur är skrivet i andra sammanhang. 

Det akademiska materialet har ofta ett bättre anseende och är mer hållbart för en kritisk 

prövning, men det lokala materialet kan som för Kristina Liljas avhandling vara av 

betydelse för att besvara syftet.8     

I detta fall är det källkritiskt säkrare att använda akademiska uppsatser än icke-

akademiskt skrivna för att nå ett gott resultat. Dock kan det konstateras att antalet skriva 

uppsatser vid HDa om Falun i ämnet historia utifrån registret över uppsatser vid 

historieinstitutionen inte är allt för stort i dagsläget.9 De lokalhistoriska uppsatserna i DS 

uppgår totalt till över 150 st och 89 av dessa avhandlar Falun. Det är svårt att utifrån 

titlarna säga något om uppsatserna. Men det framgår i flertalet av fallen att de behandlar 

hus eller tomter.  

Mercurius är ett forskningsprojekt om handels- och företagsminnen med syftet att 

samla och presentera material. Projektet har en hemsida, www.mercurius.nu, där man kan 

                                                 
7 Besök i FAD gjordes 2004-12-13 och fyra föreningar finns nämnda, Säter, Borlänge, Ludvika och 
Dalarnas köpmannaförbund. 
8 Lilja, 2004, s. 35. 
9 Genomgången av Eva Klövers register för godkända uppsatser från 1997 till ht 2004.  
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finna artiklar, källor, bilder och länkar om handel och företag. Materialet ger en kort 

inblick i handelns historia i Sverige över en större tid, men inget specifikt som 

framkommer i redan redovisat material förutom Lars Båtefalks bok om Borlänge som 

handelsstad. Mercurius lämpar sig annars som en användbar länk som gymnasieelever 

kan använda sig av i sitt skolarbete.   

 

1.4 Forskningsläge 
   Etnologen Lars Kaijsers artikel Sund handel och osund gårdsfaruhandlare är en 

historisk bakgrund till Kaijser avhandlingsarbete om lanthandlare längs Klarälven. 

Kaijser bygger sin forskning och sitt material på en genomgång av köpmannatidsskrifter 

från tidigt 1900-tal. I dessa skrifter kan man se hur köpmännen organiserar sig och driver 

sina intressen inom handel och näringslivsfrågor.  

I Kaijsers artikel refereras till Bourdieus teorier och begrepp samt att Kaijser tillför 

några egna viktiga begrepp. Bourdieu själv undvek i stor utsträckning att studera fält där 

handel ingick men beskrivs som ett fält där ekonomiska transaktioner är en affär, utan 

krav på vidare personliga engagemang.10 Kaijser vänder sig mot denna syn på handel och 

definierar den som ett socialt projekt, underbyggt av värderingar och distinktioner. Inte 

enbart ett ekonomiskt värv, utan en verksamhet där kultur i en antropologisk mening 

produceras.11   

När det gäller begreppet kapital är det inte enbart den ekonomiska definitionen som 

gäller, även om en rörelse behöver gå med vinst. Det symboliska kapitalet är minst lika 

viktigt i form av t.ex. välordnad butik, erfarenhet av handel, utbildning och medlemskap i 

lokala köpmannaföreningen. Uppträdandet i butiken och inställningen till hur 

transaktioner ska göras är två viktiga inslag för att del av ett symboliskt kapital och att 

vara sund köpman enligt Kaijser. Det gäller inte enbart att sälja för att tjäna pengar, då är 

man en krämare, vilket var en representant för osund handel. Enligt Kaijser finns många 

paralleller mellan köpmännen och de övriga borgerliga samhällsklasserna under tidigt 

1900-tal.  

                                                 
10 Kaijser 1998, s. 398. 
11 Kaijser, 1998, s. 399.  

     6



 

Det går att som Kaijser nämner att påstå att deras symboliska kapital överensstämmer 

med varandra. Detta bygger Kaijser på en jämförelse med etnologerna Frykman och 

Lövgrens bok Den kultiverade människan samt de tidskrifter som Kaijser använder sig 

av.12  

Kaijser finner det svårt att definiera detaljhandelns fält men menar att det går att dra 

paralleller till kulturens fält utifrån sin egen undersökning. Det som Kaijser kommer fram 

till i korthet är att man först vid sekelskiftet 1900 kan tala om detaljhandel i fälttermer 

beroende på tidigare regleringar. Förändringarna 1846 och 1864 nämner Kaijser som 

avgörande för detaljhandelns kommande framväxt i Sverige. När det gäller att finna det 

sociala rummet är det köpmännen själva, butiksanställda, handelsresande och grossister 

som utgör detta. Då blir rummet av möjligheter det sätt på vilket köpmannen kan driva 

och utforma sin butik. Kaijsers frågar om idkandet av köpenskap kan beskrivas som 

konsten att bedriva handel.13  

Vart gränsen till andra fält går är svår att fastställa entydigt, vilket Kaijser påpekar, 

och rekommenderar att den hålls inom sina egna gränser. En tydlig gräns som framhålls 

är den till juridikens fält med tanke på den lagstiftning som gäller för detaljhandeln. Det 

centrala som Kaijser framhåller är att i centrum för fältet återfinns hela tiden köpmannen 

som står för den sunda handeln ifråga. Slutsatsen är alltså att fältet är komplext och svårt 

att beskriva på ett tydligt sätt.14  

När det gäller den geografiska skillnaden mellan land och stad hävdar Kaijser att 

lanthandeln på landet är bredare och den i staden lokaliserade handeln är mer 

specialiserad. Även att två rörelser med samma geografiska lokalisering kan skilja sig åt, 

beroende på profilering.15  

När det gäller konkurrerande aktörer inom detaljhandeln nämner Kaijser de privata 

köpmännen. De är organiserade i köpmannarörelsen som en aktör på fältet och i det 

sociala rummet. Dess motsats blir kooperationen och gårdfarihandlarna där de 

sistnämnda i Kaijsers artikel främst likställs med dem som bedriver osund handel. 

Skillnaden mellan köpmännen och gårdfarihandlarna är det de är bofasta respektive 

                                                 
12 Kaijser, s. 398-403. 
13 Kaijser, 1998, s. 399-401. 
14 Kaijser, 1998, s. 403-405. 
15 Kaijser, 1998, s. 403- 405. 
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kringresande. Parterna hade förstås, som Kaijser nämner, olika uppfattning om vad som 

var sund respektive osund handel. Viktigt är att klargöra att begreppen osund och illojal 

handel delvis kan stå för samma sak, men kan ibland ha olika innebörd. Kaijser använder 

främst begreppet osund handel om handel som bedrevs på olämpligt sätt enligt 

handlarnas definition av sund och osund handel.16 Hos studenterna Niklas Fast17 och 

Mikael Carlefyr18 som man kan finna begreppet illojal med innebörden att köpmännen 

emellan konkurrerade på ett sätt som inte var överenskommet.     

Forskaren Christer Peterssons avhandling Lanthandeln från 2001 bidrar till uppsatsen 

främst genom att ge en bakgrund till en tidigare period av lanthandelns utveckling i 

Västmanland. Det är alltså främst i bakgrunden och denna uppsats samlade kontext som 

Petersson är användbar.   

Forskaren Fredrik Sandgrens avhandling Lanthandel i skogsbygd från 1998 är som 

Peterssons avhandling tidsmässigt före denna uppsats, samt gäller för Revsundsregionen i 

Jämtland. Det som Sandgren och Petersson ändå kan bidra med är bakgrunds historik och 

hur man kan studera olika fält. Det både Sandgren och Petersson gör att de t.ex. tittar på 

kommunikationernas betydelse, industrialisering, kunder och leverantörernas spridning 

samt sociala status. Dessa delar inom det fält som detaljhandeln utgör, är vad denna 

uppsats handlar om, fast i en senare period.   

Forskaren Kristina Lilja skriver i sin avhandling om Faluns sparande och 

kreditgivning för perioden 1820-1910 för hushållen. Det Lilja bidrar med i sitt arbete är 

att tala om vilka kreditmöjligheter Faluns befolkning hade i början av seklet och hur 

deras sparande var. Bankernas roll för befolkningen och det lokala näringslivet förstås 

bättre med hjälp av avhandlingen. För kategoriseringen av Thunström och kunderna i 

undersökningen används Liljas avsnitt om sociala kategorier och klassbegrepp vilken 

utgår ifrån sociologisk forskning. Lilja har sedan bearbetat detta på lokala kyrkböcker 

vilket ger en hög relevans och tillämpbarhet.  

Rune Bondjers, vid Dalarnas museum, har i skriften E. Thunström, Falun. Speceri- & 

Diverseaffär från 1982 sammanställt vad man vet om köpmansgårdens historia. Likaså 

redogör Bondjers för Thunström biografi och släktförhållanden vilket är viktigt för att 

                                                 
16 Kaijser, s. 406-408. 
17 Fast, 2001, s. 11-20. 
18 Carlefyr, 2002, s. 11-19. 
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förstå vem köpmannen Thunström var. Skriften ger även en kort inblick i stadsdelens 

historia där gården är beläggen. 

 

 

 

2 BAKGRUND  
2.1 Sverige  
Sverige var ett jordbrukssamhälle under stor del av 1800-talet, och genomgår senare 

än andra europeiska länder den industriella revolutionen. I Sverige kan den betecknas 

som kort och intensiv. För handeln och näringsverksamheten i Sverige är det två år som 

inleder och avslutar en viktig 20 års period av händelser, nämligen 1846 och 1864. Denna 

20 årsperiod av liberalisering inledds med att man 1846 avskaffar skråväsendet vilket 

tidigare reglerade vem och vart man fick bedriva handel och hantverk. År 1848 får 

Sverige en aktiebolags lag, vilket hade betydelse för organiserandet av företag, 

kapitalanskaffning och kreditgivning.  Riksdagsbesluten 1856-58 fick betydelse för 

tullfrihet, import av konsumtionsvaror och jordbruksprodukter vilket fick effekt på 

handeln och tillväxten i Sverige samt handeln med utlandet. År 1860 så upphävdes 

passtvånget och inskränkningarna på rörelsefriheten för människor i Sverige vilket 

innebar bl.a. att arbetssökande kunde flytta obehindrat. Perioden avslutas med 1864 års 

beslut om den generella näringsfriheten i Sverige, vilket sammanfaller med övergången 

från ståndsriksdag till två kammarriksdag. Parallella förändringar till utvecklingen av 

näringslivet är de som berör kommunernas organisation och städernas tillväxt av 

befolkningen, vilket innebar nya krav på stadsplanering.19   

Viktigt för industrialisering, ekonomisk tillväxt och handel är kraven på goda 

kommunikationer. Tidigare kommunikationer begränsades av dålig framkomlighet och 

långa transporttider vilket främst med järnvägen förändrades. Under perioden 1850-1890 

kan man se en stark utveckling av det Svenska järnvägsnätet för vilket staten tog ett stort 

ansvar. Kapital lånades i utlandet, vilket förutom själva tillkomsten av ett järnvägsnät fick 

en allmän ekonomisk positiv stimulans. Men för två regioner skedde detta främst på 

                                                 
19 Schön, 2000, s. 157-158. 
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privat tillkomst, nämligen i Skåne och i Bergslagen. För Falun var det först Gävle-Dala 

Järnväg som byggdes följt av Bergslagens Järnväg mellan Göteborg-Falun.20

 

2.2 Lanthandlarnas historia 
Detaljhandeln ökade i betydelse under 1800-talets slut och i takt med den ökade den 

ekonomiska tillväxten. Petersson betonar i sin avhandling betydelsen av reformerna 

mellan 1846 och 1864 för den fasta handelns utveckling. Tidigare hade handeln varit 

organiserad i städerna och kring torgdagar medan bondeköpmän och gårdfarihandlare 

verkade på landsbygden. Det är i samband med 1864 års generella näringsfrihet det blir 

möjligt att driva fast handel fullt ut och nu lanthandlarnas utveckling kom nu att ta fart. 

