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1 Inledning 
 

Torpshammar den 22 september 1885 
 
       högt Älskade vän och Maka Guds frid vare alltid med dig är min bön och hönskan!  
jag får nu först tack dig för ett kärt och välkommet bref som jag [h]ar fått från dig idag 
och deri ser att ni lefver och mår bra och det glädjer mig varije gång jag får höra nogot 
från dig ja det sporrar mig att med mera lust kämpa för vår tillvaro då jag vet att jag har 
en huld maka och familj att lefva för och må gud välsigna vårt sträfvande både  
[h]emma och borta nu återigen. då vi äro så långt skilda från hvarhandra så att vi åter 
igen finge träffa hvarandra med [h]älsa  
    jag får nu omtala för dig att vi lyckligen kommit hit i vårt gamla quarter och gud gaf 
oss ett vackert väder på sjön fast det blåste hela vickan [veckan] tills vi stego ombord 
och vi bifinna os med hälsa. och [sedan] skall vi om gud förlänar os hälsan ut och 
försöka igen. vi kommer troligen att fara op öfver åt Hafre som vanligt men troligen så 
har dem fått skral årsväxt åt skogarna i år vi har köpt opp nästan som i fjol Kanske ni 
handlar bättre [h]emma än vi borta för det är då ingen penning brist der. Jag ser i brefvet 
att ni fick ingen hjälp af Back Lars så nog är det att göra för eder, men det är ingen råd 
utan ni får se hur ni kan hjelpa er. denna gång när du skrifver så tal om det kommit allt 
med från Stockholm eller har dem slarvat bort nogonting. Ni får skrifva till Hafverö, 
skrif med första post.  
    jag måste nu sluta för denna gång och var nu tusendfallt hälsad från mig och hälsa 
Hilda från mig och visa hänne på den rätte barnavännen jesus och bedjom att han 
uppfostrar henne till sitt lydiga barn. jag sänder ett paket svart klädningstyg [h]är ifrån 
åt Pigan och till sist anbifaller jag oss alla i vår gode och Nådige himmelske faders 
biskyd och faderliga omvårdnad och han vare vår hjälpare och vår fasta borg i alla 
lifvets skiften både i lifvet och i döden. Lef och må så godt täknar  
  din vän och make 
                              Lars Ericson1 

 
 
Tommos Lars Ericson föddes 1853 och kom från byn Månsta i Älvdalens socken i norra Dalarna. 
Han och hans bror besökte under många år olika norrländska landskap, främst Medelpad, för att 
bedriva gårdfarihandel. Gårdfarihandlaren Tommos Lars är  mitt uppe  i karriären, är gift med Såg 
Anna och har en liten dotter. Han är son till en pensionerad gårdfarihandlare, och familjen har ett 
med älvdalska förhållanden stort jordbruk. De kan städsla både pigor och drängar. Familjen har 
även en handelsbod hemma på gården, som Lars far ansvarar för. De lever gott, även fast de har det 
strävsamt emellanåt. De är också djupt troende. 
 
När vi möter honom i ovanstående brev som han skrev till sin hustru i september, har han precis 
kommit fram till Torpshammar i Medelpad, där han efter gammal vana inleder handelssäsongen. 
Han kommer att vara borta från sin familj i flera månader och  familjen och Lars brevväxlar 
regelbundet. Denna brevväxling och korrespondensen mellan andra medlemmar i Lars familj, 
skildrar en gårdfarihandlarfamiljs vardag, deras glädjeämnen och deras sorger. Breven berättar om 

                                                 
1 Brev 22/9 1885 fr. Tommos Lars Ericson t. Anna Persdotter. 
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en del av Sveriges ekonomiska historia och om socknen Älvdalens historia utifrån ett 
mikrohistoriskt perspektiv, under andra hälften av 1800-talet.  

 
 
1:1 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en gårdfarihandlarfamilj i Älvdalens socken 
organiserade sin handelsverksamhet och sitt gårdshushåll under 1800-talets andra hälft. Ett särskilt 
fokus riktas mot de hemmavarande kvinnornas roll i verksamhet och hushåll. Undersökningen 
baseras på en familjebrevväxling, skriven mellan åren 1865-1886.  
De frågor som skall diskuteras och besvaras är: 
 
- Hur organiserade Tommosfamiljen sin handelsverksamhet? 
- Hur organiserades vardagssysslorna för de hemmavarande i familjen? 
- Vilken roll innehade familjens kvinnor i handelsverksamheten, i hushållet och i jordbruket? 
 

 
1:2 Metod, begrepp och källor 
 
 

1:2:1 Begreppsdefinitioner 
 
Formandet av uppsatsens syfte och frågeställningar har naturligtvis helt påverkats av det 
huvudsakliga källmaterialet; familjbrevväxlingen. Uppsatsen behandlar främst historiens mikroplan, 
den lilla historien, som handlar om människan i ett mindre, till exempel lokalhistoriskt perspektiv. 
För att komma åt detta individplan, verkar källmaterial likt  brev vara särskilt lämpliga källor. Anna 
Götlind skriver: ” Då kan nämligen den enskilda människan träda fram liksom det vardagsliv och 
privatliv, som ofta är så svårt att finna i officiella dokument.”2 De brev som Tommosfamiljen 
skrivit, berättar bland annat om handelsverksamhet, hur vardagsliv i jordbruk och hushåll 
organiserades och även om de olika familjemedlemmarnas, speciellt kvinnornas, uppgifter. De 
skildrar helt enkelt det så vardagliga livet.  
 
Uppsatsens syfte och frågeställningar fokuserar på  familjens handelsverksamhet och gårdshushåll 
och speciellt kvinnornas roller och därför förklaras här nedan även begreppen genus och 
genusarbetsdelning.  
 
Genus är det socialt skapade könet till skillnad från det biologiska medfödda. I princip är det 
biologiska könet oföränderligt medan det sociala är föränderligt. Genusforskningen handlar mycket 
om förväntningar på kvinnors och mäns olika roller. Vad som betraktas som manligt i en tid kan 
betraktas som kvinnligt i en annan och när detta gäller arbetsroller kan det sägas tillhöra ämnet 
genusarbetsdelning.3 I denna uppsats är till exempel  kvinnornas vardagsliv intressant ur ett 
genusarbetsdelningsperspektiv eftersom de  under långa perioder årligen levde ensamma utan sina 
gårdfarihandlande makar. Kvinnornas arbetsroller i hushållet med handelsverksamhet och jordbruk, 

                                                 
2 Götlind 2002a, s.15. 
3 Ericsson 1993, s. 6. 
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kom givetvis att påverkas av männens rörliga arbeten.  Inom Tommosfamiljen hade kvinnor och 
män skilda uppgifter, arbetsdelningen mellan könen var delvis tydlig. ( Begreppet 
könsarbetsdelning används också.) Men som breven  snart skall visa, hade kvinnorna dock 
ansvarsuppgifter som kanske betraktats som mer manliga, om de förekommit under andra 
förhållanden.  
 
Innan vidare diskussioner görs kring ämnet gårdfarihandel torde det vara på sin plats att här lite 
kort förklara begreppet. Göran Rosanders förklaring kan också användas om gårdfarihandlarna från 
Älvdalen: 
 

Med gårdfarihandel förstås den handelsform där säljaren sällan, oregelbundet och utan bindande 
överenskommelse uppsöker köparen för att genom köp eller byte avyttra varor av vilket slag som helst. 
Säljaren rör sig över så stora ytor att dygnsvilan inte kan intagas i hemmet.4 

 
En liten ändring kan dock infogas. Gårdfarihandlarna från Tommos var ganska regelbundna 
handelsmän, de reste på handel vid ungefär samma tid varje år och verkar ha uppsökt ungefär 
samma kunder.  
 
 
 
1:2:2 Brevsamlingen och dess tolkning 
 
Undersökningen baseras på en familjebrevväxling skriven mellan åren 1865-1886 av familjen i 
Tommosgården i Månsta, Älvdalen. Breven återfinns idag i privat ägo uppdelade hos olika 
medlemmar i Tommossläkten. Jag har fått tillgång till brev från två ättlingar till Tommosfolket.  
Källmaterialet till denna uppsats består alltså antagligen inte av det totala antalet bevarade brev, det 
finns säkerligen fler hos andra ättlingar. Detta källmaterials omfång lämpar sig dock bra som 
avgränsning för denna undersökning och dess frågeställningar.   
 
Jag har läst och undersökt totalt 102 st. brev, som sorterats efter sändare och mottagare i 
källförteckningen. I denna samling finns brev skrivna av samtliga medlemmar inom den närmaste 
familjen, en far och en mor samt främst deras son med hustru. Samlingen innehåller även 
korrespondens mellan familjemedlemmarna  och utomstående - gårdfarihandlarkollegor, andra 
älvdalsbor och handelsfolk. Det ingår även en mängd kvitton, räkningar och skuldförbindelser i det 
lästa källmaterialet, allt som allt 42 st.( som ej så noggrant undersökts.) Breven hänvisas med deras 
dateringar, oftast dag, månad och år samt med sändarens och mottagarens namn. Brevsamlingens 
original återfinns som tidigare nämnts i privat ägo, precis som en del andra dokument som till 
exempel handelspass och en så kallad kontrabok.  
 
Den övervägande delen av breven är skrivna av familjens gårdfarihandlare hem till familjen i 
Månsta. Flest brev är skrivna av den i inledningen presenterade Tommos Lars Eriksson och hans far 
Tommos Erik Larsson hem  till familjemedlemmarna i Månsta. De brev som handlarna fick ute på 
sina resor av de hemmavarande och andra verkar i en del fall ha gått förlorade. Man måste även 
komma ihåg att samlingen som använts inte består av  det totala antalet brev som troligen finns 
bevarade, därför kan brevantalet från vissa år tyckas vara alldeles för sporadiskt.  

                                                 
4 Rosander 1980, s. 11. 
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När breven citeras i texten har jag återgett brevskrivarens stavning och dialekt. Den här 
gårdfarihandlande familjen var helt älvdalsktalande vilket satt sina spår i samtliga brevskrivares 
meningsbyggnad och stavning. Ibland har det varit nödvändigt att redigera vissa ord, till exempel på 
grund av 1800-talsälvdalsbons benägenhet att utelämna eller lägga till bokstaven ’h’. I det älvdalska 
språkbruket finns nämligen inte h:et som inledningsljud i ord och ljudet orsakade därför viss 
förvirring för älvdalsborna  när de skulle skriva svenska. Ord som till exempel ’heder’ och ’eder’ , 
’höra’ och ’öra’, kan lätt förväxlas om läsaren inte är bekant med älvdalskan och texten blir då 
oredigerad mycket svårläst. Älvdalsbon förväxlade även ofta bokstäverna ’i’ och ’e’, till exempel så 
blev ordet ’berätta’ kanske istället ’biretta’. Samtliga förklaringar och redigeringar av text i citaten 
är alla insatta inom hakparenteser: […], även utelämnad text. 
 
Man bör ha i åtanke att breven naturligtvis inte är skrivna i syfte att användas till en 
historievetenskaplig undersökning. De är en samling papper med ett viktigt affektivt värde för en 
familj, därför har de sparats. Brevsamlingen kan dock studeras utifrån olika perspektiv och 
ämnessfärer. Denna brevsamling är bland annat intressant som en del av en lokal brevkultur, det bör 
finnas andra liknande samlingar gårdfarihandlarbrev, alla likartade i form och syfte. 5 Det är således 
viktigt hur detta källmaterial hanteras och vad man kan tänka på inför läsningen av breven med 
uppsatsens syfte som utgångspunkt.  
 
Enligt Eva Helen Ulvros kan tolkningen av brev i historisk forskning ses som en kulturanalys enligt 
ett inifrånperspektiv, där tolkning av text är det centrala och där intuition även spelar en roll. 
Brevläsaren måste vara öppen inför texten, vara lyhörd inför nyanser och formuleringar och också 
inneha en känslighet för det som inte sägs, det som står ” mellan raderna”.6 
 
Brev kan granskas dels som berättande källor och dels som kvarlevor. De är berättande källor vad 
gäller händelser och fakta som omtalas och måste då undersökas med tanke på möjliga minnesfel. 
Man måste fråga sig vilken avsikt brevskrivaren har med brevet och vad man vet om förhållandet 
mellan sändare och mottagare. Enligt Ulvros är det inte bara ”objektiva fakta”, sakupplysningar 
som är det intressanta i en textanalys, spännande är även det subjektiva, brevskrivarens 
underliggande avsikt med brevet. Brev kan tolkas på olika sätt, det kanske inte finns en entydig 
sanning, däremot kan vissa tolkningar anses rimligare än andra.7 
 
Brevet är också en kvarleva från just den situation då det skrevs, till exempel vad det gäller 
personernas känslor vid detta tillfälle. De kanske beskriver en händelse genom att berätta om något 
men utelämna annat vilket gör att man i vissa fall kan utläsa underliggande värderingar som inte 
varit brevskrivarens avsikt att informera om. Det är dock vanligt att självklarheter ur brevskrivaren 
vardag inte alls nämns i äldre brev, eftersom det ansågs ointressant att skriva om. Därför kan man 
enligt Ulvros få söka förgäves efter upplysningar om alldagligt vardagsliv. Familjebrev är dock ofta 
källor som ger upplysningar om kvinnors liv i äldre tid eftersom kvinnor då sällan lämnat spår efter 
sig i officiella källmaterial. 8 
 

                                                 
5 Persson 2005, se t ex s.38. 
6 Ulvros 2001, s. 92. 
7 Ulvros 2001, s. 92-93. 
8 Ulvros 2001, s. 93. 
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Vidare menar Ulvros så har brevmaterial precis som andra källor vissa metodiska problem. Ibland 
kan personers äkta känslor och avsikter delvis döljas eller förvanskas av språkliga klichéer.  En risk 
finns att nutida läsare övertolkar brev från äldre tid eftersom de ofta innehåller utbroderade 
formuleringar som användes som hälsnings- och avskedsfraser, följaktligen standarduttryck. Privata 
brev föreställer man sig skall innehålla mycket känslor och tankar och avslöja mycket av en 
människas inre. Det var dock så att äldre brev ( från 1700- 1800 tal ) skrivna till en viss adressat  
ofta lästes högt för andra eller lästes av flera. Det gängse mönstret var att om skribenten inte ville 
att andra skulle ta del av informationen angavs detta särskilt i brevet.9 
 
Tommosfamiljens brev visar både likheter och skillnader i en jämförelse med  Ulvros resonemang 
ovan om privatbrevet som historisk källa.10 Jag som brevtolkare har försökt vara öppen inför texten  
och försökt vara lyhörd för det som inte varit uttalat, det som står mellan raderna, men ändå försökt 
undersöka brevens händelser och fakta med tanke på möjliga minnesfel.  
 
Tommosfolkets syfte med breven är tydligt. Breven har - förutom den rent känslomässiga faktorn 
att hålla kontakt- en annan viktig uppgift, nämligen att upprätthålla den viktiga kommunikationen 
mellan gårdfarihandlare och det jordbrukande hushållet. Om inte brevväxlingen fungerat skulle det 
ha medfört problem för Tommosfamiljen. Detta resonemang återkommer jag till i uppsatsens 
avslutande del. Avsikten med de flesta brev är alltså uppenbar och även så förhållandet mellan 
sändare och mottagare. Brevskrivarnas budskap är raka och rätt så okomplicerade och den rimliga 
sanningen är inte svår att hitta.  
 
Tommosbreven handlar både om vardagsliv och om kvinnornas liv- de skildrar på ett relativt klart 
och tydligt sätt handelsverksamhet, jordbruk , hushållsarbete och vardagssysslor. I dessa brev har ju 
syftet ofta varit att återge vardagen på gården för de handlare som befann sig många mil bort- det 
alldagliga jordbruket är oftast inte bortprioriterat som oviktig information. Det märks även att 
breven mellan familjer och handlare inte var särdeles privata, antagligen var det stundom 
utomstående som läste dessa brev. Tommosbreven visar också prov  på  språkliga utbroderingar och 
klichéer enligt tidens  uttryckssätt men breven visar trots det en tydlig skillnad mellan till exempel 
standardfraser och religiositet. 

 
 

                                                 
9 Ulvros 2001, s. 94. 
10 Ulvros  2001, s.92-94. 
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1:2:3 Flyttningslängder 
 
De människor som var gårdfarihandlare i Älvdalen är relativt osynliga i de flesta officiella 
skrivelser. De är angivna som hemmansägande bönder i kyrkobokföringen och man kan ofta endast 
med kvarvarande skrifter såsom brev och räkenskaper eller muntliga uppgifter fastställa vilka som 
ägnade sig åt gårdfarihandel.  
 
Det förekommer dock undantag. I Älvdalens Kyrkoarkiv ( förkortas ibland ÄKA ) finns 
flyttningslängder eller utvandringslängder. I dessa längder antecknade kyrkoherden alla som skulle 
ut och resa i något ärende. Det var nämligen i stort sett nödvändigt att  införskaffa utvandringsbetyg 
om man hade för avsikt att lämna socknen under den aktuella perioden. Utvandringsbetyget som 
gårdfarihandlaren fick när han anmält sin avresa hos kyrkoherden, kallades handels- eller 
arbetspass, och gav vederbörande rätten att idka handel eller bedriva arbete på annan ort. Med 
utvandring menas i dessa flyttningslängder oftast en tillfällig bortavaro.  
 
Flyttningslängderna som används i uppsatsen berör åren 1855-56 ,1863-1864 samt 1871-1883. Då 
flyttningslängder från andra år verkar ha förkommit, utgör de flyttningslängder som bevarats en 
avgränsning för uppsatsens statistiska del. Särskilt behandlas året 1855. 11 Åren 1855 och 1856 har 
också undersökts av Göran Rosander, och några av hans resultat redovisas också.12 
 
Flyttningslängderna från kyrkoarkivet i Älvdalen får i denna uppsats tjänstgöra som ungefärlig 
statistik för andra hälften av 1800- talet. Jag är medveten om att det kan finnas statistiska uppgifter 
om verksamheten på andra håll, eftersom pastorsämbetet inte var den enda myndighet som 
utfärdade handelspass. Jag har dock varit tvungen att begränsa källmaterialet av förklarliga skäl.  
 
Jag hävdar att den statistiska delen av denna uppsats behövs. Det är viktigt att visa att 
Tommosfamiljen inte var ensamma om att ägna sig åt gårdfarihandel, de är således absolut inte 
något unikt fall. Jämförelser skulle säkerligen kunna göras med liknande 1800-talsfamiljer i 
Älvdalen. I bakgrundsavsnittet visas även varför älvdalsborna kom att ägna  sig åt gårdfarihandel 
och historiken bakom detta försörjningsval. 

           

                                                 
11 ÄKA B: 1a Utvandringslängd 1863-1883 samt B:1b Flyttningslängd 1855-1856. 
12 Rosander 1965. 
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1:2:4 Muntliga uppgifter 
 
En del uppgifter har inhämtats muntligen av Anna Gustafsson, f.1924 i Älvdalens socken. 
Information har även hämtats ur Annas släktforskning om Tommossläkten. Hon är dotterdotter till 
gårdfarihandlaren Tommos Lars Ericson och växte från 8- årsåldern upp på Tommosgården i 
Månsta i vad hon skämtsamt beskriver som en sjudande ” kolchos” av mostrar, kusiner, gammelfolk 
och kreatur. När Anna växte upp hade morfadern och familjen slutat med handelsverksamhet och 
ägnade sig enbart åt jord- och skogsbruk. Annas minnen och erfarenheter – det muntliga 
källmaterialet - handlar mest om gårdsliv och personhistoria. I notsystemet hänvisas muntliga 
uppgifter med informantens initialer. 
 
Muntlig information måste naturligtvis behandlas med försiktighet med tanke på möjliga minnesfel 
på grund av att det förflutit lång tid sedan händelser inträffat och även på grund av återberättande i 
andra led och så vidare. Människans minne är uppenbarligen inte perfekt. Minnet kan spela 
människor ett spratt och man kan alltid välja vad man vill eller inte vill berätta om. Särskilt när det 
gäller den egna familjen kan det kännas lättare att återge positiva minnen hellre än negativa. Paul 
Thompson menar att det inte finns några regler för att garantera den muntliga informationens 
tillförlitlighet, lika lite som det finns det för andra skriftliga historiska källor. 13 Det gäller alltså att 
pröva tillförlitligheten, precis som man gör med alla andra källor. 
 
Thompson anger tre grundläggande försiktighetsåtgärder för att kontrollera den muntliga källan, 
som här i korthet återges. För det första måste den inre följdriktigheten bedömas i varje intervju och 
man måste försöka lägga märke till om uppgifter undanhålls eller om den intervjuade motsäger sig i 
detaljer. För det andra kan man ofta göra en tvärkontroll med hjälp av andra historiska källor. Den 
tredje metoden är att bedöma äktheten genom att placera in vittnesbördet i ett vidare sammanhang 
och konstatera om helhetsbilden verkar sann.14 
 
Enligt Knut Kjeldstadli är den muntliga källan synnerligen användbar som komplement och 
utfyllnad till andra historiska källor. De är även lämpliga komplementkällor till speciellt 
mikrohistoriska perspektiv eftersom de kan hjälpa till att tydliggöra helheten i en livssituation.15 
 
I denna uppsats har den muntliga informationen ej inhämtats genom någon regelrätt intervju. Under 
arbetets gång har det ibland dykt upp frågor som brevsamlingen ensam inte kunnat besvara och då 
har Anna Gustafssons svar oftast utgjort ett fullgott komplement. Frågorna har oftast handlat om 
kronologi,  ren familjehistoria som till exempel personers släktskap med varandra, dialekt och äldre 
älvdalska jordbruksmetoder. Utan Annas livserfarenhet, minnen och kunnighet i den älvdalska 
lokalhistorien hade det varit svårare att  visa vissa sammanhang men även svårare att klargöra en 
rad detaljer. Enligt Thompson är mycket av det muntliga materialet framsprunget ur personlig 
erfarenhet – till  exempel redogörelsen för hemlivet i en familj- värdefullt just därför att det inte 
kunnat komma från någon annan källa. ”Det är unikt i sig. Naturligtvis kan dess äkthet övervägas. 
Den kan inte bevisas, men den kan bedömas.”16 
 

                                                 
13 Thompson 1980, s.133. 
14 Thompson 1980, s.199-200. 
15 Kjeldstadli 1982, s.96. 
16 Thompson 1980, s. 200. 
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1:3 Forskning och litteratur 
 

 
1:3:1 Gårdfarihandel och lokalhistoria 
 
Den nordiska gårdfarihandeln i allmänhet och dess regler och förordningar har Göran Rosander 
behandlat i Gårdfarihandel i Norden. Rosander ger en god samlad bild över den svenska 
gårdfarihandeln och presenterar den också i ett socioekonomiskt sammanhang. Vad Rosander däri 
kommer fram till är att den svenske bonden oftast var mångsysslare. Gårdfarihandelns omfattning 
avslöjar att talet om att bönderna skulle bedriva självhushåll delvis är en myt. Rosander menar att 
åtminstone sedan 1700-talets slut har de flesta svenska gårdar utom i ren glesbygd haft många 
försäljare bankande på dörren. Det specialiserade samhället börjar alltså tidigt att uppstå. 
Gårdfarihandeln, menar Rosander, förberedde landsbygden för en modern typ av ekonomi.17 
 