För befolkningen på landsbygden innebar det kortare resor för att kunna införskaffa 

många av varorna som behövdes i hushållet.21

Några viktiga punkter som Peterson lyfter fram i sin inledning är skillnaden mellan 

stad - land och skillnaden mellan olika regioner i Sverige. Handeln och köpenskapen 

utvecklas utifrån faktorer som demografi, industrialisering, urbanisering och 

kommunikation.22 Peterson får medhåll av Sandgren i denna framställan om lanthandelns 

historia och skillnaden i regional utveckling. Det var en kraftig tillväxt på landsbygden 

vad gäller lanthandlar efter 1864 för att efter 1880 svänga till städernas fördel när 

urbaniseringen skjuter fart.23  

Skillnaden mellan den fasta handeln och handeln på landsbygden bestod 

huvudsakligen av skillnaden i utbudet. På landsbygden hölls ett bredare utbud medan det 

specialiserades i städerna.24  

Vad gäller lanthandelns konkurrens bestod den av gårdfarihandlare och bondeköpmän 

i första hand. En ny företeelse i slutet av 1800-talet var postorderförsäljningen som 

byggde på järnvägskommunikationens framväxt.  Postorderförsäljningen får främst en 

betydelse när man kommer in på 1900-talet. Varuhus och butikskedjor finns knappt i 

                                                 
20 Schön, 2000, s. 161-163. 
21 Petersson, 2001, s. 15. 
22 Petersson, 2001, inledning. 
23 Sandgren, 1998, inledning.  
24 Peterson, 2001, s. 20-25. 
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Sverige i början på 1900-talet, enstaka finns i de större städerna, men blir vanliga i 

landsorten från 1930-talet.25  

Järnvägen var väsentlig för distributionen inom både parti- och detaljhandeln under 

industrialiseringen och fram tills bilismen slår igenom på allvar efter 1945. Kring de nya 

stationssamhällena sker en egen och intressant utveckling med många nyetableringar av 

bl.a. lanthandlar.26 Det lokala järnvägsnätet byggdes etappvis upp med både regionala 

järnvägar och lokala banor.27  

Petersson kommer sist till handelsföreningar och kooperationen som konkurrenter till 

lanthandeln. Dessa var konsumenternas sammanslutningar för att ta tillvara sina intressen 

och försök till att gå förbi detaljisterna för att få bättre och billigare inköp av varor. Enligt 

Peterson var handelsföreningarna svagare än kooperationerna och gick oftare under och 

minskade i betydelse.  

Ägandeformen är av betydelse för en köpman hur denne är villig att driva och 

organisera sin verksamhet. Enligt Peterson var enskilt ägande, med större risktagande av 

köpmannen, vanligare på landet. Andra former var ekonomiska föreningar, aktiebolag 

och solidariska handelsbolag.28  Sandgren kompletterar med att poängtera den betydelse 

den nya aktiebolagsformen från 1895 fick för handeln och näringslivets utveckling. Den 

innebar i stort att företagare fick bättre möjligheter att ta lån till mindre personliga risker. 

Men underlättade även försäljning av rörelser och generationsskiften av familjeföretag.29  

 

2.3 Falun och lanthandlarna 
Falun och gruvan har en lång historia tillbaks till förhistorisk tid vilket märks både i 

ortnamn och geografin.30 Falun med omnejd tillhör den del av Dalarna som räknas till 

Bergslagen och påverkats av bergsmännens verksamhet ända in i vår tid.31 Faluns 

befolkning och ekonomiska utveckling följer koppargruvans utveckling. Den når sin 

kulmen på 1600-talet och följs av en nedgång som når sin botten vid mitten på 1800-talet. 

                                                 
25 Peterson, 2001, s. 21. 
26 Aronsson & Johansson, 1999. 
27 Svenska järnvägsföreningen, 1926. 
28 Petersson, 2001, s. 24-25. 
29 Sandgren, 1998, s. 13-31. 
30 Raattamaa & Wijk, 1997, C-uppsats i kulturgeografi. 
31 Sundström, 1998, s. 13ff. 
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Från att varit rikets andra stad är man nu bara sjunde stad och nya industrier som ASJ, 

Grycksbo pappersfabrik, sågindustrin i Korsnäs och flottningen får större betydelse.32

Kommunikationen i Dalarna hade tidigare starkt varit bunden till vattenvägarna och 

vinterns möjlighet att med släde transportera varor och människor för olika ändamål. 

Med järnvägens intåg i länet från mitten av 1800-talet inleds en ny epok och förutsättning 

för kommunikationen som har betydelse för handeln och industrialiseringen.33 Bilismen 

dröjer till efter första världskriget och slår definitivt igenom efter andra världskriget.34

Vid sekelskiftet 1900 är Falun en stad på tillväxt med många nya byggnadsarbeten 

och planering av stadens centrala delar. En stor händelse för Falun var t.ex. bygget av de 

nya kasernerna för Dalregementet och lasarettet i dåvarande utkanten av Falu stad.35 

Handeln och det lokala näringslivet i Falun hade vid seklet 1900 förskjutits från 

gruvindustri med binäringar till en stad med ett bredare näringsliv av företag, grossister, 

handel och administration av länet. Företagen är ofta familjeföretag och verkar både 

lokalt och regionalt.36   

Lanthandlarna i Falun översteg tidigt 20 till antalet och i byarna runt Falun fanns från 

1880-talet och framåt egna lanthandlar. Det gjorde det möjligt för byborna att handla 

lokalt och spara främst dyrbar tid på färder in till stan.37 Men en viss handel fortgår ändå 

mellan stad och omgivande landsbygd, då staden behöver få en försörjning främst av 

livsmedel. Vid dessa tillfällen passade många på att göra olika inköp på stadens torg eller 

affärer.38 Denna lokala konkurrens och närhet till alternativa inköpsställen bidrog till att 

ingen lanthandel eller köpman blev dominerande på samma sätt som på äldre och 

isolerade bruksorter med s.k. brukshandel. I Borlänge kan man se en liknande situation 

där det fanns brukshandlar, men som inte fick monopolställning, då det skedde en 

etablering av flera handlare.39 Den fria konkurrensen gynnade kunden som fick 

valmöjligheter och motverkade monopol med beroendeställning mellan kund och 

leverantör.  

                                                 
32 Sundström, s. 37-44. 
33 Sundström, 1998, s. 52-56. 
34 Wendel, 1941, s. 37-39. 
35 Rooth, 2004, s. 6-14, B-uppsats i historia. 
36 Wendel, 1941. 
37 Byböcker, studiecirkelsmaterial som finns i DS. 
38 Falu stads folktraditioner del 1s. 51-78 & del 2 s. 72-89. 
39 Båtefalk, 2004, s. 43-56. 
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I diagram 1 nedan kan vi se antalet handlare i de vänstra staplarna och 

diversebutikerna i de högra staplarna i Falu stad. Thunström som finns med i denna 

uppsats kan kategoriseras som tillhörande diversehandlarna. Av tabellen framgår det att 

det ska ha funnits mellan 100 och 300 butiker i snitt per år från 1903 till 1932. Alla 

butiker konkurrerade inte direkt med varandra då de hade olika profil, t.ex. frukt och 

grönt eller charkuteri.  Under 1900-talets början fanns det förutsättningar att driva mindre 

butiker än under 1900-talets andra hälft vilket gör att det fanns många butiker samt att 

människor inte behövde åka så långt för sina inköp.  

 
 
Diagram 1 Den lokala konkurrensen i Falun fördelad på kategorierna handlare 

och diversebutiker
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(Källa: Adressböckerna 1903, 1905, 1907, 1909-10, 1913-14. 1915-16, 1917, 1924, 1932, rubriken 

handlanden.) 
 
Intressant att notera är att det finns en handelsskola, Weilandt Mandis, på Slaggatan 

7.40 Detta kan betyda att man lokalt hade behov av att organisera en mer specialiserad 

utbildning utöver den vanliga folkskolan och realskolan som redan fanns i Falun. Wendel 

redovisar i sin Beskrivning över Falun med omnejd att det fanns flera företag inom 

grossist- och detaljhandeln med tämligen god omsättning och behov av utbildad 

personal.41  

 

 

 

                                                 
40 Handels- och yrkesregistret 1909-1910, s. 149. Finns i FSB arkiv. 
41 Wendel, 1941, Beskrivning över Falun med omnejd, s. 43. 
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2.4 Köpmannaföreningen i Falun 
I Dalarna börjar handlarna att organisera sig under 1890-talet, mestadels bestående av 

detaljhandlare, grosshandlare och industriledare av olika slag. Dessa intresseföreningar 

utvecklades vidare med tiden till olika förbund och riksorganisationer beroende på 

branschtillhörighet.42 Äldst av dessa är Falu Köpmannaförening som konstitutionerade 

sig den 11 mars 1892 och som fick efterföljare i andra delar av länet.43 Falu 

Köpmannaförening räknar dock sitt ursprung till den äldre Köpmans Gillet och Handels-

societeten i Falun.  

Om Thunström varit medlem eller inte i Falu köpmannaförening har inte kunnat 

bevisas, då han inte omnämns i någon matrikel. Däremot omnämns han i föreningens 

jubileumsskrift från 1932 som en av flera som bidrog till en understödsfond. Fonden, 

liksom en annan för en köpmannsgård, skulle ge socialt stöd till fattiga och gamla 

köpmän med familjer i Falun.44 Svårigheten med att fastställa detta kan förklaras med att 

arkivet för Falu köpmannaförening finns i föreningens ägo, men trots förfrågningar har 

jag inte fått möjlighet studera materialet.45  

 

2.5 Fallet Thunström 
Eric Thunström kom ursprungligen från Åsen i Gustavs socken och hade en enkel 

bakgrund, där fadern ägde en gård och syskonskaran uppgick till sju barn. Med en av sina 

bröder arbetade Thunström i hemsocknen och på andra orter.46 1885 återvänder 

Thunström till Engbacka i Gustavs för att börja som biträde hos Alfred Jonsson som hade 

diversehandel och faktorirörelse. Detta blir starten för Thunströms bana, som anställd, 

inom handeln och kan dateras till 13 januari, 1885. Här stannade han till våren 1888.47  

Bröderna Thunström reser sedan till Luleå för att jobba med järnvägsbygge. 

Thunström höll på att starta affär i Luleå men uppgörelsen om lokal inte gick hem då 

anbudet från en konkurrent var för högt. Från Luleå reser bröderna Thunström vidare till 

Sundsvall i sökandet efter arbete och vidare till Stockholm. I Stockholm bodde 

                                                 
42 Dalarnas köpmannaförbund 50 år, 1962, s. 5. 
43 Falu köpmannaförening 40 år, 1932, s. 7-9. 
44 Falu köpmannaförening 40 år, s. 43-45.  
45 Förfrågan om att få se materialet gjordes två gånger i november 2004. 
46 Bondjers, 1978, s. 29-35. 
47 Bondjers, s. 31-32. 
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Thunström liksom brodern Olof nästan ett halvt år och gick på Sahlströms handelskurs. 