Västgötaknallarna och sjuhäradsbygdens särpräglade näringsliv torde vara de mest omskrivna 
ämnena rörande svensk gårdfarihandel och dess historia är tämligen kartlagd, bland annat av Gustaf 
Boger i Västgötahandel genom sekler, samt i en mängd annan litteratur som här ej nämns.18  
 
Göran Rosander har särskilt studerat den älvdalska gårdfarihandeln utifrån två av de ovan beskrivna 
flyttningslängderna, från 1855 och 1856, i Älvdalens hembygdsförenings årliga skrift Skansvakten. 
Artikeln behandlar vad försäljarna sålde, och handelns omfattning under dessa år. I Skansvakten har 
även lokalhistorikern Ewert Åhs behandlat ämnet.19 De älvdalska gårdfarihandlarnas största 
historieskrivare är utan tvivel Lars Levander. I hans Älvdalskt arbetsliv- under årtiondena omkring 
1800-talets mitt  beskrivs i ett längre kapitel gårdfarihandelns struktur och organisation i fält blandat 
med intressanta minnesbilder och berättelser från tiden. Levander använde sig även av 
gårdfarihandlarbrev som källor (några brev från Tommosfamiljen) samt muntliga uppgifter. Om 
Älvdalen och dess försörjningssituation historiskt sett skrev Severin Solders i Älvdalens sockens 
historia. 20 Anna Götlind har i Vardagens teknik- exemplet Dalarna bland annat beskrivit historien 
bakom Älvdalens rikt förgrenade näringsliv och utkomstmöjligheter.21 För att kort beskriva 
historiken bakom älvdalsbornas försörjningsstrategier har även  Linnés Dalaresa använts.22 
 
Den svenska och älvdalska gårdfarihandelns historia och ekonomiska ursprung har således 
studerats. Det  är främst i en mindre sfär denna uppsats har sin kärna. Den skall undersöka 
gårdfarihandlarfamiljen och dess handelsverksamhet och  gårdshushåll.  
 
 
1:3:2 Vardagsliv och kvinnor 
 
Vad finns det då för litteratur som kan berätta om 1800-talsfamiljens vardagsliv och om kvinnornas 
roller på de mångsysslande gårdarna i Älvdalen och i Dalarna? Lars Levander behandlar den 

                                                 
17 Rosander 1980, s.93,100. 
18 Boger 1992, s.73- 75. 
19 Rosander 1965,  samt Elfdalens Hembygsförening (red.) 1955. 
20 Levander 1953, samt Solders m. fl. 1961.  
21 Götlind 1999. 
22 Linné 1734, s. 43, 48, 49. 
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älvdalska husmoderns arbete i ett längre kapitel i Älvdalskt arbetsliv. Där beskriver han arbete och 
vardagssysslor utifrån lokala upptecknare, brev och annan muntlig information. Levander beskriver 
där i kortare stycken  hur älvdalskvinnorna ofta lämnades ensamma hemma med gårdsarbetet. Det 
intryck man får av älvdalskvinnan i Levanders skildring var att hon var en självständig och duglig 
individ som var van att ensam klara sin egen och familjens tillvaro när mannen ofta befann sig på 
arbete utom socknen. Ofta fick hon klara arbeten som enligt den gängse bilden betraktades som 
manliga. 23 
 
Om man sträcker sig något längre än det minsta lokalhistoriska perspektivet Älvdalen med omnejd 
och ser till Dalarna i stort finns bland annat Anna Götlinds En dagbok berättar- studier i Backåkers 
Eriks dagbok 1861-1914. 24 Här skildras både kvinnors och mäns vardagssysslor, arbetsroller och 
familjeverksamheter. Några av bokens teman är bland annat mångsyssleri, kvinnoarbete, ekonomi 
och  sociala nätverk och i likhet med denna uppsats fokuserar Götlind på mikrohistorien, den 
enskilda individen. Backåkers Erik och hans familj får ägna sig åt hårt arbete för att klara 
försörjningen. Vidare berättar dagboken bland annat om viktiga sociala nätverk med byten av lån 
och tjänster, kvinnfolksgöra och skillnaden mellan manligt och kvinnligt, skillnaderna mellan olika 
generationers sätt att vara och arbeta samt det faktum att Backåkers Erik  i själva verket endast lade 
ned en tredje del i faktisk tid på att vara jordbrukare- resten av tiden ägnades åt bisysslor. Boken 
och denna uppsats har ett antal gemensamma beröringspunkter. Dagboken som källa påminner om 
privatbrevet även om det finns många skillnader. Den största skillnaden förefaller vara att dagboken 
går närmre in på individen, brevet är som tidigare nämnts inte lika privat. 
 
Götlind har även tidigare diskuterat hur mäns och kvinnors arbete varit organiserat och  då i de tre 
socknarna Mora, Orsa och Älvdalen i Kvinnors arbetsliv i Dalarna- genom fem sekler. 25 Jordbruket 
har i dessa trakter alltid varit småskaligt och inriktat på fäbodbruk och boskapsskötsel och 
försörjningen i övrigt präglad av en rad olika bisysslor. Götlind kommer här fram till viktiga 
diskussionspunkter  särskilt rörande könsarbetsdelning som jag diskuterar längre fram. 
 
Handelsfamiljen i Tommosgården i denna uppsats var, som vi snart skall se, vana vid en god 
ekonomisk situation. Eftersom hushållet hade kontanta medel blev de långivare till andra utom 
familjen. Om en informell lånekultur i Leksandsbyn Djura mellan 1850-1895 skriver Gertrud Ihlis – 
Petterson i Akka- tidskrift för kultur och lärande vid Högskolan Dalarna. I Djura levde man tätt 
inpå varandra i ett litet samhälle där kunskap om varandras ekonomier inte gick att undanhålla. 
Vissa långivare gav ändå kredit till människor trots att man visste om deras dåliga ekonomier och 
fast man visste att man kanske inte fick tillbaka det utlånade kapitalet. Ihlis-Petterson menar att det 
kanske berodde på att det i Djura existerade ett brett ekonomiskt och viktigt socialt kontaktnät där 
långivning och skuldsättning ingick som en naturlig företeelse. Det fanns där en förståelse för 
varandras ekonomiska problem.26 Denna uppsats källmaterial, breven, visar att både kvinnorna och 
männen i Tommosgården var aktiva i en sådan informell lånekultur liknande den i Djura. 
 

                                                 
23 Levander 1953, s.113-165. 
24 Götlind  2002a. 
25 Götlind  2002b. 
26 Ihlis- Petterson 2001, s. 38.  
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2 Bakgrund  
 
I detta bakgrundsavsnitt presenteras den älvdalska gårdfarihandeln i stort med hjälp av tidigare 
skriven litteratur på området. Nödvändigt var att teckna en bild av den älvdalska 
försörjningssituationen under den aktuella perioden och visa vad  som gjorde att älvdalsborna 
ägnade sig åt just rörlig handelsverksamhet samt hur detta påverkade genusarbetsdelningen.  I detta 
avsnitt redogörs även för de regler och förordningar som gällde för gårdfarihandlarna i Sverige 
under denna tid. Här presenteras också den älvdalska gårdfarihandelns omfattning under 1800-talets 
andra hälft. 
 

 
2:1 Historik – handel, försörjningsstrategi och genusarbetsdelning   

 
 

2:1:1  Gårdfarihandelns ursprung 
 
Hur länge älvdalsborna ägnat sig åt handelsverksamhet är svårt att veta. Sveriges bönder hade sedan 
lång tid enligt svensk lag rätt att försälja det som producerats på den egna gården, inte bara 
jordbruksprodukter, utan även i älvdalsbornas fall t ex smiden, vävskedar och laggkärl. Älvdalen 
hade  sedan urminnes tider varit ett utav Dalarnas huvudsäten för myrjärnstillverkning och 
liesmide.27 I Carl von Linnés anteckningar från sin Dalaresa år 1734 iakttas att älvdalsbon lade ner 
mycket arbete på hantverk och saluslöjd. Linné noterar dess betydelse för försörjningen. Dagboken 
berättar att norr om kyrkan ägnade sig folk åt smide och i de söderliggande byarna åt 
laggkärlstillverkning som de senare for söderut för att sälja. Älvdalsborna sålde också lök och 
tuggkåda skriver Linné, särskilt till marknaden i Falun.28  
 
Linné skrev också att folket inte gick på herrarbete i samma omfattning som i Mora, älvdalsborna 
ägnade sig istället åt handelsverksamhet. Förutom att de själva for söderut med sina varor reste det 
folk till Älvdalen från bland annat  Norge och Norrland för att handla liar. 29 I Älvdalen var folket 
följaktligen väl bekanta med andra sorters sysselsättningar än jordbruk och boskapsskötsel. Det kan 
konstateras att älvdalsborna redan under sjuttonhundratalet verkat vara erfarna handelsmän som 
avsatte sitt hantverk utom hemsocknen. Enligt Levander finns också uppgifter på att gårdfarihandel 
med köpta varor, inte bara hantverk, förekom i början av 1800-talet fastän det inte var tillåtet. 30   

 
 

2:1:2 Försörjningsstrategi 
 

Varför blev så många älvdalsbor gårdfarihandlare? Göran Rosander menar att det karga jordbruket i 
Älvdalen inte kunde föda socknens alla inbyggare och därför har de tvingats tillgripa biförtjänster 
av olika slag.31 Jordbruket var på grund av klimatets begränsning uppbyggt på boskapsskötsel och 

                                                 
27 Levander 1953, s. 166, 282. 
28 Linné 1734, s. 43, 48, 49. 
29 Linné 1734, s. 43. 
30 Levander 1953, s. 282, 285. 
31 Rosander 1965, s. 15. 
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fäbodbruk, utöver detta var älvdalsborna ofta mångsysslare och hade en rad andra 
utkomstmöjligheter som var traditionellt förankrade i socknen.32 Många älvdalsbor ägnade 
säkerligen mer tid åt bisysslor än åt jordbruk. Anna Götlind menar att bland annat älvdalsbon 
kanske rentav hade biförtjänsterna, som till exempel 1800-talets gårdfarihandel, som 
huvudsysselsättning och det karga jordbruket som biförtjänst.33  
 
 
2:1:3 Genusarbetsdelning 
 
Kvinnor som män kunde ägna sig åt gårdfarihandel. ( Se vidare avsnitt 2:4). Det vanliga i Älvdalen 
verkade dock vara att de gifta kvinnorna stannade hemma för att ta hand om gården och jordbruket 
under männens handelsfärder. Kvinnorna var på så sätt vana vid att vara ensamma med barn, 
undantagsfolk, kreatur och gårdar i långa perioder årligen. Levander menar att det inte alls var 
ovanligt att kvinnorna vid sidan av den starkt kvinnopräglade kreatursskötseln även fick ägna sig åt 
mer manliga sysslor som att till exempel sköta både lien och mansräfsan vid slåttern.34 Också 
Götlind skriver att kvinnor och män inte rimligen kan ha delat på arbetet på samma sätt som man 
gjort i renodlade jordbruksbygder, just på grund av de rörliga sysselsättningar många hade. Den 
imponerande provkarta av binäringar som övre Dalarna kunde visa upp under denna tid påverkade 
mönstret för den lokala könsarbetsdelningen. Delvis fanns här inte de strikta könsgränser i arbetet 
som i de enbart jordbrukande hushållen. 35 
 
Kvinnorna i Övre Dalarna var alltså vana att arbeta hårt i hushållen och så var fallet inte bara i  
Älvdalen. På Backåkersgården i Hummelbo i Garpenbergs socken där man var bönder och 
mångsysslare skildrar Götlind de hårt arbetande kvinnorna i ett särskilt kapitel. Dagboken visar 
nedslag i det kvinnofolksgöra som fyllde husmödrarnas liv från morgon till kväll. Mycket av 
arbetena utförde kvinnorna tillsammans, mor och döttrar, hustrur och pigor. Dagboken berättar om 
skillnaderna i olika generationers sätt att arbeta och vara, till exempel så är Eriks hustru Lotta stark 
och självständig när hon tar över hushållet från sin svärmor. Lotta rör sig gärna ute i samhället och 
verkar ansvara för delar av gårdens ekonomi, som att driva in skulder och fordringar.36  
 
Det förefaller som om kvinnorna i de mångsysslande gårdarna i Dalarna och Älvdalen hade 
ansvarsfulla roller utöver de sedvanliga ”kvinnliga” hushållssysslorna som till exempel 
kreatursskötsel och barnpassning. Denna genusarbetsdelning kommer gårdfarihandlarbreven från 
Tommosgården att berätta mer  om i uppsatsens avslutande del. 
 
 

                                                 
32 Se t ex Götlind 1999, s.50-59. 
33 Götlind 2002b, s.79. 
34 Levander 1953, s.130. 
35 Götind 2002b, s.70. 
36 Götlind 2002a, s.72-73. 
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2:2 Handelspass, regler och förordningar 
 
Jag har inledningsvis redogjort för gårdfarihandlarens nödvändighet att erhålla handelspass för att 
lagligen kunna tjänstgöra som handelsman utom länet. Exakt när man började kräva handelspass för 
gårdfarihandel har ej kunnat fastställas, men under hela 1800- talet var det nödvändigt att 
införskaffa eftersom myndigheterna ogillade så kallat ”löst folk” efter vägarna, och dryga böter 
väntade den vandrande handelsman som inte hade ett giltigt pass när länsman kom för att 
kontrollera. 37  
 
1803 skärptes kraven på passinnehav, enligt Göran Rosander. Från och med detta år kan man 
tydligen påträffa älvdalsbor i flyttningslängder från Dalarnas dåvarande länsstyrelse, Landskansliet. 
Deras ändamål för passutskrivningarna anges ej utom i ett fåtal fall. Under hösten 1803 antecknas 
12 män med vävskedar till Mälarlandskapen, ett par med slöjder till Norrland och 4 med smide till 
Roslagen. 1804 uppger ett 30 -tal vad de hade att sälja; vävskedar, ståltråd och egna handaslöjder. 
Dessa pass utställdes mest till att gälla Östsverige.38  
 
Genom en förordning 1810 fick prästerskapet i Kopparbergs län rätt att skriva ut rese- eller 
handelspass.39 Från och med denna tid borde vi alltså ha tillgång till kontinuerliga uppgifter från 
ÄKA. Dessa pastorsintyg ersatte de tidigare passen från Landskansliet, de så kallade 
landshövdingepassen som skulle införskaffas i residensstaden. Trots detta så valde en del 
älvdalingar att även efter 1810 låta Landskansliet utfärda passen. Kanske kändes det tryggare att ha 
landshövdingens sigill på passet än prästens namnteckning. Eftersom de flesta införskaffade 
försäljningsvaror i större städer, till exempel Falun, där Landskansliet fanns, är det troligt att vissa 
också hämtade ut sitt handelspass där. 40 
 
Före det betydelsefulla året 1846 då näringsfriheten delvis infördes, fanns möjlighet att idka laglig 
handel med andra varor än gårdsprodukterna. Vissa bruk hade rättigheter att skriva ut fripass för 
avsalu av egna produkter, däribland berättas det om älvdalsbornas rikliga försäljning av 
mässingsvaror från Skultuna bruk. Rätt till utfärdande av fripass för handel hade även Eskilstuna 
fristad och många  älvdalsbor skall ha begagnat denna rättighet.41  
 
Som redan nämnts,  bedrevs säkerligen en olaglig handel med köpta varor före 1846. Detta 
upptäcker man i norska handelsfirmors räkneböcker och kvitton, där älvdalsbor förekommer som 
flitiga kunder.  Det påstås också av muntliga källor från denna tid, att det inte var enbart hemsmidda 
varor som försåldes. En del av dessa småsmiden köptes av handlare i städerna. I Norge, där i stort 
sett samma bestämmelser om landsköp rådde, bedrev älvdalsborna från och med 1820- talet en 
byteshandel som ej var baserad endast på älvdalska produkter, utan även med sådant som inköptes 
på andra orter i Sverige och Norge.42  
 

                                                 
37 Levander 1953, s. 295. 
38 Rosander 1965, s. 17. 
39 Rosander 1965, s. 15. 
40 Rosander 1965, s. 15 och 17, Levander 1953, s.207. 
41 Levander 1953, s. 296, 300. 
42 Levander 1953, s. 285f. 
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Under 1880- talet hade kronolänsmanskontoret i Älvdalen också rätt  att utfärda handelstillstånd, 
men utskrivningarna har ej flyttats till denna myndighet eftersom pastorsämbetet samtidigt också 
utfärdar pass.  
 
Innan passet kom handlaren tillhanda, antecknade man personens ifråga  hemvist, vilken ort passen 
skulle gälla för, hur lång tid man önskade vara borta och om det rörde sig om handelsverksamhet, 
vad man då i sådana fall sålde, eller arbete, i flyttningslängden. Ofta gällde passen för större 
områden, kanske antingen en eller två landskap. Det finns med andra ord mycket information om 
gårdfarihandlarnas förehavanden att hämta i dessa flyttningslängder. 43  
 
Det resepass gårdfarihandlaren bar med sig på sina färder innehöll upplysningar om var han/hon 
hade rätt att idka handel och ibland vilka sorters varor man sålde. Det  tjänstgjorde med uppgifter 
om gårdfarihandlarens och ibland även ett medföljande handelsbiträdes utseende, ålder och längd, 
liknande dagens identitetskort. Giltighetstiden skiftade mellan en månad upp till nästan ett år. 
Passens utformning varierade dock något år från år och beroende på vilken myndighet som 
utfärdade tillstånden.44 

 
För att ge sig ut med ryggsäcken eller dragkälken fullastad med varor krävdes alltså noggranna 
förberedelser och säkerligen gott affärssinne. En del gårdfarihandlare valde att helt enkelt flytta från 
Älvdalen, under senare hälften av 1800- talet till någon Norrlandssocken för att därifrån smidigare 
kunna idka handel.  

 
 
2:3 Gårdfarihandelns organisation 
 

Tommos Lars Eriksson, den i inledningen presenterade gårdfarihandlaren, tillhörde den stora skara 
älvdalsbor, som främst höst- och vintertid regelbundet gav sig av till de norrländska landskapen i 
syfte att bedriva handel under 1800-talets andra hälft. Gårdfarihandlaren kallades i folkmun inom 
Älvdalen för gråe. 45 Beteckningen gråe sägs ursprungligen komma av de grå vadmalskläder 
handlarna bar för att klara vinterkylan ute på sina handelsturer.  
  
Gråen reste som vi sett vanligen hemifrån på hösten, men oftast inte ensam. Vanligen färdades den 
älvdalska gårdfarihandlaren tillsammans med kollegor, handelsdrängar eller pigor.  Kanske gick de 
under några dagar först söderut, till huvudstaden Stockholm för att besöka grossistföretag där de 
kunde de få kredit på varor. Betalningsvillkoren var nästan alltid desamma. Gråen fick vanligen 
10% rabatt om betalningen skedde inom tre månader. Oftast kunde man betala redan under 
handelsfärdens gång. Hade gårdfarihandlaren  råd, kanske han sedan tog ångbåt norrut efter 
östkusten. De etablerade sedan ett varulager och kvarter i någon by eller stad och kunde sedan gå 
från gård till gård med ryggsäckarna tungt lastade med varor. De gick då inte tillsammans, utan 
efter i förväg uppgjorda ”handelssträck”. 46 
 

                                                 
43 ÄKA, B: 1b Flyttningslängd 1830-1856.   
44 Tommos Lars Erikssons handelspass från 1880. 
45 Levander s.290. 
46 Levander s.289,293, 309-311.  
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Om gråerna träffade varandra och ville överlägga om något som inte borde höras av andra 
handelsmän eller kunder kunde de använda sitt speciella ”gråmål”. Något helt utvecklat språk var 
det inte fråga om, utan det bestod istället av nykonstruerade ord som blandades in i älvdalsmålet. 
Av denna rikhaltiga subkulturella slang ges här följande exempel; kaifas - snål rikbonde, lausa-  
göra någon pank, stsjurr - småslantar, järg- en främling i sällskapet, tsjamin- grosshandlare, 
böglicuks_ en näsvis tittare som ingenting köper.47 
 
Under första hälften av 1800- talet var Uppland och då särskilt Roslagen, eller Rumboland som det 
kallades av dalkarlarna, det flitigast besökta handelsområdet. Det finns äldre muntliga uppgifter från 
både älvdalsbyarna Månsta och Blyberg att upplandshandeln förekom först, därför att fattigdomen 
fram till 1800- talets mitt försvårade avsättningen i Norrland. Gråernas handel under 1800-talet 
övergick sedan successivt i riktning mot Norrland.  Ibland ställdes färden även till Norge. 48 
 
Under 1800-talets andra hälft förekom den sedan en längre tid traditionella saluslöjden med 
hemtillverkade varor, såsom laggkärl, vävskedar och smidesvaror. Dessa former av 
försäljningsalster avtog så småningom nästan helt till förmån för industriellt tillverkade inköpta 
varor.49  
 
Gråerna upphörde helt med sin handel några år in på 1900-talet. Den fasta lanthandeln hade då 
etablerats. En del gråer blev handelsmän på hemorten. En del fortsatte bara vara bönder. 
Skogsindustrin hemmavid erbjöd också utkomstmöjligheter som låg närmare till hands och hela 
samhället förändrades. 
 
Gustaf Boger menar att flera faktorer medverkade till gårdfarihandelns minskning i Sverige efter 
1800-talets mitt. Från år 1847 blev handelsbodar tillåtna på den svenska landsbygden. Knallen fick 
därmed hård konkurrens. Järnvägsnätets utbyggnad förändrade resandet och varuhandeln 
påverkades också av den alltmer tilltagande industrialiseringen. Genom 1864 års 
näringsfrihetsförordning avslutades åtminstone Sjuhäradsbygdens egentliga knalletid.50 

 
 

                                                 
47 Elfdalens hembygsförening (red.) 1955, s.18. 
48 Levander s. 288. 
49 Rosander 1965 s.17. 
50 Boger s.73-75. 
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2:4 Gårdfarihandelns omfattning  
 
Att gårdfarihandel var en populär utkomstmöjlighet för älvdalsborna står helt klart. Hur många var 
det då som ägnade sig åt denna näring? Tommosfamiljen var ju inte alls ensamma om att vara 
resande handelsmän.  
 
Följande tabell, sida 18, visar gårdfarihandelns omfattning utifrån Älvdalens kyrkoarkivs 
flyttningslängder samt utifrån Göran Rosanders sammanställning för året 1855 ur tidningen 
Skansvakten. I tabellen nedan visas endast hur många resepass som hämtades ut hos prästen i 
Älvdalen mellan 1855 och 1883. Dessa år får i denna uppsats tjänstgöra som ungefärlig statistik för 
andra hälften av 1800- talet. Siffrorna visar alltså inte den totala älvdalska gårdfarihandeln under de 
omnämnda åren, eftersom man kunde hämta sitt handelspass på andra ställen också. Enligt 
Rosander måste man även anta att somliga färdades helt utan intyg.51 
 
Tabellen har indelats i handel med köpta varor, herrarbete, samt handel med vävskedar. Under åren 
1871- 1883 är det nämligen dessa tre verksamheter som anges i flyttningslängderna som orsak till 
den tillfälliga bortavaron. Under 1855 och 1856 kategoriseras även handeln med egentillverkade 
produkter i handel med smide samt handel med laggkärl. Men under 1870 - och 1880 - talen 
försvinner smideshandeln och laggkärlshandeln nästan helt som skäl till passutskrivningarna. 
Flyttningslängderna visar att herrarbetet inte spelar lika stor roll för försörjningen i Älvdalen som i 
Siljanssocknarna under 1800-talet. De flesta resepass är erhållna av gårdfarihandlare.52  
 
År 1855 skrivs det ut pass för totalt 596 personer varav 544 ägnade sig åt rörlig handel med främst 
köpta varor. 544 gårdfarihandlare, i relation till befolkningen i övrigt i socknen; 1678 män och 1925 
kvinnor 31/12 1855 visar att ca 15 % av Älvdalens befolkning 1855 var vandrande handelsmän. 53 
Fler gårdfarihandlare fanns säkert, eftersom det som sagt fanns olika passmyndigheter.    
 