Detta kan intygas av ett betyg i DM arkivmaterial intygar.48 Detta intyg och ytterliggare 

betyg får en betydelse i relation till Franckes bok om köpmannen.49

I september, troligen 1889, flyttar Thunström så hem till Gustavs för att arbeta som 

biträde. Handelsmannen Andersson i Bodarna hade precis dött och den tidigare nämnda 

Jonsson skulle ta över rörelsen som en filial med Thunström som föreståndare. Den 

muntliga överenskommelsen var att Thunström köpte varorna till inköpspris och att båda 

delade lika på förtjänsten. Affärerna ska ha gått bra, men Jonssons debitering av 

inköpspriserna brast då varorna levererades. Det slutade med att Thunström tog helt över 

affären med handelsrättigheter från 1 januari, 1890. Detta datum kan alltså ses som 

starten för Thunström som egen köpman.50

Efter att ha gift sig 1891 i Ål bodde familjen Thunström kvar i Åsen till november 

1893 då Thunström öppnade affär i Spexgården i Stora Skedvi. Thunström ska enligt 

släktkrönikan redan 1893 ha varit i Falun på affärsresa och fått vetskap om att en gård 

med butik fanns att köpa. Det var handlare Lundgren som fram till sin död ägt 

köpmansgården på Slaggatan 15, senare nr 31, och vars dödsbo skulle sälja gården. Fyra 

år senare var gården ännu inte såld vilket Thunström fann märkligt och nämnde för sina 

affärsbekanta bröderna Berg. Lundgrens söner var inte intresserade av att ta över så 

Thunström köpte gården 1897. Köpekontraktet är daterat den 27/2 1897 men är inte 

återfunnet.51 Från februari 1897 till den 13 juni 1939, 42 år, drev så Thunström sin butik 

på Slaggatan. Efter sin stängning bodde Thunström kvar i gården trots flera goda anbud 

fram till sin död 1947. Mellan åren 1939 och 1947 drevs en mindre handel via ingången 

från gården vilket finns noterat i avräkningsböckerna.52

Thunström läste Tidning för Falu län och stad och två exemplar finns bevarade bland 

materialet i Kopparvågens magasin. Tidningen utgavs 1849-1925 och Francke nämner 

tidningsläsning som en viktig informationskälla för en god handlare.53  

                                                 
48 Bondjers, s. 33. 
49 Se stycket 2.6  God köpman och sund handel. Betyg i original finns i Kopparvågens magasin. 
50 Bondjers, 1978, s. 33-34. 
51 Bondjers, 1978, s. 39.  
52 Bondjers, 1978 s. 40-42. 
53 Francke, 1910, s. 38. 
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Thunströms bokföring återfinns i gott skick och för hela den period som Thunström 

var yrkesverksam. Det framgår tydligt att verksamheten gick bra om man ser till de 

bokslut som gjorts för perioden 1902-1928. 

 

Diagram 2, Thunströms ekonomiska utveckling 

THUNSTRÖMS EKONOMISKA UTVECKLING
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 (Källa: Thunströms egna sammanställning av diagram och bokslut, Dalarnas Museums arkiv, Falun.) 

 

Thunström klarar sig bra trots en minskad omsättning och ett par års förluster med att 

göra uttag från sparkonto där vinst från tidigare år sparats. Ser man längre fram, under 

1930-talet går det precis runt och tackvare att Thunström har ett sparat kapital klarar han 

att driva sin butik fram till 1939.54 Men det ger även ett av flera svar på varför inte 

sönerna tar över butiken. Butiken klarade sig så länge Thunström själv drev den men 

klarade aldrig att ekonomiskt ta det nya steget i handelns utveckling som sker under och 

efter andra världskriget. De företag i Falun som sedan visar sig överleva 2:a världskriget 

har redan ombildats till familjeföretag som t.ex. Widströms Glasmästeri AB.55  

Skillnaden mellan familjeföretag före och efter kriget har med juridiska förändringar i 

lagstiftningen, vilket påverkade hur familjerna valde att organisera sina företag av 

tekniska skäl. Något som inte berör vidare fördjupning i denna uppsats, utan behandlas 

inom andra arbeten i ekonomisk historia.  

 

                                                 
54 Thunströms för kapitalbehållning och omsättning 1902-1928. 
55 Wendel, 1941, 79. 
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2.6 God köpman och sund handel 
Idealbilden av sund handel var en bofast och utbildad person som hade socialt 

förtroende bland människor i lokalsamhälle. Köpmannen skulle sälja svenska varor och 

undvika att ge krediter hävdar Kaijser i sin undersökning.56 I Franckes bok, Köpmannens 

Gyllene Bok, beskrivs den ideale köpmannen. Där den franske köpmannen fram som 

idealbild att sträva emot.57 Den beskriver hur man, på tidigt 1900-tal, tänkte om 

köpmannen och handel. Det som Francke beskriver i sin bok är en borgerlig kultur som 

skulle kunna liknas med den som Frykman och Löfgren beskriver i boken Den 

kultiverade människan. Med boken Köpmannens Gyllene bok som ett analysredskap kan 

man tolka och förstå Thunström som köpman i sin samtid. 

Det som Francke framför som viktigt är förberedande studier teoretiskt inom handelns 

olika områden. Den praktiska träningen i yrket avser Francke till vid flera andra tillfällen 

i boken som viktigt för att få bra färdighet i yrket. Detta tillsammans ger en bild av den 

goda handlaren som en person som jobbat sig upp inom yrket.58 Speciellt lyfter Francke 

fram att den s.k. franska säljaren med sin människokännedom och upptränade 

säljförmåga är en ideal att efterlikna.59 Detta skulle kunna sägas passa in på Thunström 

och den utbildningen han fick i Stockholm och tjänstgöringsintyg från tjänsten i 

Gustavs.60  

När det gäller det franska idealet går det inte att undersöka ifall Thunström följde det 

eller inte. Som tidigare nämnt så hade man i Falun en handelsskola för utbildning av 

personal. Frågan om Thunström anställde personal med utbildning från denna eller andra 

skolor kan inte besvaras med det befintliga materialet idag.61  

I valet av lämplig lokal säger Francke att köpmannen ska överväga noga för och 

nackdelar vid sin lokalisering. Det är viktigt att analysera orten och stadsdelens 

utveckling de närmsta åren, kundunderlaget, konkurrensbilden och om man tar över en 

butik att analysera tidigare ekonomiskt resultat.62Motivet till varför Thunström flyttar till 

                                                 
56 Kaijser, 1998, s. 398-400. 
57Francke, 1910.  
58 Francke, 1910, s. 17-21. 
59 Francke, 1910, s.60. 
60 Bondjers, 1982, s. 18-23 samt dokument redovisade i bild tidigare i uppsatsen.  
61 Bondjers, 1982, s. 16-17 & 26. 
62 Francke, 1910, s. 52-57. 
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Falun vet vi inte, men att det sker 1896 är säkert. Köpmannagården har sedan fyra år varit 

till salu då den tidigare ägaren dött.63 Det är troligt att Thunström har övervägt för- och 

nackdelar med att flytta till en butik i Falun samt påverkats av affärsbekanta i Falun.64 

Fastigheten som ligger på Slaggatan låg på den tiden i dåtidens affärskvarter i Falun och 

torde ha utgjort ett bra läge ur affärssynpunkt.65

 

2.7 Gårdsfarihandel, osund handel och illojal konkurrens 
När det gäller konkurrensen från gårdsfarihandel är det köpmännen själva som 

benämner den som illojal, osund, olaglig och okontrollerbar. De som utövade 

gårdsfarihandel sågs som oansvarsfulla, säljandes utländska varor av dålig kvalitet och 

svåra för statsmakten att kontrollera för skatteindrivning. Men det var vad köpmännen, 

lokalt och nationellt, som själva sa detta. Gårdfarihandlarna hade sällan möjlighet att ge 

sin syn på handeln.66  

Kaijser vill snarare ge en nyanserad bild av gårdfarihandlarna med stöd av Rosanders 

avhandling om gårdfarihandlare.67 Men som även Carlefyr visar på i sin uppsats utgör 

kooperationen och den framväxande kioskverksamheten ett nytt och större hot för de 

bofasta köpmännen i Borlänge.68 Situationen i Falun har ännu inte undersökts.   

I ekonomiskt pressade situationer med stor arbetslöshet eller i bygder där jordbruket 

inte klarade av att försörja befolkningen var gårdsfarihandel en försörjningsväg. Det var 

inte alltid som dessa gårdfarihandlare sågs med blida ögon av samhället utan mer som 

lösdrivare.69 Här är det svårt att avgöra vad man menar då man använder två olika 

begrepp på ett värderande sätt utan att göra skillnad på vad man menar. Därför blir det 

svårt att dra säkra slutsatser på bristande definition och distinktion mellan begreppen i 

källorna. 

Men på Mercurius hemsida går det att läsa i Johnsons artikel Gårdfarihandel att detta 

skulle ha upphört runt första världskriget.70 Huruvida det upphör i Falun och Dalarna är 

                                                 
63 Bondjers, 1982, s. 23. 
64 Francke, 1910, s. 56-57. 
65 Olsson & Sundström, 1988, s. 57ff. 
66 Dalarnas köpmannaförening 50 år, s. 19-23 och Kaijser, s. 496-497. 
67 Kaiser, 1998, s. 497. 
68 Carlefyr, 2002, s. 19-23 & 24-28. 
69 Sebring, 2004, C-uppsats i historia, kapitel 2. 
70 Johansson, artikel publicerad på Mercurius hemsida 2005. 
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inte undersökt. Men då Sebring har undersökt lösdrivarna i Falun fram till 1939 och 

nämner en viss uppgång på 1920-talet igen stämmer det inte lokalt.71 Gårdsfarihandel ska 

enligt nedtecknade uppgifter i byböcker för byarna i Svärdsjö ha förekommit sporadiskt 

och utan att ha beskrivits med hårda ord.72

Torghandeln i Falun kan inte betecknas som illojal eller osund då marknadsdagarna 

var reglerade och att de som sålde varor hade det som binäring. I Falun var det bönder 

från Dalarna som sålde hantverk och handlare, t.ex. Thunström själv, som hade stånd på 

Stora Torget.73 Det nämns att det förekom gårdfarihandlare som gjorde sina uppköp i 

Falun men sålde på annan ort liksom att handelsresande från Gävle och Stockholm kom 

för att sälja till handlarna. Detta rör sig dock om äldre uppgifter som snarare 

överensstämmer med uppsatsens första period än dess andra period.74  

Hur Thunström var som handlare kan vi inte helt svara på i denna uppsats, men med 

vägledning av Francke kan vi få en viss uppfattning. Francke menar på att det finns tre 

kategorier av handlare, de som är naturbegåvningar, de som genom utbildning och 

erfarenhet blir goda handlare och sist de som trots allt inte lämpar sig.75   

I avsnittet om Konsten att sälja berör inte Francke kreditgivning men att handlaren 

ska vara mån om att kunden ska sättas i centrum, en nöjd kund är butikens bästa reklam.76 

Likaså är två nyckelord i detta avsnitt personkännedom om kunden och bildning inom 

försäljningens konst.77 Thunström har både bildning och erfarenheten av försäljning som 

tidigare redovisats. Samtidigt som man kan anta att personkännedomen om kunderna 

återfinns då Thunström verkar i Falun i flera år och att flera kunder återkommer över tid i 

avräckningsböckerna. Om detta kommer följande avsnitt att behandla. 