1855 sålde 34 män och 6 kvinnor vävskedar, 2 män och tre kvinnor laggkärl, 22 män och 34 
kvinnor småsmiden medan kramvaruhandelsmännen uppgick till 234 män och 209 kvinnor. 
Rosander menar att hantverksförsäljningen är på utdöende såvida hantverksförsäljarna inte kan 
dölja sig bland det stora antalet kramvaruförsäljare.54 Det kan dock konstateras att traditionell 
saluslöjd avtar mer och mer till förmån för industriellt tillverkade varor.  
 
1856 är sammanställningen ofullständig, men 370 pass skrivs ut innan man av okänd anledning 
slutar att föra bok, antagligen är de följande månaderna förkomna.55  
 
I utvandringslängden år 1863- 1864 är uppgifterna oklara.  Det anges ej om bortavaron gäller 
handel, herrarbete eller något annat. Varför jag trots detta faktum valt att ta med åren i 
undersökningen är att avresor till Norrland är övervägande, eller som det skrivs i förteckningen;      
 

                                                 
51 ÄKA B: 1b Flyttningslängd 1830-1856, B: 1a Utvandringslängd 1863-1883 samt Rosander 1965 s. 17. 
52 ÄKA, B:1a Utvandringslängd 1863-1883  samt B1:b Flyttningslängd 1830-1856. 
53 Rosander 1965, s.15-18. 
54 Rosander 1965, s. 15, 17. 
55 ÄKA  B: 1b Flyttningslängd 1830-1856 samt Rosander 1965 s. 16-17. 
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” rikets norra län.” Eftersom förteckningen anger en månadsvis bortavaro antar jag att många av de 
176 resorna rör handel eller arbete på annan ort.56 
 
I början av 1870-talet verkar passutskrivningarna ha  minskat, 1871 finns endast 44 
gårdfarihandlare dokumenterade. Antalet utskrivna resepass ökar dock och 1879 skrivs det ut 
resepass för totalt 165 gårdfarihandlare. Sedan minskar antalet utskrivningar återigen. 
 
 

Tabell:   Gårdfarihandelns omfattning utifrån ÄKA:s flyttingslängder 
 
 
 År       Pass   Hndl m. köpta v.        Herrarbete        Hndl m.vävskedar    Övrig hndls.verksamhet 
                       män       kvinnor      män        kvinnor       män      kvinnor      
                                                                                                                         smide: 22 män 34 kvinnor 
1855      596    234        209           47            5                 34            6             laggkärl: 2     ”      3      ”   
1856      370        
                              
1863      112                  
1864        74                 
  
1871        45      29          12           1                                  3 
1872        52      32          16                                               4 
1873        51      23          14           2              3                  9 
1874        86      43          30           6              1                  4             1              1 man laggkärl  
1875        65      41          12           3              4                  5              
1876        70      36          10           6              2                15             1      
1877        61      36          13           2                                10              
1878        73      30            7           9              4                21             2 
1879      181    101          57          14             2                  5             2 
1880      172      97          42          13             5                14             1 
1881      137      91          21          13             3                  9              
1882      135      85          29            7                               14 
1883      129      82          25            8             1                  6                             6 män laggkärl 
 
 
Källa: ÄKA, B:1a Utvandringslängd 1863-1883, B:1b Flyttningslängd 1830-1856 samt Rosander 1965 s.15-18 
 
 
 

                                                 
56 ÄKA,  B: 1a Utvandringslängd 1863-1883.  
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2:4:1 Könsfördelning 
 

Både män och kvinnor ägnade sig åt gårdfarihandel. Om vi återgår till 1855 är passfördelningen 
mellan könen relativt jämn, 292 män och 252 kvinnor.57  
 
Kvinnornas handelsresor företogs enligt förteckningen för 1855 företrädesvis till Hälsingland och 
Jämtland.58 Vad som gör dessa landskap till populära avsättningsområden för kvinnorna förklarar 
Rosander med ett antagande om det förstnämnda landskapets omfattande linslöjd. Älvdalskvinnorna 
kombinerade försäljningen  med lönearbete inom linhanteringen eller så bytte de åt sig lin och även 
säd för varorna.59 Intressanta iakttagelser kan göras gällande män och kvinnors olika 
försäljningsvaror. Enligt flyttningslängden kan kan man se att kvinnorna sålde mer hemtillverkade 
småsmiden och laggkärl än männen under åtminstone 1855.60  

 
 
2:4:2 Handelssäsonger 

 
Flyttningslängderna visar oss också när de flesta gråer avreste från hemorten och hur länge de var 
borta. Eftersom passet hade en viss giltighetstid antar jag att datumet för passutskrivningen också är 
ungefärlig avresedag. 
 
Under den första höstmånaden avreste merparten av gårdfarihandlarna. Då var de flesta bestyren 
med slåtter och skörd på hemgården avklarade.  På vinterns slädföre avreste merparten av 
försäljarna av de mer skrymmande föremålen; laggkärl och vävskedar. Detta system avläses även i 
de senare flyttningslängderna, där de ringa försäljarna av vävskedar avreser under 
vintermånaderna.61 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
57 ÄKA, B: 1b Flyttningslängd 1830-1856 samt Rosander 1965 s.15-18. 
58 ÄKA, B: 1b Flyttningslängd 1830-1856. 
59 Rosander 1965, s. 16. 
60 ÄKA, B: 1b Flyttningslängd 1830-1856. 
61 ÄKA, B:1a Utvandringslängd 1863- 83 samt B1:b Flyttningslängd 1830-1856. 
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3 En gårdfarihandlarfamiljs handelsverksamhet och gårdshushåll 
 
I älvdalsbyn Månsta ligger än idag gården Tommos vackert belägen  på slät mark med åkrar ända 
ned till Österdalälven. Här finns tre boningshus alla byggda i olika sekler, här finns många lador 
och kreaturshus, härbren och tidigare en affär. Nu är den stora gården sorgligt nog tyst och 
förfallen, pinad av väder och vind och här flyger svalorna genom de trasiga fönsterrutorna. 
 
På denna tidigare så präktiga gård sysselsatte man sig under andra hälften av 1800-talet med 
gårdfarihandel, fast handel och jordbruk. Det går inte att fastställa hur långt tillbaka i historien 
denna familj ägnat sig åt en rörlig handelsverksamhet. Kanske fanns det en under lång tid uppbyggd 
tradition av att vara gårdfarihandlare, ett självklart och i bygden förankrat yrkesval som familjen var 
vana att ägna sig åt.  
  
Denna skildring av husfolket på Tommosgården börjar med Tommos Erik Larsson född 1822 och 
hans hustru Anna Andersdotter född 1825. De var föräldrar till den i inledningen presenterade 
gårdfarihandlaren Lars.62 ( Se figur sida 21). 
 
När Tommos Erik Larssons handelsfärder började var svårt att avgöra. Enligt muntliga uppgifter var 
han en av de gårdfarihandlare som i unga år, kanske på 1840- och tidigt 1850-tal, gick med sin 
handelssäck i Uppland och Mälardalen. Det sägs att han slog följe med sin vän, granne och kollega 
Såg Per Andersson på handelsfärderna söderut. Såg Per hade kontakt med en del religiösa bönder i 
byn Tulka i Roslagen och det sägs att han där hjälpt till med  byggandet av ett bönhus och även 
tillsammans med Tommos Erik fungerat som predikant. De djupt kristna älvdalsborna Tommos 
Erik och Såg Per kom att tillhöra den Evangeliska fosterlandsstiftelsen  och  förde kanske 
tillsammans med andra handelsmän  väckelsen hem till Älvdalen. Om Såg Pers förehavanden hos 
de religiösa bönderna i Roslagen finns något dokumenterat på grund av hans brevväxling med sina 
trosbröder i Tulka by.63 Några handelspass eller brev från 1850-talet eller tidigare har jag ej funnit.  
 
Tommos Erik Larsson var en van handelsresenär som när tiden kom ledde in sönerna Lars (1853-
1939) och Erik (1862-1948) i gårdfarihandlaryrket. De ärvde faderns handelskontakter och hans 
handelsvägar i Norrland. Breven berättar även att Tommos Erik Larssons döttrar gick med handel 
som ogifta. Denna berättelse kommer främst att handla om Tommos Erik d ä och sonen Tommos 
Lars samt deras familjer, se figur följande sida.64  
 
 
 

                                                 
62 A.G, muntliga uppgifter och släktforskning.  
63 A.G,  muntliga uppgifter samt  Öster, s.68-80. 
64 A.G,  släktforskning samt muntliga uppgifter. 
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Figur:  Tommos Erik Larssons och Tommos Lars Erikssons familjer 
 
 
 
 
                   Anna f. 1850 d.1922 
 
                                                  Tommos LarsEriksson f.1853d.1939g.mSåg Anna Persdotter f.1854 d.1939 
 
                                   

Tommos Erik Larsson f. 1822 d.1899            Kerstin f. 1855d.1913 
 gift med 
Anna Andersdotter f.1825 d.1881                  
                                                                       Margit f. 1859d.1924 
                    

                                               
   Erik f. 1862d.1948   

 
               
                Maria f. 1868 d.1878    

 
 
 
 
                                                                                                      Hilda f. 1883 d.1961 
                                                                                                                           Erik f. 1887 d.1893 
                                                                                                                          Anna f. 1890 d.1963 
                                                                                                                          Frida f. 1892 d.1964 
                                                                                                                         Hedvig f. 1895 d.1947 
                                                                                                                           Elsa f. 1898 d.1985 
                                                                                                                          Ellen f. 1898 d.1973 
 
 
                                                                                                            Källa: Anna Gustafsson, släktforskning 
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3:1 Att gå med säcken - om gårdfarihandelns organisation 
 
 
Gårdfarihandlarna i Tommos handlade uteslutande med kramvaror, ( köpta försäljningsattiraljer ), i 
alla fall under den period som dessa brev berättar om. De verkar även ha använt sig av den tidens 
bekvämligheter som båttrafik och järnvägslinjer när de skulle färdas till och från grossisterna till 
den punkt där de vanligen inledde handeln. 
 