 

 

 

 

 
                                                 
71 Sebring, s. 19-23. 
72 Byböckerna för Svärdsjö, Boda, Bengtsheden och Lumsheden.  
73 Falu stads folktraditioner del 2, 1944, s. 76-91. 
74 Falu stads folktraditioner del 2, 1944 s. 81-82. 
75 Francke, 1910, s. 57-60. 
76 Francke, 1910, s. 73. 
77 Francke, 1910, s. 57-77. 
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3 UNDERSÖKNING  
 

3.1 Affärskontakternas spridning  
Francke nämner att en köpman behöver stor skicklighet i att göra goda inköp. Det är 

nämligen kombinationen av att göra bra inköp till rätt pris och sälja till bra pris som är 

förutsättningen för en god handelsvinst.78 Vidare menar Francke att en god handlare gör 

flera förfrågningar för att få fram bästa bud från leverantörerna och själv kunna välja. När 

det gäller betalningen så är kontant betalning till leverantör det som ger bäst anseende för 

handlaren som solid och duktig.79 Det Francke nämner om kontant betalning till 

leverantör har inte undersökts och skulle dessutom vara svårt att undersöka. Det finns 

beställningar till leverantörer men inte för aktuella perioder eller med de uppgifter som 

skulle behövas.80  

 

Tabell 3 Leverantörerna i antal i avräkningsbok 3 och 4 under perioden 1906-

1912 

LEVERANTÖRER BOK 3 BOK 4 
Falun  20 58
Gävle   9 27
Göteborg  10 13
Malmö  1 2
Norrköping 3 1
Stockholm 6 9
Trondheim 1 7
Uppsala  1 2
Västerås  2 2
Örebro  1 3
Övriga  7 17
  61 141

(Källa: Avräkningsbok 3 & 4, FSB arkiv.)  

 

Detta går att koppla till Thunström som handlar från olika leverantörer och orter. Men 

betalningen verkar ändå skett på kredit när man läser transaktionerna mellan Thunström 

och leverantörerna. Exempelvis så betalar Thunström Dala Mekaniska Spisbrödsfabrik 2 

                                                 
78 Francke, 1910, s. 50. 
79 Francke, 1910, s. 51-52.  
80 Pärm med beställningar, magasinet Kopparvågen. 
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till 3 månader efter beställning i snitt.81 Det gäller även för fallet med Uppsala Kemiska 

Fabrik AB med vilken Thunström handlade år 1919.82 Men då inga fakturor eller kvitton 

återfunnits som kan bekräfta något kan vi inte dra någon säker slutsats om betalningssätt. 

De tre orter som toppar statistiken är, förutom Falun, Stockholm, Gävle och 

Göteborg. Det är stor spridning mellan den nordligaste och sydligaste som är Sundsvall 

respektive Malmö. De orter som finns noterade endast 1 gång och i en av böckerna har 

räknats in i kategorin övriga för att göra diagrammet överskådligt, t.ex. Frövi och 

Gendalen som återfinns i avräkningsbok 4 respektive avräkningsbok 3.83  

Gemensamt för alla de orter som Thunström har affärskontakter med är att de är äldre 

handelsstäder än Falun, har en järnvägsknut och i sista hand även vattenförbindelse. Det 

visar på hur viktigt det är med flera fungerande transportsätt för att utveckla en orts 

handel över tid. Befolkningsmässigt är de jämnstora eller större än Falun. Övriga orter 

som Uppsala, Köping och Västerås ligger längs vatten och/eller järnvägslinjer mellan 

tidigare nämnda orter. Järnvägens betydelse för Faluns utveckling har inte undersökts 

men är viktig om man utgår från vad Wendel skriver om Faluns företag och handel. 

Bilismen har för de undersökta perioderna inte slagit igenom för varudistrubitionen.84 I 

Lumshedens bybok nämns just järnvägen som en av orsakerna till nedgången för 

gästgiveriet då vintertrafiken mellan Falun och Gävle övergick till järnvägstrafik.85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
81 Thunström, avräkningsbok 3, 3:30:s. 29. 
82 Thunström, avräkningsbok 5, 5:88:s. 165. 
83 Thunström, avräckningsbok , 44:46, s. 209 & avräckningsbok3,  3:2, s. 49. 
84 Wendell, 1942, s. 35 ff. 
85 Lumshedens bybok, 1998, s. 54-56. 
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Tabell 4 Leverantörerna i antal i avräkningsbok 5 och 6 under perioden 1918-

1924 

LEVERANTÖRER BOK 5 BOK 6 
Borlänge  2 0
Eskilstuna 2 0
Falun  19 30
Gävle   12 0
Göteborg  3 0
Ludvika  3 0
Malmö  3 0
Stockholm 12 0
Säter  2 0
Trondheim 4 0
Uppsala  4 0
Västanberga, 
Bjursås 1 0
Västerås  4 0
Örebro  2 0
Övriga  9 0
  82 30

(Källa: Avräkningsbok 5 och 6, FSB arkiv) 

 

För perioden 1918-1924 har det inte skett några större förändringar i kontaktnätet med 

leverantörer. Det är först i avräckningsbok 6 som man kan se en markant förändring till 

färre leverantörer och orter. Troligen är det en tillfällig nedgång då senare 

avräkningsböcker återigen visar på flera leverantörer.86

Stockholm, Göteborg och Gävle toppar fortfarande och spridningen från norr till 

söder inte förändras i stort. Utifrån den geografiska spridningen av orter kan man förstå 

att Thunström måste ha haft kunskap om hur man lämpligast söker rätt på leverantörerna 

och hur varorna levereras på lämpligaste sätt. Detta är något som Francke beskriver i sin 

bok som en viktig kunskap för dåtidens köpmän. Den köpman som behärskade denna 

färdighet kunde göra en bra förtjänst genom att kontrollera sina inköp. Detta verkar alltså 

överensstämma med vad Thunström gjorde.87 Handelsresande från dessa orter nämns i 

Falu Stads folktraditioner om handelsresande. De skulle vara representanter för 

grossister, från exempelvis Gävle, och agera som säljare på fältet. Huruvida någon 

                                                 
86 Avräkningsbok 7, FSB arkiv. 
87 Francke, 1910, 50-51. 

     22



 

handelsresande hade kontakt med Thunström går inte att utläsa ur avräkningsböckerna 

eller annat arkivmaterial.88   

Det framgår tydligt i källmaterialet att det är  leverantörer verksamma i Sverige och 

svenska varor som Thunström har kontakt med och köper med. Vilket är ett av kriterierna 

för sund handel i Kaijsers resonemang? Utländska varor och försäljare definierade 

köpmannakåren som osunda varor eller handel, vilket en handlare inte skulle befatta sig 

med. Kaijser förklarar detta med att det passar in i den då rådande nationalromantiska 

andan som fanns.89 Exempel på svenska leverantörer i Thunströms fall är Dala 

Mekaniska Spisbrödsfabrik90, Falkenbergs Elektriska Valskvarn91 och Åberg & CO.92 

Francke nämner inte något om varans ursprungsland skulle ha en betydelse för synen på 

den gode handlaren varför vi inte kan säga hur Francke ställer sig i denna fråga.  

Det är endast två gångerna som det förekommer kontakt med utlandet. Den första är 

när Thunström sänder pengar eller varor till Augusta Thunström i USA. Det rör sig alltså 

om en kontakt med en släkting som emigrerat.93 I källmaterialet finns det intressanta 

uppgifter om emigrationshistoria som kan bli uppslag till en ny uppsats. Detta material 

finns maganiserat i Kopparvågen invid Dalarnas museum.  

Det andra är från 1918 och en beställning av okänd vara från företaget Baltic Pacific 

HAB i avräkningsbok 5. Beloppet som den okända varan kostar uppgår till 349:- vilket 

inte säger om frakten ingår eller inte.94 Dessa två uppgifter är dock försumbara i detta 

sammanhang med tanke på materialets omfång i övrigt.  

Utifrån de titlar som finns på leverantörer vilka Thunström hade kontakt med framgår 

det att de flesta benämns som företag. Då behöver man läsa i källmaterialet för att 

specifikt kunna fastställa om det rör sig om borstbinderi, kaffeimportör eller mjölkvarn. 

Francke menar att det gäller som god köpman att ha en bra varukännedom när man köper 

in sina varor. T.ex. anger Francke att man ska kunna skilja åt på olika sorters kaffe, hur 

de smakar och passa rätt kaffesort med rätt kund.95  Det framgår inte i materialet vilka 

                                                 
88 Falu stads folktraditioner del 2, 1944, s. 76-91. 
89 Kaijser, 1998, s. 400. 
90 Thunström, avräckningsbok 3, 3:30: s. 29. 
91 Thunström, avräckningsbok 5, 5:25:s. 112. 
92 Thunström, avräkningsbok 6, 6:88:s. 20. 
93 Thunström, avräckningsbok 5, 5:84:s. 181.  
94 Thunström, avräckningsbok 5, 5:8:s. 141. 
95 Francke, 1910, s. 47-48. 
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sorters kaffe som Thunström sålde men att det förekommer kaffeproducenter och 

importföretag av kolonialvaror. T.ex. Lantmännens kolonialvaror AB i Gävle .96  

 

Tabell 5 Leverantörerna i antal och per kategori i avräkningsbok 3 och 4 under 

perioden 1906-1912 

LEVERANTÖRER BOK 3 BOK 4 
Bank  1 1
Bryggeri  0 1
Bruk  0 1
Fabrik  16 14
Firma  0 1
Företag  40 39
Kvarn  2 4
Pantbank  0 1
Rosteri  0 1

(Källa: Avräkningsböckerna 3 & 4, FSB arkiv.)  

 

Bankerna uppgår till två stycken under perioden men faller ur mönstret av 

leverantörer då de förvaltar pengar och ger lån.97 Deras betydelse kan förstås i relation till 

Liljas avhandling om sparandet i Falun.  

Begreppen firma och företag kan stå för olika saker. I källmaterialet är det inte 

specificerat i alla fall vad ett företag är. Därför har jag i denna tabell redovisat ett stort 

antal företag därför en annan redovisningsform skulle ge en tabell som är oöverskådlig. 

Samma sak gäller för begreppet fabrik i tabell 5 som omnämner 16 respektive 14 

fabriker. I enstaka fall kan man i källmaterialet utläsa namn på någon fabrik. Men för 

detta sammanhang har det inte en avgörande betydelse. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Thunström, avräckningsbok 5, 5:49:s. 169. 
97 Thunström, avräckningsbok  3:108:s. 15 & avräckningsbok 4,  4:128:s. 201.  
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Tabell 6 Leverantörerna i antal och per kategori i avräkningsböckerna 5 och 6 

under perioden 1918-1924 

 

LEVERANTÖRER BOK 5 BOK 6 
Bank  2 2
Fabrik  9 0
Firma  0 1
Företag  50 1
Järnhandel 1 0
Kommanditbolag 1 0
Kvarn  3 0
Repslageri 1 0

(Källa: avräkningsböckerna 5 & 6, FSB arkiv.) 

 

Skillnaden mellan perioderna är marginell vad gäller kategoriseringen av leverantörer. 

Det som är intressant som återfinns i källmaterialet är att under perioden 1918-1924 går 

Thunström med i först AB Förenade Köpmän 1916 och sedan från 1918 i AB Hakon 

Swensson.98 Detta är ett bevis för att Thunström organiserar sig som privat köpman men 

att han ännu är tämligen fri att göra inköp fritt från olika leverantörer.  

Bankerna under denna period är fyra till antalet och fyller troligen funktionen som 

långivare och förvaltare av Thunströms ekonomiska tillgångar.99 Varken Kaijser eller 

Francke berör relationen mellan köpman och bank så det går i detta fall inte att klargöra 

hur detta på verkar synen på sund handel. Det är inte undersökt om Thunströms egen 

kreditvärdighet skulle ha någon relation till hur Thunström själv ger kredit till sina 

kunder. Men inget tyder på något sådant samband, vad jag kan se, i avräkningsböckerna. 

Möjligen kan man utifrån Liljas avhandling och de källor som används där undersöka 

saken vidare. 

Summerar man ihop diagrammen för leverantörer per ort och kategori framträder 

bilden av en aktiv och medveten aktör i Thunström. Kaijser benämner detta som rummet 

av möjligheter där köpmannen kan agera.100 Kaijsers resonemang om ett bredare utbud av 

sortiment hos lanthandel på landet än lanthandlar i städer kan verka rimlig till viss del.101 

                                                 
98 Kontrakten och bolagsstadgar är daterade mellan 1916-03-31 och 1918-07-09, finns i Kopparvågens 
magasin.  
99 Thunström, avräkningsbok 5,5:30:s. 211, 5:44:s. 114, 5:72:s. 265, 6:7:s. 138 & avräkningsbok 6, 6:55:s. 
2. 
100 Kaijser, 1998, s. 404. 
101 Kaijser, 1998, s.402-405. 
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Den slutsats man skulle kunna dra är att Thunström tillhandahöll ett brett sortiment av 

varor utifrån god kunskap om sina egna kunder. Något som stämmer överens med vad 

Francke skriver om som viktigt för en god köpman.102 Men utifrån vad Petterson tidigare 

nämnt om skillnaden i bredd på sortiment mellan lanthandlar på landet och i staden, kan 

man anta att Thunström som tillhörande stadens mer välsorterade. För detta resonemang 

talar adressböckerna som är underlag till diagram 1. I dessa böcker nämns butiker som är 

t.ex. specialiserade på charkuteri, frukt & grönt och tobak. Thunström däremot 

tillhandahöll t.ex. godis från Cloetta AB, varor från Flora Teknik AB och drycker från 

Göteborgs vinimport.103

En slutsats man kan anta av de fyra ovan nämnda diagrammen att Thunström 

handlade med uteslutande svenska varor från svenska leverantörer. Självfallet har t.ex. 

kaffe ett annat ursprungsland men Thunström bedriver ingen egen direktimport varför det 

kan kategoriseras som svensk produkt från en importör i Sverige. Detta är ett av de 

viktigare kriterierna vid en bedömning om en köpman bedrev sund eller osund handel 

och där vi finner att Thunström bedrev sunde handel.  De två undantagen med kontakter 

med utlandet har rimliga förklaringar. Första kontakten är med en släkting och den andra 

kan antas vara en engångsföreteelse.  

 

3.2 Kundrelationer  
Kundunderlaget för första perioden redovisar ett stort antal för Falun utan specificerad 

stadsdel i Falun. Sammanlagt rör det sig om 20 kunder för avräkningsbok 3 och 58 

kunder i avräkningsbok 4 som ges kredit. Falun var under perioden 1906-1912 under en 

tillväxt då både nytt lasarett och militära kaserner byggdes.104

 

 

 

 

 

                                                 
102 Francke, 1910, s. 42-44 & 47ff 
103 Thunström, avräckningsbok 3,  3:27:s. 209, 3:44:s. 163 & avräckningsbok 3, 3:47:s. 55. 
104  Rooth, 2004, kap. 2. 
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Tabell 7 Antalet kunder med kredit, fördelat per stadsdel i Falun under 

perioden 1906-1912 

Kunder  Bok 3 Bok 4 
Falun  20 58
Falun, Främby 0 1
Falun, Östanfors 0 1

(Källa: avräkningsböckerna 3 & 4.) 

 

Den intressantaste noteringen finns i bok 3 där en faktura till en Klara Andersson i 

Falun har följande citat infogat:105

 
”I enlighet med Dalarnas Handels- och Industriidkares förbunds beslut lämnas från den 1 januari 

1909 högst 30 dagars kredit.”  

 

Något som senare kom att visa sig inte helt tillämpas av Thunström under vare sig för 

första eller andra undersökningsperioden. En förklaring till detta kan vara, enligt Kaijser, 

att kreditgivningen var ett konkurrensmedel för att behålla viktiga kunders köptrogenhet 

och en personkännedom om kundens kreditvärdighet.106  

Det finns andra saker som annars sågs som värre enligt Kaijser som t.ex. udda 

öppettider och viss typ av reklam och skyltning. Detta ska enligt Kaijser kallas för illojal 

handel och den som ägnade sig åt detta var en s.k. krämare.107 Krämaren var alltså en 

som bröt mot de normer och värderingar som man ansåg sig vara överens om inom 

köpmannakåren.108 I källmaterialet finns inget idag som säger något om huruvida 

Thunström utövade illojal handel, eller hade kontakt med s.k. krämare, eller inte. 

Det vi kan se i kommande tabell 8 och tabell 9 är att Thunström försöker följa normen 

om kreditgivning och minska den.  

 

 

 

                                                 
105 Thunström, avräkningsbok 3, 3:11:s. 241. 
106 Kaijser, 1998, 399-400. 
107 Kaijser, s. 399-402. 
108 Kaijser, s.399-400. 
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Tabell 8 Antalet kunder med krediter, fördelat per stadsdel i Falun under 

perioden 1918-1924 

 

Kunder  Bok 5 Bok 6 
Falun  19 30
Falun, Hökviken 0 1
Falun, Slätta 0 1
Falun, Bojsenburg 0 1
Falun, Slussen 1 0
Falun, Främby 0 1
Falun, Trotzgatan 1 1
Falun, Källviken 0 1
Falun, Glamsarvet 0 1
Falun, Hälsingberg 0 1
Falun, Norslund 0 1
Falun, Skuggarvet 0 1
Falun, Hyttgatan 0 1

(Källa: avräkningsböckerna 5 & 6, FSB arkiv.) 

 

Under perioden 1918-1924 så ökar antalet kunder, från 21 st, till i stadens nytillkomna 

områden som Slätta, Norslund och Trotzgatan till 41 st. Bokföringen redovisar fler 

kunder och mer specifikt varifrån kunderna kommer. Den avräkningsbok som tar upp 298 

namn som potatiskunder är dock inte medtagen i denna undersökning då den inte uppger 

adresser eller belopp som kan analyseras.109  Det skulle gå att göra som Lilja och använda 

sig av kyrkobokföringen som källa för att kartlägga vilka som bodde vart och få fram mer 

material. Men detta kräver mer tid och blir en uppgift för ett större arbete om handeln i 

Falun. 

Tabell 7 och 8 noterar inte det totala antalet kunder, utan endast de i respektive period 

som noterats med kredit. Indelningen i olika områden mellan tabellerna beror på att 

kunderna i fråga bodde i olika områden. Därför tas inte ett område med om det inte alls 

med om det inte finns några kunder med krediter noterade för området, då det inte säger 

något som berör undersökningen.   

Jämförs den totala summan av kunder i Falun, 360 st, med kommande två diagram 

om kunder utanför Falun är kunderna i Falun i majoritet. En sannolik slutsats är alltså att 

                                                 
109 Potatisrestkontra, Dalarnas Museum, Kopparvågens magasin. 
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Thunströms främsta verksamhet i Falu stad. Men att kunder utifrån byarna hade en 

betydelse för rörelsens möjlighet till att säkerställa en trygg ekonomi över en längre tid.  

Kreditvärdigheten mellan kunder i staden och på landet kommer att studeras senare i 

samband med diagram 12-15. Det intressanta är att se huruvida det kan finnas en skillnad 

mellan stad och land. Vilka förklaringar som finns till olika kreditvärdigheter kommer 

inte att beröras då det inte finns källmaterial som kan besvara sådana frågor. Däremot kan 

vi generellt diskutera olika principer i en diskussion huruvida man kan ge krediter och 

göra betalningar. 

Som kund utanför Falu stad räknas alla noterade i avräkningsböckerna som bor i en 

by som inte har eller räknas som del av Falun. Då bokföringen noterar exakt by eller del 

av by blir det ofta inte mer än 1 eller 2 kunder per ort, men ser man till större geografiskt 

område blir skillnaderna större. Därför har jag i tabellerna 9 och 10 sammanfört till mer 

lämpliga enheter för att få överskådliga tabeller. De orter som dominerar är Gustavs, 

Svärdsjö, Sundborn och Kniva. 

 

Tabell 9 Kunder utanför Falun ur avräkningsböckerna 3 och 4 fördelade per 

antal och by 

KUNDER  BOK 3 BOK 4 
Aspeboda  0 2
Bjursås  1 2
Gustavs  2 3
Knivsta, Stockbo 2 1
Svärdsjö  7 5
Stensnäs  3 0
Sundborn  4 2
Övriga   17 20
  36 35

(Källa: avräckningsböckerna 3 & 4, FSB arkiv.) 

 

Sammantaget för avräkningsbok 3 och avräkningsbok 4 finns det 71 undersökta 

kunder i den aktuell period 1906-1912. Av dessa är 13 st föreningar eller lanthandlar i 

Faluns närliggande byar. Det intressanta är inte belopp eller kredittiden för dessa. Vilket 

inte jag heller finner utmärker sig speciellt nämnvärt i en jämförelse med det övriga 

källmaterialet och därmed värt att kommentera.. Föreningar som t.ex. Bingsjö, Bjursås 

och Svärdsjö är däremot trogna kunder som ofta återkommer och köper av Thunström.  
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Däremot är de intressanta som bevis för att Thunström kan ha verkat som en grossist 

mellan producent och den lokala handelsföreningen. Då har Thunström tagit på sig rollen 

som ytterliggare en aktör på fältet, för att använda Kaijsers terminologi.  

 

Tabell 10 Kunder utanför Falun ur avräkningsböckerna 5 och 6 fördelat per 

antal och by under perioden 1918-1924 

KUNDER  BOK 5 BOK 6 
Aspeboda  0 3
Bjursås  1 2
Borlänge  2 0
Enviken  1 2
Gyssarvshyttan 0 2
Gustavs  2 10
Ludvika  3 0
Svärdsjö  3 2
Sundborn  0 5
Torsång  0 2
Övriga  4 11

(Källa: avräkningsböckerna 5 & 6, FSB arkiv.) 

 

Skillnaderna mellan perioderna är marginell även om man kan se en nedgång, från  

71 st till 55 st, i den senare perioden. Förklaringen till nedgången ligger i att byarna 

runt Falun i större utsträckning får egna butiker som på närmre håll förser byborna med 

förnödenheter.110 Men två kunder som avvek från detta och istället var trogna var fröken 

Andersson och August Andersson som båda hade tämligen god kredit hos Thunström. A. 

Andersson vet vi dessutom förekommer i den tidigare undersökningsperioden.111 Annars 

är det inte möjligt att uttala någon skillnad generellt i krediternas storlek eller kredittidens 

längd mellan kunder i Falun eller utanför Falun. Kreditens storlek och kredittid behandlas 

närmare i diagram 13 och diagram 14. 