Vid studiet av Tommosfamiljens brev ser man att deras handel bedrevs med hjälp av den tidens 
förnäma grosshandlare i Sveriges större städer. Deras mest anlitade grossist var som så många andra 
älvdalsbors, firman Söderström & Compani, som hade sina lokaler på Lilla Nygatan i Stockholm. 
De handlade även sina varor av grossister i Göteborg, Falun och Sundsvall. Tommoshandlarna 
verkar nästan uteslutande ha köpt sitt handelslager på kredit. De var försäljare av en mängd olika 
sorters varor: bland annat tyger, småsmiden, urkedjor, fällknivar, stoppnålar, vantar, mössor, 
klädesdetaljer och tvål. Vanligen fick de tre månader på sig att betala skulderna. För det mesta 
handlade det om betalningar med så kallade reverser, skuldförbindelser. Betalade de varorna direkt 
med kontanta medel erbjöds vanligen en rabatt.65  
 
Första gången vi stiftar bekantskap med Tommos Erik Larsson via breven är året 1865. Under 
mitten av 1860-talet och några år framåt i tiden föreföll det vara hårda tider för gårdfarihandlarna 
från Älvdalen. Det var svårt att bli av med de på kredit inköpta varorna i säck och kälke. Tommos 
Erik skriver från Sundsvall och berättar om de omöjliga tiderna för sin hustru Anna: 
 

[…]Vi har sålt litet men för billigt pris ty aldri någon mins en sådan päningbrist som nu är ty ingen 
skogsrörelse blir i vinter och de som förtjänt i fjol vintras på timmer kjörning de ha ej fåt ut något än och 
flera misväxt år på rad då förstår du huru det är att driva hand[e]l. Så vi har skrivit till Gråshandlarne i 
Ståkålm [Stockholm] och fåt svar att de vil vänta til nästa år på det vi ej kan betala i år.[..]66 

 
Erik och hans vän Såg Per har svårt att föra handel och varför inte skogsarbetarna som de uppsöker 
har fått lön berättar inte brevet om. Penningbristen i Norrland påverkade uppenbarligen de 
strävande gårdfarihandlarna. Trots det hårda arbetet och klagoropen lyckas Tommos Erik ändå 
skicka hälften av betalningen till Stockholm, 1870 riksdaler.  
” Du får bref från Stockholm om päningarna äro riktigt framkomna, låt mig få veta det när du 
skrifver,” meddelar han avslutningsvis hustrun Anna.67 
 
Hösten 1869 verkar också vara lika arbetsam, men Såg Per och Tommos Erik menar att de lyckas 
rätt så bra ändå: ” Först i höstas  med första säken gick det någorlunda, men nu fins ingen gål [gård] 
, att icke han är besökt af 20 a 30 a 40 st handlare, både tyskar och dalfolk […]”. 68 Inte bara masar 
och kullor hade handelssträck i Norrland, således även andra nationaliteter konkurrerade om 
kunderna. Dessa delar av de norrländska landskapen måste ha varit välbesökta områden.  
 
I november 1870 läser vi att Erik också hade en slitsam handelsvandring. Det kändes tungt och 
tråkigt att gå från gård till gård och ibland beskriver han det som om han nästan tvingas ” tigga 

                                                 
65 Brev  3 /11 1879 till Tommos Lars Eriksson , revers fr. G. Abrahamsson 3/9 1872 t. T. Erik Larsson, samt Levander s. 310.  
66 Brev 29/10 1865 fr. T. Erik Larsson t. Anna Andersd. 
67 Ibid 
68 Brev 23/11 1869 fr. T. Erik Larsson t. Anna Andersd. 
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bort” sina varor. Han längtade hem till gården och efter att slippa vara skuldsatt. I socknarna kring 
Sundsvall var karlarna i regel skogsarbetare, och det var deras familjer man vanligen uppsökte. Så 
här klagar han bittert för sin familj:  
 

[…] Ingen här är i beof [behov] om något, ty [h]andel förs i varje by och skall vi få sälja något så skal vi 
göra got pris så de nögas [h]andla.  Det blir mykyt sämre för varje år, att man kan snart intet föda sig med 
alla kostnader af vinsten. […] nog förstår ni att dett ej är så roligt som att vara [h]emma och [h]afva ett 
[oläsligt] arbete och slippa vara skyldig  men gud har hjälpt oss ännu denna gång. [..] Det är ganska småt 
om pängar ty folket får ej något på skog afvärkningen, det är tvikan om det blir någon särdeles skogs 
afvärkning[…]69 

 
Han betraktar inte det dagliga slitet som ett riktigt arbete. Erik kallar sig själv aldrig för gråe eller 
gårdfarihandlare. Han måste ständigt vara i rörelse med sin överfyllda skinnsäck, får aldrig stanna 
upp och andas ut. Även fast han ofta klagar på de mödosamma vandringarna fortsätter Tommos 
Erik sitt värv år ut och år in. Till och med sönerna ärver hans yrke. Något med vandringarna lockar 
honom att fortsätta, det kanske fanns en stolthet i att föra vidare handelstraditionen. En drivkraft är 
säkert att Tommos Erik Larsson och hans familj trots svåra tider i brevens jämmerlåt gjorde sig 
riktigt goda förtjänster på sin gårdfarihandel. Handeln och gården växte och utvecklades så 
småningom - som breven snart skall berätta om - till ett lukrativt företag. 
 
Novemberbrevet från 1870 fortsätter att skildra hur hård konkurrensen verkligen var, för det 
färdades hela tio dalhandlare längs Eriks planerade handelssträck i Torpshammars socken i 
Medelpad. Då gällde det verkligen att komma med det bästa priset till kunderna. Han måste bli av 
med sitt lager! Trots svårigheterna med kampen om kunderna blev han och Såg Per av med 
varorna.70 De verkar nästan alltid lyckas betala grosshandlarna, breven skildrar sällan 
betalningssvårigheter. 
 
I Sundsvall och i Torpshammar hade Tommosgråerna vanligen sina varulager inhyrda i gårdar där 
man lärt känna människorna och där  handelssäcken efterhand fylldes på med varor. Det var inte 
bara en fylld handelssäck som skulle  försäljas utan oftast gjordes flera vändor efter nya varor.  Det 
var också där man träffade vad man kallar ”kamraterna”, andra älvdalsbor ute i samma ärende, och 
kunde diskutera vardagsbestyren. Ofta arbetade de sig fram gruppvis när de hämtade större partier 
varor som man delade upp emellan sig men gick sedan var och en i olika riktningar på handel för att 
sedan mötas igen för varuhämtning och rådslag. Var fanns det köpstarka kunder? Kanske var det så 
att något handelssträck fick lov att omstruktureras? Skulle någon skicka hem post?71 
 
Gårdfarihandlarna sände  regelbundet det de kallar för ”skickningar” hem. En av brevens mer 
välanvända standardfraser är ” vi får tacka eder för skikningarna som hava kommit ”72. Från 
exempelvis Stockholm kom det paket och lådor till Månsta med förnödenheter som till exempel 
tyger, ull, kamfer, dyvelsträck och Colira droppar 73 som de hemmavarande beställt. Ibland gällde 
det större sändningar tyger och läder som skulle vidareförsäljas av handelsmän på orten eller senare 
i den egna handelsverksamheten. Eftersom många gråer från Älvdalen vistades i samma landskap 

                                                 
69 Brev 27/11 1870 fr. T. Erik Larsson t. Anna Andersd. 
70 Brev  27/11 1870 fr. T. Erik Larsson  t. Anna Andersd. 
71 Tommosbreven 1865-1886. 
72 Se t ex brev 15/10 1882 fr. Såg Anna Persd. t. T. Lars Eriksson. 
73 Kamfer, dyvelsträck och Colira droppar var sådant som brukades i veterinärmedicinskt och medicinskt syfte. 
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kunde de skicka förnödenheter i gemensamma paket som de hemmavarande fick fördela mellan 
gårdarna. Skickningarna innehöll också i goda tider spontana gåvor som till exempel klädesplagg 
och ibland leksaker till gårdens döttrar, hustrur och pigor. Detta husfolk verkar utifrån 
brevsamlingen inte ha varit en familj med betalningssvårigheter.74 
 
I början på 1870- talet fick Tommos Eriks son Lars följa med till Medelpad för att lära sig de 
invanda resrutterna. Det första brevet till hemmet från Tommos Lars är skrivet 1870. 75  Med i 
samma inskolningstrupp var också far och son ur Sågsläkten i Månsta. Sönerna blev inskolade i 
gårdfarihandeln som handelsbiträden. De lärde sig genom att ta de lättare handelssträcken först för 
att öva upp sig inför framtida svårigheter. Breven beskriver tydligt hur det gick till när 
handelssträcken ärvdes från fäder till söner och döttrar. Sönerna  ärvde också de viktiga kontakterna 
med grossisterna. 
 

[…] Vi [h]afva nu börjat afytra något och det går som vanligt det är nu fjorton dagar sän vi skildes från 
gåsarna, de foro efter Torp Dalin som är tätt med bygd och vi gamla gubar togo in på skogar som är långt 
mellan byar [efter]som vi äro vana att bära och slita mera ont än de och vi har ej [h]ört af dem sädan och 
14 dagar [h]är efter skal vi träffas i Torp der vi ha våra varor. […]76 

 
Ungdomarna Lars och hans kamrat får vandra i tätbebyggda Torpdalen medan deras rutinerade 
fäder  försöker sig på handel i den mer glesbefolkade skogsbygden. De unga handelsbiträdena Lars 
och kamraten från Såggården blir på detta sätt så småningom upplärda till vana gårdfarihandlare.  
 
1870 skriver den ännu ovane 17-årige Lars från Borgsjö och Magdbyn hem till sin mor:  
 

Jag lefver och mår bra med en god [h]älsa till närvarande dag och stund och har försökt med handelen 
litet och det går någorlunda bra men i början var det ovant men det går vel bättre när jag blir mera van 
med denna färd. 77 

 
Redan 1868 har äldsta dottern Anna börjat med gårdfarihandel men enligt breven är inte fadern Erik 
lika handgripligen engagerad i döttrarnas handelsfärder som i sönernas. Han får höra att dottern gått 
iväg på handelstur när han själv befinner sig i Sundsvall.78 Kanske satsar inte fadern så mycket på 
döttrarnas handelsverksamhet eftersom de så småningom förväntas gifta sig och bli hemmavarande 
husmödrar.  
 
Omkring 1875 verkar breven från Tommos Erik Larssons handelsfärder upphöra, då skriver Erik 
enbart hemifrån till den gårdfarihandlande sonen Lars. Antagligen var det omkring detta år som 
Tommos Erik d.ä. slutade med gårdfarihandeln, men fortsatte med fast handelsverksamhet på 
hemorten. Sonen Lars tog över ansvaret för faderns handelsvägar och så småningom följde även 
den yngre brodern Erik med som handelsbiträde. Erik d.y. börjar troligen med gårdfarihandel 1880, 
då han var 18 år. Lars berättar för föräldrarna att ”[..] Eric knallar på och mår ganska bra och han 
knopar och seljer så nog är han bettre än hvad jag var första gången. Men förstå det är ovant för han 

                                                 
74 T ex brev 8/10 1873  fr. Anna Larsdotter till T. Erik Larsson, brev 25/111875 från Lok Anders Andersson t.Tommosgården. 
75 Brev 29/9 1870 fr. T. Lars Eriksson t. Anna Andersd. 
76 Brev Mikaelidagen 1872 fr.  T. Erik Larsson till  Anna Andersd. 
77 Brev 29/9 1870 fr. T. Lars Eriksson t. familjen. 
78 Brev 25/10 1868 fr. T. Erik Larsson t. Anna Andersd. 
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än som är nybörjare.[…]”79 De unga gårdfarihandlarna Lars och Erik fortsatte att samarbeta i någon 
form med Såg- släkten som båda också gifte in sig i. 80 
 
När Tommos Erik upphörde med handeln och överlät sina handelssträck åt sina pojkar var det 
viktigt för honom att komma med själslig uppmuntran och moraliskt stöd till de ännu relativt unga 
sönerna. Här nedan kan vi läsa hur de tvingats vända och ompröva sin handelsväg. Det är november 
i Norrland och kanske är det vädret som ställt till bekymmer för handlarna:  
 

[…] Jag sir [ser] huru ni sträfvat upp till By och jag vät dett var en sträfsam väg ty jag mins [h]ur många 
trötta fjät jag i forna dagar fått göra på denna långa strecka och dett tyckes vara olyksamt för eder att 
vända om men säkert [h]ade herren en god afsikt fast ni kunde ej förstå det ty herrens vägar äro icke våra 
vägar det är säkert.[...]81 