Det mönster som framkommer när man finläser källmaterialet är att Thunström har 

tidigare bott på orter som Gustavs och Torsång. Här handlar det om personliga relationer 

                                                 
110 Byböckerna för byarna i Falu kommun, återfinns i Dalasamlingen på FS. 
111 Thunström, avräckningsbok 3, 3:6:Andersson & avräckningsbok 6, 6:1: Lydia Andersson &,  
6:2:Andersson. 
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mellan handlare och kund där lojaliteten är stark.112 Kunder som följde med Thunström 

genom åren av detta slag är t.ex. Danielson från Torsång och Gustavsson från Gustavs.113

Sammantaget för båda perioderna ser man mönstret att kunderna är centrerade till 

Falun, Svärdsjö och Gustavs. De orter som sticker ut är Ludvika, Sollerön och Wänjan 

vilket tyder på att en kontakt fanns inom hela Dalarna. Något som delvis kan förklaras 

med att Falun är länets residentstad och garnisonsstad vilket drar till sig människor i olika 

ärenden. Järnvägen har en betydelse men är inte unik då det fanns järnvägar i andra delar 

av länet samtidigt.   

 

Tabell 11 Kundernas titlar redovisade i antal per kategori ur 

avräkningsböckerna 3 och 4 under perioden 1906-1912 

KUNDER  BOK 3 BOK 4 
Apotek  0 1
Bagare  0 1
Fru  0 1
Fröken  0 2
Förening  0 3
Handlande 0 1
Handelsbolag 1 0

Herr  3 3
Socialhjälp 1 0
Pastor  0 1
Åkare  0 1

(Källa: avräkningsböckerna 3 & 4, FSB arkiv.) 

 

I avräckningsbok 3 och avräkningsbok 4 förekommer titlar även om de inte är vanliga 

över lag. Vanligast var kategorin förening, vilket troligast står för konsumentförening, 

men på annan ort än Falun. De som använder titel är samhällets övre skick och de som 

bor i städer som vill skilja sig ifrån andra samhällsklasser. T.ex. så omnämns pastorerna 

Berggren och Wigart som Thunströms kunder under ett antal år.114  Yrkesmän som 

                                                 
112 Bondjers, 1982, s. 15-23. 
113 Thunström, avräckningsbok 5, 5:29:s. 124 & avräkningsbok 6, 6:21:s. 83.  
114 Thunström, avräckningsbok 4, 4:15:Berggren & avräkningsbok 6, 6:86:Wigart. 
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målare, åkare och plåtslagare förekommer också. 115Falun var en skiktad stad under 1900-

talets början med tydlig rangordning av befolkningen.116  

 

Tabell 12 Kundernas titlar i antal per kategori ur avräkningsböckerna 5 och 6 

under perioden 1918-1924 

KUNDER  BOK 5 BOK 6 
Apotek  0 1
Bagare  0 1
Fru  0 1
Fröken  0 2
Förening  0 1
Handlande 0 1
Handelsbolag 1 0
Herr  3 3
Skräddare  0 0
Socialhjälp 1 0
Pastor  0 1
Åkare  0 1

(Källa: avräkningsböckerna 5 och 6) 

 

Ser man i handels- och yrkesregistret för 1917 och 1924 så finns nu en 

konsumentförening liksom en matvaruhandel i Bergslagets regi.117 Det framgår i 

bokföringen att Thunström inte har några noteringar av någon av dessa men däremot en 

notering om Bergarbetarnas Handelsaktiebolag.118 Något som kan undersökas i 

StoraEnsos arkiv och besvaras i en undersökning om bergsarbetarnas livsmedelsinköp.   

Utgår man från vad Kaijser menar med sund handel ska en handelsman inte sälja till 

konsumentföreningar, definierad av Kaijser som illojalhandel, på den egna orten av flera 

skäl. Dels ideologiska då privata köpmän och kooperationen står för olika tankesätt samt 

att man konkurrerar om samma kunder.119 Men är föreningarna däremot baserade på 

andra orter, som i Thunströms fall, går det bra. Thunströms föreningskunder återfinns ju i 

                                                 
115 Thunström, avräckningsbok 3 3:46,Gezelius, avräckningsbok 4, 4:154:Åberg & avräckningsbok 6, 
6:20:Dahlin 
116 Falu Stads traditioner, del 2, s. 128-130. 
117 Handels- & yrkesregister 1917, s. 153 & 1924, s.155. 
118 Thunström, avräkningsbok 4 s. 79. 
119 Kaijser, 1998, s. 399-400.  
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Bjursås, Bingsjö, Gårdsvik och Smedsbo. Föreningarna säljer i sin tur till kunder som 

Thunström annars troligen inte skulle ha sålt till.120  

Detta visar även på att Thunström har en dubbel roll som aktör, dels som detaljist och 

som grossist. Sandgren visar i sitt arbete om lanthandel i Revsundaregionen att 

lanthandlare kunde få just denna dubbla roll som grossist/detaljist.121  

Utifrån det material som undersökts i om kundernas titlar och sociala tillhörighet så 

var inte Dalregementet eller någon där anställd kund hos Thunström. Faluns köpmän och 

näringsidkare var annars främjare av en flytt av regementet, från Rommehed till Falun då 

man såg en möjlighet att bredda sitt kundunderlag.122  

 

3.3 Kredithanteringen  
I detta avsnitt behandlas hur Thunström gav olika kunder kredit och på vilka grunder. 

Det går ur materialet att utläsa belopp och kredittid. Men som tidigare nämnt så är den 

sociala tillhörigheten, utifrån titlar räknat, sådan att man inte helt klart kan koppla 

samman kredit med social tillhörighet. 

 

 

 

Tabell 13 Kundernas kredit i kronor räknat över tid ur avräkningsbok 3 och 4 

under perioden 1906-1912 

AVRÄKNINGSBOK NR 3   AVRÄKNINGSBOK NR 4  
KNR 
(Kundnumer) 

SIDA TID 
(månader)

BELOPP 
(Kr) 

 KNR 
(Kundnumer)

SIDA TID 
(månader) 

BELOPP 
(Kr) 

3 93 10 789  112 63 5 126

4 23 12 349  16 137 3 436

5 105 14 648  3 193 10 1523

6 121 8 1253  33 15 7 1274

7 93 7 793  4 103 9 1607

8 111 11 892  21 79 11 1093

9 159 9 613  60 29 8 336

10 239 14 314  108 239 7 739

                                                 
120 Thunström, avräkningsbok 4. 
121 Sandgren, 1998.  
122 Rooth, 2004, s. 6-9. 
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11 241 13 416  98 179 4 568

12 237 12 778  110 233 6 1858

13 3 10 379  113 117 8 656

14 7 15 1798  19 145 13 1675

15 31 7 1264  86 223 9 345

16 67 9 1783  101 109 5 456

17 75 11 1546  15 121 6 1646

18 81 8 1583  109 55 6 564

19 103 10 689  84 165 10 1546

20 103 6 978  32 3 10 654

22 171 3 837  118 33 9 1645

24 203 10 935  8 11 14 545

28 11 7 549  73 37 9 656

33 211 6 1364  64 177 7 453

34 239 13 1566  115 211 8 565

35 39 11 1764  23 125 6 756

37 61 12 859  100 61 5 456

40 117 9 573  119 43 9 1087

42 149 7 789  1 167 12 1209

43 65 6 842  20 237 15 1459

46 37 11 479  10 41 8 1303

48 145 8 769  105 137 4 307

50 101 10 1106  68 29 8 1335

54 260 7 1167  107 83 7 1146

55 63 5 1384  71 289 9 563

57 91 11 1566  18 207 5 1365

58 43 9 1844  12 73 10 435

59 115 5 1438  65 187 11 767

63 207 5 1673  70 303 10 445

66 69 3 586  51 35 10 454

67 83 13 882  41 297 11 326

68 13 11 672  25 37 9 578

71 199 7 1537  77 143 9 1462

72 235 9 1489  88 215 7 1327

76 169 2 894  27 91 7 574

77 25 4 978  40 17 8 378

79 73 7 763  79 183 8 789

81 153 5 1163  87 230 11 1855

82 61 7 1494  42 107 9 847
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86 77 12 732  43 71 9 248

87 63 13 1674  34 17 14 443

88 139 5 1324  120 67 8 1345

90 85 3 1356  80 249 11 1654

95 77 9 356  9 27 11 567

98 27 6 1585  81 259 10 256

99 35 7 347  90 175 8 1265

100 79 4 1843  89 87 9 564

101 113 12 1675  73 23 10 1456

102 155 11 1759  30 285 11 1557

103 89 13 1537  92 305 8 385

104 180 18 1464  52 51 12 1568

105 197 13 1363  91 124 10 1567

106 241 12 1573  56 93 7 1556

107 9 9 536  72 21 7 1256

108 15 7 758  6 297 7 1383

110 101 6 572  31 309 13 643

111 33 3 1046  7 1 8 1946

114 159 5 673  83 91 13 1356

115 161 4 531  76 85 8 701

117 123 6 186  50 149 5 905

118 137 7 1059  5 235 11 567

119 205 3 1589  66 191 9 356

121 255 9 1621  85 213 6 1345

122 249 9 1345  93 135 10 1453

129 185 6 1645  122 87 7 355

130 111 7 562  123 96 9 565

131 119 6 674  124 97 11 1757

132 149 8 786  128 201 9 538

134 217 3 1238  132 47 8 866

135 245 2 1701  135 147 10 1432

     136 75 9 1677

     142 105 6 1432

     144 7 7 1987

     145 13 5 356

     146 31 8 1006

     147 81 9 1097

     148 89 10 1643

     151 153 7 1437
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     153 125 13 586

     154 165 12 847

 (Källa: Avräkningsbok 3 & 4, FSB arkiv.)  

 

Tabellen visar samtliga kunder i avräkningsbok 3 och avräkningsbok 4. En mer 

detaljerad tabell skulle försvåra läsningen och inte tydliggöra samspelet mellan kredittid, 

belopp och mellan böckerna över tid. De tre följande tabellerna bygger på samma princip.  

Det som är intressant att notera är noteringen i avräckningsbok 3 om tidigare nämnda 

fröken Andersson där en lös räkning förekommer. Det intressanta är att räkningen är 

daterad den 1 januari 1909 och att Thunström i enlighet med Dalarnas Handels och 

Industriidkares förbund ska ha tillämpat 30 dagars kredit.123 Men som tidigare nämnt rör 

detta endast en kund och i brist på fler liknande räkningar så går det inte att säga hur noga 

Thunström följde denna regel. Räkningarna torde vara iväg skickade till kunderna och 

några kopior eller avstämningar på att räkningarna är betalda har jag inte återfunnit. Men 

som tabell 12 och tabell 13 visar i jämförelse med tabell 14 och tabell 15 tenderar det att 

minska.  