 
Tommos Erik kunde genom sin erfarenhet hjälpa sönerna med uppmuntrande ord eftersom 
handelsvägarna var kända sedan tidigare, Erik hade några år innan vandrat på samma stigar.  Det 
var också viktigt att hålla sönerna med information om vad som försiggick på gården, så att de hölls 
uppdaterade i jordbrukssysslorna. Sönerna verkar ha velat höra hur det gick med skörd, körslor, 
timmerstämpling och annat:  
 

[…] Jag kommit [h]em[i]från budum [fäbodarna] idag och dett är att göra att köra ty det är så litet snö 
Hinna [innan] det blef kal[l]t fick jag köra sommarvägen i budum efter [h]ö och rängna oup[h]örligt så att 
Äradbäk var öfverfull - allt timret är stämplat fram om [h]enget [..] före Hellgumäsan var vi till qvarnen 
på uttag och vi fik öfver 20 fat var.[…]82 

 
Fast de var så långt borta var de ändå delaktiga i och verkade intresserade av gårdens skötsel. 
Fadern berättar om skogsarbetet, hökörslorna och vädret som ställer till bekymmer. Likaså var 
fadern inblandad i sönernas handelsvandring. Genom hans tidigare kontakter med de grossister som 
de handlade varorna av kunde han fungera som referens i sönernas affärer, och även hjälpa till med 
lösningar av reverser hemifrån. Från hemmet gjordes många betalningar till grosshandlarna, 
eftersom fadern Tommos Erik också från omkring 1875 sköter gårdens handelsbod. Han samarbetar 
med sönerna om sändningar av varor och berättar noga om packlådorna som kommit från 
grossisterna: 
 

[…] Jag får nu bud att skikningarna komit från Stokålm och jag har varit dit efter dem och det [h]ade 
kommit begge lådorna men ej någon ul[l]. vad som var i paklådorna var allt riktigt efter eder uppgift och 
med nöje och taksamhet af os mottagits  gif os uppgift vad somarmysurna kosta  Ni nämner ej om några 
ylle tröjor [..] komma till handlen dem vi då troligen skulle betala. Mest vare jag tänkte att betala Söder 
ström jag får nu si huru jag gör, men låt mig få väta om vi skall vänta några tröjor eller icke och tal om 
priset på somar mysorna.[…]83 

 
Tommos Erik var angelägen om att få veta vad de gårdfarihandlande sönerna tog för 
sommarmössorna. Han måste antagligen försöka hålla samma pris hemma i handelsboden på 
gården. Erik vill också gärna börja betala skulden till grosshandlare Söderström. För 
gårdfarihandlarna krävdes det antagligen från början ett bra förhållande till grosshandlare så att 

                                                 
79 Brev 30/10 1880 fr. T. Lars Eriksson t. familjen. 
80 Brev 17/10 1875 fr. T. Erik Larsson till T. Lars Eriksson samt muntliga uppgifter och släktforskning fr. AG. 
81 Brev 19/11 1882 fr. T. Erik Larsson t. T. Lars Eriksson med broder. 
82 Ibid 
83 Brev 30/9 1881 fr. T. Erik Larsson. till T. Lars Eriksson med broder. 
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fördelaktiga krediter kunde utarbetas. Det var viktigt att vara skötsam och kunna föra sig, när man 
skulle handla upp sitt lager och det var viktigt att betala reverserna i tid så att man inte råkade i 
betalningssvårigheter.  
 
Tommoshandlarnas handelsfärder verkar på det hela taget oftast ha gått väl. De råkade aldrig ut för 
några allvarligare olyckor och verkade oftast göra goda affärer om man bortser från de svåra åren 
under 1860-talets mitt. Gårdfarihandeln var tydligen en vinstgivande sysselsättning - så till vida  
man inte försatte sig själv  i alltför stor skuld. Tommos Lars Erikssons handelsfärder resulterade 
heller aldrig i något ekonomiskt fall för familjen och gården, om man får tro breven.84  
 
Handelsfärderna kunde dock bli arbetsamma även för Lars och den yngre brodern Erik. De klagade 
ofta hem till sin far, speciellt när vädrets makter gjorde resorna otrevliga och farliga. Så här 
uttrycker de sitt missnöje hem från jämtlandsbyn Sidsjö i jultid 1882:  ”[..] När vi var på 
Lillmutsjön måste vi vända för det snöga så oupp[h]örligt att det var omkring två alnar djup 
snö.[..]” Lars menade att det var omöjligt att ta sig mellan gårdarna eftersom de drog ett alldeles för 
tungt lass. På de sjöisar där de brukade färdas ” stod snö och vat[te]n halfvägs uppå knät”. Som om 
det inte skulle räcka beskriver Lars surt att kollegan Finn Jannes redan varit där och handlat.85 
 
Trots mödosamma tider och nästan samtliga av brevens klagan att kunderna ofta har  ”så småt 
[dåligt]” 86 med pengar verkar Tommosfamiljen fortsätta med den rörliga handeln och tycka att det 
är en god utkomstmöjlighet. Men Tommosfamiljens gårdfarihandlare upphörde antagligen helt med 
gårdfarihandeln i slutet av 1880-talet. 1886 skriver Tommos Lars Eriksson antagligen de sista 
breven hem. De fortsatte dock troligen med den fasta handelsverksamheten på gården i Månsta till 
början på 1900-talet och drev fortsättningsvis ett relativt framgångsrikt hushåll, men då bara med 
jord- och skogsbruk.  
 
Tommosgårdens siste handelsman, Tommos Lars Eriksson och hans hustru Såg Anna, dör båda 
1939 och Lars del i gården delas upp på 6 döttrar. Inget där blir sig mera likt, gårdens gamla goda 
tid vittrar och försvinner, blomstringen övergår på 1900-talet till förfall. Ingen driver 
handelstraditionerna  vidare i familjen, antagligen för att det inte lönar sig längre.87  

 
 

3:1:1 Gud som drivkraft  
 
Enligt brevskrivarna var gårdfarihandeln en svår och mödosam sysselsättning som åtminstone inte 
Tommos Erik d.ä. betraktar som ett riktigt arbete, trots att yrket gav familjen stor utdelning under 
många år. Brevens klagorop verkar ständigt ihållande. De är fyllda med ångestfylld klagan om hur 
dåligt handeln går. Enligt gårdfarihandlarnas historieskrivare Levander hörde det till ritualen att 
klaga ”för om det var något som man var rädd för var det att skriva grannarna på näsan att man gjort 

                                                 
84 Tommosbreven 1865-1886. 
85 Brev 22/12 1882 fr. T. Lars Eriksson t. T. Erik Larsson. 
86 Se t ex brev 27/11 1870 fr. T. Erik Larsson till T. Lars Eriksson. 
87 A.G, muntliga uppgifter samt T. Lars Erikssons brev hem fr. 1886. 
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sig goda förtjänster”.88 Det var  helt enkelt fult att skryta om de vinster man gjorde. Breven var ej så 
privata som dagens privatpost och lästes av många nyfikna grannar och utomstående.89 
 
Men Tommosfolket var också medlemmar i den Evangeliska fosterlandsstiftelsen och denna 
gudstro lyser ofta fram i breven. De hade sin tro att luta sig mot när de tyckte att handeln var 
särskilt arbetsam. I svåra stunder var gud den store beskyddaren och stöttepelaren Tommosfolket 
förlitade sig på. Det var hos gud de sökte andligt råd och stöd när de tyckte handeln gick dåligt och 
det var gud som de prisade när de fick ha hälsan i behåll, hemma som borta. Varje brev dem 
emellan innehåller någon form av sådan tacksamhet.  
 
Här är det på sin plats att tillägga att det hörde till tidens uttryckssätt att hälsnings- och 
avslutningsfraser  skulle vara särskilt utbroderade, se även avsnitt 1:2:2.90 Också Levander menade 
att ”stereotypa gudliga fraser”  inledde de flesta gårdfarihandlarbrev men enligt breven och med 
hjälp av muntliga uppgifter  tydliggörs det att husfolket i Tommos verkligen var djupt troende. 91   
 
Tommos Erik vill att hustrun Anna skall be för honom nådeåret 1865:  
 

[…]Lått dina böner omfatta mig att herren ville föra mig lyklig fram och åter och välsinna [välsigna] mitt 
förehafvande.[..] Han som förmår göra allt vad [vi] bedja och tänka Lått os nöja åt hans nåd ty han är 
mäktig i de svaga ingen [h]ar komit på skam som satt sit [h]opp på honom.[…]92 

 
Den kristna tron som föräldrarna Erik och Anna hade överfördes på barnen, för Lars är det också 
självklart att lita till den ”rätta trosläran”: 
 

[…]Nu vet jag int hur herren tänker ställa då vi kommer ut om vi få selja något eller ej men han kan göra 
vad han vill och långt mer än vi kunna bidja eller tänka. Ja det är rigtigt bra att få kasta all omsorg uppå 
herren ty han har sagt att han vill [h]afva omsorg om os.[…]93 

 
Anna Gustafsson minns också sin morfar Lars och mormor Såg Anna som religiösa personer även 
på deras ålders höst under 1930-talet. Annas bild av mormodern är att hon ständigt läste i sin bibel 
och för morfadern var dansstället i grannbyn den bannlysta ”satans synagoga”.94 
 
Breven är bland annat stundom fyllda med allvarsamma predikningar om ”den förföriska 
vär[l]den”,95 den värld av lust och gamman som Tommos Erik tror skall locka ungdomarna. 1868 
går äldsta dottern Anna ut på sin första handelsfärd och den stolte men orolige fadern Erik förmanar 
henne: ”[..] Måtte herren bivara henne i sin nåd, att på hennes förelagda banna genom lifvet varda 
värdeliga herranom till behag både inför gud och mäniskor.” 96 Sedan samlar han alla barnen i sina 
tankar och tillägger i en biblisk liknelse:  
 

                                                 
88 Levander 1953, s.350. 
89 Ibid 
90 Ulvros 2001, s.93 
91 Tommosbreven 1865-1886, Levander 1953, s. 350 samt muntliga uppgifter fr. A.G. 
92 Brev 29/10 1865 fr. T. Erik Larsson t. Anna Andersd. 
93 Brev 7/12 1880 fr. T.Lars Eriksson t. T. Erik Larsson. 
94 A.G, muntliga uppgifter. 
95 Se t ex brev 27/12 1884 fr. T. Erik Larsson t. sönerna. 
96 Brev 25/10 1868 fr. T. Erik Larsson t. Anna Andersd. 
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Jag läg[g]er den förmaning på eder mina barns hjärtan som fordom Tobias till sin son haf gud för ögon 
och i hjärtat i alla dinna lifs dagar och tag dig vana att du aldri samtyker till någon synd ty guds fruktan 
hafver löfte med sig om välsinnelse [välsignelse] både i deta och det eviga lifvet.[…]97 
 

Handelsfärderna ansågs vara nyttiga men farliga resor där barnen kunde lockas in på frestande 
vägar. Tommos Erik visste säkert att den skyddade världen utanför Älvdalen och Tommosgården 
inte alltid var så from som han själv skulle önska. Därför var det viktigt för Erik att med guds ord 
försöka förhindra att hans söner och döttrar försatte sig själva i olycka och höll sina förutbestämda 
handelsrutter. Efter att Tommos Erik d ä  upphört med handeln kunde han fungera som ett stort stöd 
i sina brev hemifrån och hjälpa sina barn, främst sönerna, framåt med den mödosamma 
vandringen.98 
 
Den gudfruktiga inställningen kan också ha hjälpt Tommosfolket till ett mer ekonomiskt och 
sparsamt sinnelag när det gällde gårdens och handelns ekonomi. Det var en dygd att alltid kunna 
betala sina skulder, det var syndigt att slösa. Det var dessutom kristligt och fromt att hjälpa andra. I 
Tommosfolkets fall kunde det kanske också  innebära att försöka vara goda och redbara grannar 
hemma i byn där det fanns betydelsefulla sociala och ekonomiska nätverk. Tommosfolket var som 
breven snart skall visa även flitigt anlitade långivare. 
 