 

Tabell 14 Kundernas kredit i kronor räknat över tid ur avräkningsbok 5 och 6 

under perioden 1918-1922 

Bok 5 kreditörer    Avräkningsbok 6 kreditörer/leverantörer 

         
KNR 
(kundnumer) 

SIDA TID 
(månader) 

BELOPP 
(Kr) 

  KNR 
(Kundnumer)

SIDA TID 
(månader)

BELOPP 
(Kr) 

2 56 2 546   1 1 3 236

3 11 3 347   2 29 4 376

7 101 2 238   3 51 5 519

12 145 4 637   4 53 2 456

17 22 1 150   5 76 4 867

29 124 1 103   6 143 1 545

30 211 2 46   8 4 6 678

33 60 1 37   9 7 4 453

37 9 3 89   10 14 1 356

                                                 
123 Räkningen finns i bok 3, FSB arkiv. 
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40 47 1 103   11 11 3 764

45 138 2 78   12 25 4 467

46 21 1 87   13 31 4 567

53 143 3 123   14 57 2 789

61 177 2 112   15 69 5 97

65 164 1 92   17 99 3 667

71 97 1 37   20 43 6 676

91 32 2 73   23 12 2 894

          25 97 3 78

          28 32 4 564

          31 45 3 357

          33 68 1 896

          34 105 5 578

          35 140 4 856

          40 106 3 456

          41 123 2 45

          42 130 4 767

          45 35 3 754

          46 72 1 435

          47 73 5 785

       48 122 2 894

     49 139 5 367

     57 107 4 674

     58 121 2 345

     59 136 3 46

     64 21 1 67

     67 37 2 75

     68 127 2 354

     70 24 4 345

     72 47 2 453

     75 100 1 45

     76 104 1 75

     77 113 2 936

     83 78 4 341

     84 17 1 176

     85 41 6 697

(Källa: Avräkningsbok 5 & 6, FSB arkiv.)  
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Kundkrediterna i avräkningsbok 3 och avräkningsbok 4 som representerar den 

tidigare perioden visar att man hade tämligen stora krediter under längre perioder. 

Siffrorna i diagramen är genomsnittliga siffror per kund under hela perioden. En 

redogörelse för varje belopp och transaktion skulle inte fylla någon funktion för 

besvarandet av uppsatsens frågeställning. Sådan detaljredovisning skulle vara svår att 

redovisa på ett lämpligt sätt. För den som är intresserad rekommenderas istället att läsa i 

källorna direkt.  

I avräckningsbok 4 återfinns en notering om Bergarbetarnas HAB i Falun.124 Detta 

tyder på att arbetarna vid gruvan organiserade sig för att göra gemensamma inköp. Det 

går dock inte att säga att det handlar om en brukshandel där bruket står bakom handeln 

eller om hur stor omfattningen varit. Huruvida det funnits en brukshandel i Falun kan 

man i detta material inte svara på. 

I avräckningsbok 4 nämns föreningarna i Smedsbo, Bjursås, Bingsjö och Gårdsvik. 

Under några få år förser Thunström dem med varor men varför de sedan upphör är oklart. 

Det finns två troliga förklaringar att de upphör, dels att de upphör och dels att de går in i 

den kooperativa rörelsen.    

Svagheten med avräckningsbok 5 är att den innehåller minst antal kunder för den 

avsedda perioden, nämligen 17 st. I denna bok är det tydligast hur krediterna minskar i 

både kronor räknat och given kredittid. Men det är fortfarande kredittider över det 

tidigare nämnda regeln om 30 dagar som nämns i avräckningsbok 3. Exempel på detta är 

Boman i Falun som återfinns noterad under 5 år med krediter i varierande belopp.125  

Det går inte att i alla fall göra en koppling mellan titel/social ställning, kredittid och 

belopp, därför att alla kunder inte har någon titel i avräkningsböckerna. Detta gäller 

samtliga fyra avräkningsböckerna i undersökningen. Falun ska ha varit en skiktad stad 

med olika sociala klasser med sju olika identifierbara klasser.126 Det svar som 

framkommer pekar på att Thunström inte följde normen för kredithanteringen i strängare 

                                                 
124 Thunström, avräckningsbok 4, 4:21:79. 
125 Thunström, avräkningsbok 5,5:7: s. 101.  
126 Falu stads folktraditioner del 2, s. 125-127. 
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tolkning av sund handel, så som Kaijser menar. Men då det finns en öppning i Kaijsers 

egen diskussion om att kunna ge kredit i vissa fall då ordet undviker används i texten.127  

Avräckningsbok 6 visar en mindre nedgång i kreditgivningen än avräckningsbok 5 

men ändå en nedgång. Kunderna som får kredit är antigen redovisade med titel eller utan 

vilket försvårar en social kategorisering av kunderna som får kredit. En förklaring till 

varför en handlare ger krediter är att man hade personkännedom om sina kunder och viste 

vem som var att lite på. Summerar man alla de undersökta fallen i båda perioderna 

förekommer endast ett fall av förlust då en kund går i konkurs.128  

Hur det ska förklaras med tanke på antalet kunder, omsättningen över tid och 

kundernas olika betalningsförmåga kan inte jag besvara. Materialet säger inget om 

omständigheterna mer än att det är märkligt så tillvida att omsättningen är stor. 

Thunström redovisar inga egna beräkningar eller förklaringar själv på svin eller förluster 

som skulle kunna besvara denna fråga.    

I sammanhanget om illojal handel och krämare efter tabell 7 kan vi i materialet för 

undersökningen inte säkert bevisa att Thunström passar på dessa beskrivningar.129 Inte 

heller om vi studerar fotografier skulle vi kunna besvara frågan på ett tillfredställande 

sätt.130 Fotografier som källa kan vara en möjlig väg till historisk kunskap i flera fall.131  

Franckes diskussion om att arbeta utifrån principen med kunden i centrum och en 

vettig balans mellan inköpspris och försäljningspris får sägas tillämpbart i Thunströms 

fall.132 Det går att bevisa genom att det inte finns mer än 1 noterad förlust och att 

Thunströms egen sammanställning i diagram 2 visar på att affären går runt ekonomiskt 

över tid. Inte heller har jag kunnat notera i min läsning av avräkningsböckerna kunnat se 

någon obalans i relationen mellan kostnader för inköp och debiteringen gentemot 

kunderna. 

Kredittid och belopp verkar inte ha något samband om kunden bodde i staden eller på 

landet. Som tidigare nämnt beror det snarare på Thunströms personliga bedömning om 

kundens kreditförmåga vilken inte kan undersökas i efterhand. Det som kan undersökas 

                                                 
127 Kaijser, 1998, s.399-400. 
128 Kund nr 28, år 1918. 
129 Kaijser, 1998, s. 399-402. 
130 FSBA, fotosamlingen. 
131 Götlind & Kåks, 2004, s. 75. 
132 Francke, 1910, s. 47-49 & 52ff. 
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är vilka som fått kredit, beloppens storlek och kredittidens längd, utifrån vad som står i 

avräkningsbok 3-6. Alla kunder utom 1 har betalt sina bokförda krediter vilket redovisats 

ovan. 

 

 

 

4 DISKUSSION 
4.1 Diskussion och analys av Kaijsers artikel och undersökt material 
Bilden av Thunström som köpman finner jag ha flera likheter med beskrivningen från 

hur Petterson och Sandgren beskriver som köpman. Thunström är en av flera syskon som 

växer upp i ett jordbruk med små chanser till att ärva ett jordbruk som skulle kunna bära 

sig. Tidigt skaffar han sig erfarenhet från olika tjänster i hemsocken och på andra orter 

samt en utbildning i Stockholm. Två viktiga delar i det som Kaijser benämner socialt 

kapital hos köpmannen.133 Som många andra ingår Thunström också i en 

urbaniseringsprocess där städer och nya orter växer till sig i början av 1900-talet. Min 

egen slutsats är att Thunström skapar sig en egen god framtid genom hårt och medvetet 

arbete, istället för att söka lyckan i Amerika som andra släktingar.  

Thunström hade ett stort kontaktnät med kunder och leverantörer med flera hundra 

angivna kontakter i sina avräkningsböcker. Thunströms kunder torde ha en större social 

spridning än det som framkommer i bokföringen där inte alla kunder går att hänföra till 

någon social kategori. Det kan hållas för troligt att Thunström hade kunder som 

representerade samtliga dåtida samhällsklasser i Falun. Den potatisrestkontra som 

återfunnits i DM:s arkiv uppger 298 namn på personers som borde ha handlat potatis men 

som i övrigt saknar uppgifter som adress, titel, yrke eller belopp. Hur det skulle 

undersökas för att komma fram till ett svar vet inte jag exakt. Det finns kyrkböcker som 

kan ge svar delvis, vilket Lilja har använt sig av i sin avhandling. 

Thunström som privat köpman, vill jag hävda, var en aktör inom detaljhandelns fält 

och i ett socialt rum så som Kaijser menar. Fältet utgörs i detta fall av detaljhandeln i 

Falun och det sociala rummet utgörs av Falu stad med kontakter till en rad 

                                                 
133 Kaijser, 1998, s. 404. 

     40



 

omkringliggande orter i Dalarna.  Som aktör är Thunström en detaljist, men kan även 

beskrivas till viss del som en grossist till några föreningar134, t.ex. Gårdsvik och 

Smedsbo.135  

Spridningen på leverantörer geografiskt visar på att Stockholm, Göteborg och Gävle 

är de dominerande orterna över tid och i antal. Övriga orter förekommer främst i den 

tidigare perioden och visar på köpmannen ofta åtog sig rollen att söka upp leverantörer 

och förmedla varor som kunderna önskade sig. Denna förmåga som avspeglar sig i 

Thunströms avräkningsböcker beskrivs av Francke som en viktig egenskap för en god 

köpman. Därför drar jag själv slutsatsen att Thunström ovetande av Franckes bok 

tillämpar delar av kriterierna för att vara en god köpman och utöva en sund handel.  

Järnvägen spelar en nyckelroll i kontakten med leverantörerna och förmedlandet av 

varor från leverantör till handlare. Kortare leveranstider ger möjlighet att tillhandahålla 

fler varor utan egna stora lager samt varor med mer begränsad livslängd. De dominerande 

orterna varifrån Thunström köper varor är viktiga järnvägsorter på olika sätt vilket skiljer 

dessa orter från orter med mer sporadisk kontakt, t.ex. Bodviks kvarn i Boda .136 När det 

gäller leverantörerna kan man märka att Thunström troligen tillämpar det som Francke 

beskriver i sin bok om god kännedom om inköpsrutiner, transporter, varur och sina 

kunders önskemål.137 Fast vi vet inte om Thunström läst just Frankes bok. Men det 

faktum att Thunström gick en handelsutbildning i Stockholm stärker mig i uppfattningen 

om en bildning hos Thunström. 

Utan järnvägen skulle det varit svårt att göra de inköp Thunström gör och få dem 

levererade effektivt. Det innebar även att Thunström kunde i sin tur effektivare leverera 

varor i sin tur till kunder i Smedsbo, Grycksbo och Bjursås. För Falun innebar järnvägen 

även i vidare bemärkelse att man blev ett stationssamhälle som expanderade och 

utvecklades starkt. 138  

Själv skulle jag kunna tänka mig att studera järnvägens betydelse närmare för Faluns 

och Dalarnas utveckling i slutet av 1800-talet och framåt. Det finns intressanta delar hos 

                                                 
134 Kaijser, 1998, s.404-405. 
135 Avräckningsbok 4, kundregistret. 
136 Thunström, avräckningsbok 3, 3:74:s. 55. 
137 Funcke, 1910, s. 17-23 & 47-51. 
138 Wedel, 1941, s. 6-9 & Aronsson/Johansson, 1999.    

     41



 

Aronsson/Johansson och Wedel som tar upp just järnvägens betydelse och de nya 

stationssamhällena. 

Tyvärr framgår det inte vilka varor som köpts då det endast är noterat varor i 

bokföringen. Annars kan sambandet mellan olika varor, säsonger och kundernas sociala 

tillhörighet kunnat berätta något om vem som köpte vad och när. Inom handeln idag är 

det känt att det finns samband mellan typ av kund och inköpsvanor under året. Något som 

jag antar skulle kunna vara tillämpbart på Thunströms kunder.  

Resultatet av undersökningen blir, att det går att anta att Thunström var en god 

köpman och som drev sund handel. Starka bevis för detta är de betyg som finns bevarade, 

den noggrant förda bokföringen och att Thunström organiserade sig både i Hakon-bolaget 

som tidigare nämnts. Francke beskriver det ideal och tankar som dåtiden hade på en 

köpman som jag vill tillämpa på Thunström. Ytterliggare forskning skulle kunna klargöra 

saken bättre. 

Kreditgivningen är i sig ett bevis där Thunström i enlighet med Kaijser undviker att 

ge kredit och endast kredit utifrån personlig kännedom om kundens kreditvärdighet. Det 

kan verka svårbevisat och subjektivt att Thunström skulle vara en god handlare.  

Det faktum att Thunström drev sin rörelse i 50 år kan tala för att det var en sund och 

god handel han bedrev, om man får tro det goda omdöme som ges i en artikel i Falu 

Länstidning den 13/6 1939, vilken Bondjers citerar.139 Antalet dokumenterade förluster 

av är 1 vilket visar på en medvetenhet vid givandet av krediter till kunder. Fem förluster 

på hela 50 års verksamhet är försumbart när man läser igenom hela materialet om 7 

böcker med över 800 noterade kunder och leverantörer. Thunströms utbildning i 

Stockholm och yrkeserfarenheten ifrån Gustavs är ytterliggare argument för denna sak 

vilket redovisats i uppsatsen. 

Kreditgivningen avtar efter första världskriget vilket passar in i den tendens och 

debatt som de organiserade köpmännen drev. Till och med började Thunström ta ut ränta 

på de kunder som hade större skulder över tid. Detta återspeglar bilden av en sund 

handlare så som Francke beskriver i sin bok från 1910. Kreditgivningen bygger mycket 

på personkännedom om de olika kunderna och viljan att behålla viktiga kunder i sin 

kundkrets. Här blir det ett viktigt konkurrensmedel inom handeln och där banker och 

                                                 
139 Bondjers, 1982, s. 27-30. 
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låneinstitut även blir viktiga aktörer med tanke på Liljas avhandling. Kunderna fick ett 

nytt alternativ till vad man tidigare haft vad gäller lånemöjligheter för att bedriva handel.  

Bilden av kreditgivningen blir dock begränsad när det inte finns noteringar för alla 

kunder i boken för potatiskunder. De skulle ha kunnat ha gett en förändrad bild av 

kreditbelopp, tid för kredit och social tillhörighet än vad undersökningen nu visar på.  

Men de 298 omnämnda kunderna är en grupps om är jämförbar med de 271 som ingår i 

min undersökning, men i relation till samtliga noterade i avräkningsböckerna utgör de 

endast 1/3 av kunderna. En svaghet i sammanhanget är att vi inte kan fastställa det totala 

antalet kunder hos Thunström då kunder som betalat kontant inte är registrerade. Faluns 

befolkning kan sägas utgöras den optimala kundkretsen för Thunström som köpman, men 

med tanke på konkurrenssituationen med flera affärer är det svårt att beräkna 

kundkretsens storlek. Trots en lokal konkurrens både i Falun och senare ifrån handlare i 

byarna så klarar sig Thunström över tid. Dels kan det bero på specialisering hos vissa 

handlare inom visa områden som t.ex. frukt & grönt, kött eller fisk vilket gav utrymme 

för Thunström ändå. Men även på att man handlade mer lokalt än vad man gör idag när 

man har tillgång till transportmedel på annat sätt liksom förvaringsmöjligheter i form av 

t.ex. kyl och frys. Kyl och frys är två intressanta och avgörande faktorer i ett större 

perspektiv som spelade roll för handelns utveckling liksom kundernas inköpsvanor. 

När det gäller att studera andra butiker i Falun eller i byarna är min uppfattning att det 

torde vara omöjligt. Det finns inte mer än tre kända företagsarkiv från Falun  kvar som 

Dalarnas museum har i sitt förvar. Enda möjligheten är att finna material i privat ägo, 

vilket är svårt att söka rätt på och få använda i studiesyfte när materialet är privat.   

Det kan hända att det finns okänt material som ännu inte studerats som skulle kunna 

komplettera den bild vi har idag. Inom forskningsprojektet Mercurius finns det 

hänvisningar till en rad källor som är företagsarkiv av olika slag, men som inte studerats i 

denna uppsats. För den intresserade kan det alltså gå att finna ytterligare liknande fall vid 

en djupare studie i Mercurius material.  
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 4.2 Förslag på fortsatt forskning 
Det finns en rad intressanta ämnen att gå vidare med som jag stött på under skrivandet 

av denna uppsats. Thunström som person skulle det att gå att forska mer kring, då det 

finns efterlämnade privata brev, kalendrar och ett helt bohag. Utifrån begreppet 

mikrohistoria så som Anna Götlind och Helena Kåks menar så finns det förutsättningar 

att skriva just mikrohistoria utifrån omnämnt material.140 Något som jag finner intressant 

och ansluter mig till när det gäller att skriva historia. 

Emmigrationshistoria kan skrivas om brodern Olof som emigrerade året innan 

Thunström gifte sig och ytterliggare två släktingar emigrerade. Olof Thunström 

efterlämnade sig inget material men väl Augusta Thunström i form av biljetter, prospekt 

på överfarten, utbildningsdiplom och brev. En okänd kusin omnämns i en tidningsnotis i 

Thunströms en kalender. Allt detta material återfinns i DM:s arkiv. Det finns tidigare 

forskning och metoder att utgå ifrån för att få ett intressant sammanhang. 

Hantverkssocietetens historia i Falun vars omfångsrika material, från 1700-talet fram 

till idag finns i DM:s arkiv. Syftet skulle vara att studera Faluns handelshistoria under 

1700- och 1800-talet fram till industrialiseringens ingång. 

Företagshistoria utifrån det arkivmaterial som finns om ASG, Axel Johanssons firma 

och Flints måleri. ASG:s material finns i FSB arkiv medan de två andra finns i 

Kronobränneriets magasin. En mer systematisk genomgång av materialet skulle vara 

intressant utifrån ett mikrohistoriskt perspektiv.  

Brukens handelsbodar, kooperativa föreningar och handelsföreningar är andra 

intressanta perspektiv på handel som kan studeras. StoraEnsos arkiv finns i Falun och 

kooperativa föreningar kan ha egna arkiv samt jubileumsskrifter som kan bidra med 

uppgifter.  

Intressant är att konstatera att Thunströms köpmansgård är en av bara sex bevarade 

och byggnadsminnesförklarade gårdar norr om Dalälven.141 Gården är 

byggnadsminnesmärkt sedan 1988 och senare renoverad av länsstyrelsen i Dalarna.142  

Den enda köpmannsgård som jag funnit bevis för att vara bevarad och dokumenterad på 
                                                 
140 Götlind & Kåks, 2004, kap. 2, 5, 12. 
141 RA:s databas för handelsbodar upptar 89 objekt totalt I Sverige. Av dessa är inte alla bevarade lika väl 
interiör och extriört som Thunströms Köpmansgård.  
142 Beslutsprotokoll från länstyrelesen 1988-09-28 & Fahléns sparade dokumentation om renoveringen i 
länsstyrelsens ägo.  
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något sätt är köpmannsgården i Kristianopel.143 Det är flera byggnader som försvann när 

man efter kriget skulle modernisera Falu centrum och rev flera intressanta byggnader 

utan att dokumentera ordentligt.144

Vidare skulle det vara fullt möjligt med tagens digitalkameror att fotografera av brev, 

avräkningsböcker, kontrakt, diplom och andra källor för att läggas upp i en databas eller 

CD-romskiva. Något som skulle göra materialet lättare för historieforskare och 

gymnasieelever att ta del av materialet samtidigt som man skyddar orginalkällorna från 

att förstöras av oaktsamhet. 

Sist men inte minst skulle ett medvetet sammanställande av allt känt material om och 

kring Thunström till ett arkiv vara av intresse för fortsatt forskning. Förslagsvis i FSB 

arkiv som är lättillgängligt för forskare och en intresserad allmänhet, tex. gymnasieelever 

som läser lokalhistoria och som ska göra egna lokalhistoriska uppsatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Winnberg, 2003. 
144 Andersson, Nu ska hela rasket rivas…, lokalhistorisk uppsats. 
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5 SAMMANFATTNING 
Syftet med undersökningen är att se vilka kontakter Thunström hade med 

leverantörer, leverantörernas och kundernas geografiska spridning och hur krediter till 

kunderna utvecklades. De två frågor som undersökningen huvudsakligen ska besvara är 

hur affärs- och kundnätverket såg ut. Samt hur Thunström hanterade sina kunders 

krediter. 

Undersökningen visar på att Thunström har en bakgrund som bondson med erfarenhet 

och utbildning inom handel innan han flyttar till Falun. Avräkningsböckerna visar på att 

leverantörerna är sprida över mellersta och södra Sverige med Göteborg, Stockholm och 

Gävle som mest frekventa orter. Kunderna har en stark bas i Falun både till antal och 

över tid men även från orter där Thunström själv bott tidigare. Vad gäller krediter till 

kunder visar undersökningen på att den avtar från perioden 1906-14 till perioden 1918-

1922 men att krediter ändå ges. Förklaringen till detta skulle bl.a. bero på 

personkännedom från handlarens sida om kundens kreditvärdighet och gälla för båda 

perioderna.  

En trolig slutsats man kan dra utifrån källmaterialet är att Thunström är en god 

köpman som bedrev sund handel. Det går att se på saken ur andra perspektiv och vidare 

forskning om handeln i Falun är att rekommendera för att få en bredare bild av handeln i 

Falun. T.ex. skulle man kunna studera kooperationens historia och andra företags 

kvarlämnade arkiv.    
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 

Länsstyrelsen i Dalarna 
Beslut om byggnadsminnesmärkning från 1988-09-28. 

Fahléns dokumentation om renoveringen av Thunströms köpmansgård. 

 

Dalarnas museums magasin, Kopparvågen 
Thunströms inventariebok1 för 1884-1890. 

Thunströms avräkningsbok 2 för 1901-1906. 

Thunströms inventariebok 7 för 1913-1935. 

Thunströms egen statistik för kapitalbehållning och omsättning för  

perioden 1902 -  1928. 

Thunströms eget diagram för kapitalbehållning för perioden 1903-1933.   

Thunströms betyg från Stockholm. 

Thunströms betyg från Gustavs.  

 

Falu stadsbiblioteks arkiv 
Handels- & yrkesregistret 1903. 

Handels- & yrkesregistret 1905. 

Handels- & yrkesregistret 1907. 

Handels- & yrkesregistret 1911. 

Handels- & yrkesregistret 1913. 

Handels- & yrkesregistret 1917. 

Handels- & yrkesregistret 1923. 

Handels- & yrkesregistret 1932. 

Thunströms avräkningsbok 3 för perioden 1906- 1909. 

Thunströms avräkningsbok 4 för perioden 1909-1918. 

Thunströms avräkningsbok 5 för perioden1914-1929. 

Thunströms avräkningsbok 6 för perioden1928-1932. 

Thunströms avräkningsbok 8 för perioden 1932-1947. 
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Thunströms köpmansgårds arkiv, pärm 1-3 innehållande inventarielistor. 

E. Thunström, Falun, Speceri- & Diversehandel, utdrag ur den fullständiga 

inventarielistan, 1978-05-16. 
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