 

                                                 
97 Brev 25/10 1868 fr. T. Erik Larsson till Anna Andersd. 
98 Se t ex brev 19/11 1882 fr. T. Erik Larsson t. T. Lars Eriksson. 
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3:2 Vardagslivets organisation  bland släkt och vänner, bybor och sockenbor 
 
 

3:2:1 Att hjälpas åt- sociala relationer 
 
Tommosfamiljen var handelsmän och jordbrukare med ett stort och viktigt kontaktnät, där både 
grosshandlare, by- och sockenbor och släktingar ingick. I den närmaste omgivningen, bland vänner 
och släkt hemma i byn Månsta, verkar det ha varit självklart att hjälpas åt när det behövdes.  
 
I maj 1869 skrev en gårdfarihandlare på handelsresa i  Ore till Tommos Erik som verkade uppehålla 
sig hemma på gården. Antagligen hade Erik kommit hem från årets handelsfärd: 
 

Tomås Erik Larson Månsta  
[..] Wi bider dig om du ville vara af den godheten och låta våra [h]emmavarande få litet säd om det är 
någon möjlig[h]et att de kan få vore bra och låt dem få en tunna så de finge sått. […] Så biöfde dom 
någott att lefva vid, för [h]är ikring så får vi då ingen säd för vävskedar utan bara någon 
penningstyver.[…] Om jag intet kommer [h]em snart så skall vi skika penningar ått dig till 
midsommaren.[..]99 

 
Denna vävskedshandlare, Graf Jan, med hushåll i Månsta, bad Tommos Erik att hjälpa hans familj 
att få hem en tunna utsäde så de kunde så åkrarna och bli färdiga med vårsysslorna. Graf Jan ägnar 
sig tydligen åt viss byteshandel eftersom han inte vill ha pengar utan enbart säd i utbyte mot 
vävskedarna. Det verkar absolut inte vara fråga om tiggeri, Graf Jan lovade att betala så snart de 
kunde träffas eller så menar han att han säkert kan betala igen lagom till midsommar. Breven 
berättar inte om Tommos Erik verkligen gav familjen utsädet och ej heller  om han fick något betalt. 
 
Det finns flera exempel på sådan bedjan om hjälpsamhet i breven till Tommosfolket. 
Gårdfarihandlarna verkade som tidigare nämnts ofta genomleva svåra tider ute på handelsfärd, men 
det kunde naturligtvis även bli kärvt för dem som var kvar  hemma med jordbruk, barn och kreatur. 
De flesta gårdfarihandlare hade även ett hushåll och jordbruk att sköta. Det är förståeligt att oron 
kunde bli  stor när gårdfarihandlarnas tankarna svävade iväg till dem som var kvar i hemmet många 
mil bort. Man försökte därför alltid hjälpas åt när möjlighet fanns, så att de hemma i hushållen inte 
skulle få svårigheter med skötseln av gårdarna. 
 
Andra utomstående gårdfarihandlare på resa kunde då och då skriva till Tommosgården för att be 
om hjälp med allehanda sysslor, exempelvis att fördela pengar och varor till deras familjer. Här 
nedan skriver Lok Anders som befinner sig i Mo och Gottne, till Tommosgården. Han vill att de 
skall hjälpa honom att leverera hem ett paket som han skickat sin familj: 
 

[…] Vi hava nu lykligt kommit hit i Norrland och äfven lagt i våra säkar.[…] det har blifvit ganska gått år 
i landet men troligen är det småt um [dåligt med] pengar fast vi vill int klaga förrän vi [h]ar varit ut och 
försöka  vi får äfven umtala för heder [eder] att vi har skickat ett litet paket från Stockholm som inne[h]öll 
några smådaler och så et täke um ni ville vara god och taga vara på dem så de komma hem.[…]100 

 

                                                 
99 Brev 17/5 1869 fr. Graf Jan Olsson m fl till T. Erik Larsson. 
100 Brev 29/9 1875 fr. Lok Anders Andersson till T. Erik Larsson. 
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Lok Anders förlitar sig på att Tommosfolket ger hans familj paketet, kanske har de inte möjlighet 
eller tid att hämta det själva. Lok Anders är från intilliggande byn Karlsarvet och halvbror med 
Tommos Eriks hustru Anna och kallas även i breven för Andersmorbror. Hans dotter Anna arbetar 
troligen som piga i Tommosgården och det förefaller vara naturligt och självklart att hjälpas åt, 
gårdfarihandlarkollegor och släktingar emellan. 101 
 
29 november 1874 får Tommos Erik och Lars ett brev från Perlars Olof Olsson. Perlars Olof är gift 
med Eriks dotter Anna. 102 Deras häst har dött och detta måste rimligen ha medfört stora bekymmer 
i jordbruksarbetet. Hästarna hörde till gårdarnas mer dyrbara och oumbärliga investeringar: 

 
[ …] jag tänkte omtala för eder vår skada med hästen som har blifvit död för oss i [h]öst efter hvilken vi 
förnimmer stor sacknad och skada min kiära svärfar och svåger om möjlighet vore iag fingo bi er om ni 
hör efter hvad pris det är på hästarna der ikring der ni far om ni sir det vore nogon lämplighet ni kunde 
kiöpa [h]em en för min räckning- men icke med den dyraste utan såsom medelmåtlig- ni sir och vet 
sjelfva hvad bäst vore oss passande för oss om denna vår begäran blir eder för besvärlig, ty iag ser att det 
är allt för mycket begärt så är det lika godt om det ej uppfylles. [..]103 

 
Tommos Erik och hans son Lars får här i uppdrag att hjälpa till med ett hästköp. De får inte köpa en 
alltför dyr häst, det har inte Perlars Olof och Tommos Anna råd med. De befinner sig i Norrland och 
historien förtäljer inte om de lyckades få hem någon häst till Månsta.  
 
 
3:2:2 Om lån – och kreditgivning - ekonomiska relationer 
 
Tommosfolket var handelsmän och verkar ha haft  ett hushåll med en god ekonomi. De kontanta 
medel som handelsverksamheten inbringade till hemmet medförde konsekvenser som till exempel 
utlåningsverksamhet i byns och socknens ekonomiska nätverk. 
 
 Lars höll under sina handelsfärder kontakt med en barndomsvän och kollega kallad Finn Jannes 
(sedermera blir han Lars svåger)104 som vid denna tidpunkt verkade driva fast affärsverksamhet i 
Älvdalen, men som även han hade en familj som ägnade sig åt gårdfarihandel i Norrland. Finn 
Jannes far gick antagligen på handel i samma trakter som Lars. De hjälpte varandra med 
beställningar av varor och diskuterade kundernas krediter. De ventilerade i breven hur affärerna 
gick och hur det förhöll sig med jordbruket hemma. I följande brev får vi se hur meddelanden om 
betalningar skickas mellan handlarna och hur de samarbetade med varandra, handlarfamiljer 
emellan, trots att de faktiskt måste ha varit konkurrenter. Barndomsvännen skriver; 
 

[…] då jag i qvälls bekom brefvet från dig kom äfven en öfverkorsadt revers från Stockholm och Herrrar 
Söderström och Comp som du får helsa min far om det för [reversen] hade ej kommit då jag skref till 
honom.[…] Wi var om Lördagen till qvarnen och mätte ur kistorna och fingo så mycket så vi har alldrig 
fått förut, vi fick något öfver 5 tunnor tilsammans på hvarje del. det kommer troligen deraf att 
elfdalskarlen har haft så riklig skörd i år […] jag ser i ditt bref du tror jag gjör bättre affärer hemma än ni 
borta men det är verkligen misstag för här görs inga affärer alls du vet huru det är och brukar vara i 
Elfdalen. Borga, borga när de komma hit [..] om det stiger öfver 12 eller 25 öre, [..] men när likqvid skall 

                                                 
101 A.G, muntliga uppgifter och släktforskning. 
102 Ibid 
103 Brev 29/11 1874 fr. Perlars Olof Olsson t. T. Erik Larsson. 
104 A.G muntliga uppgifter. 
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erläggas det kan jag ej utröna [..] lädret [..] ni sände från Falun då ni reste bort gick åt på en tre 
veckor.[…]105 
 

Tommos Lars har tydligen oroat sig över att handlarna på hemorten kanske gjort bättre affärer än 
gårdfarihandlarna på vandring och har klagat till Finn Jannes i brevet. Tydligen så var kundernas 
obetalda krediter ett stort problem, både för den fasta affärsverksamheten och för gårdfarihandlarna. 
Alla skulle de ” borga ”, låna och skriva upp, men kunde inte säga när de kunde betala tillbaka. Lars 
barndomsvän berättade även om jordbruksarbetet hemma, om sådant som angick alla,  till exempel 
att älvdalsborna föreföll ha haft ett gott skördeår 1879. 
 
Lars vän men även konkurrent Finn Jannes  har i egenskap av handelsman ungefär samma problem 
som Tommosfamiljen har med det kapital som de ofta lånar ut till utomstående. Ibland fick 
långivarna inte tillbaka den summa som de lånat ut och ibland fick de verkligen kämpa för att få 
tillbaka pengarna. Finn Jannes själv lånar också ut pengar och berättar om att han nästan tvingats 
jaga en man som ideligen lovade att betala tillbaka men ändå ständigt slapp undan. Finn Jannes 
berättar även för Lars om hans fars affärer: ” […] Din far [Tommos Erik] har fått in pengar han för 
han har fått in sin fordran av Klockar Lars då han sålt egorna åt Skröder [bulvanköpare åt Stora 
Kopparberg] [..]”106. Tydligen har denne Klockar Lars tvingats sälja sina ägor för att klara av att 
betala skulden till Tommos Erik. Hur mycket pengar det var frågan om förtäljer inte brevet.  
 
I gårdfarihandlarbrev från Kettisgården i Månsta i Älvdalen som Anna Gustafsson delvis genomläst 
nämns Tommosfolket som godhetsfulla långivare. Det allmänna ryktet ljöd däri att Tommos Erik 
Larsson var en sådan slags kreditgivare som ej hade så bråttom att få tillbaka det utlånade 
kapitalet.107 Men naturligtvis kunde det säkerligen inte tillåtas gå hur lång tid som helst innan 
fordringarna till slut måste drivas in. Den enes död blev säkerligen ibland den andres bröd, även i de 
nära sociala och ekonomiska nätverken i älvdalsbyarna. 
 
Ibland får gårdfarihandlarna i Tommos till och med lösa andra, skuldförbindelser hos grossisterna. 
Exempelvis den 6 maj 1876 skriver handlare JH Kronberg i Falun till Tommos Erik d.ä. och 
berättar att betalningen för den skuld på 30 kronor som månstabon Graf Olof Persson haft hos 
honom emottagits.108 Vad detta beror på förtäljer inte brevet. Eventuellt har Graf Olof inte haft 
möjlighet att betala Kronberg själv och står hellre i skuld till Tommos Erik. 
 
Tommos Lars fick också ibland problem med skuldsatta personer. Anna Gustafssons mor Hedvig 
berättade om en familj som handlat så mycket på kredit hos Tommos Lars under hans tid i gårdens 
handelsbod, att de tvingats lämna ifrån sig ett skogsskifte, kallat ”Dragonsskiftet” inom 
Tommosfamiljen. Hedvig kände att ”Dragonskiftet” inte förde något gott med sig och tyckte att de 
som fått lämna ifrån sig skogen i armod kunde ha fått tillbaks den, men så skedde aldrig.109 
 
På hemorten är följaktligen Tommosfamiljen oftast de som lånar ut pengar till andra, och vad 
breven och de muntliga uppgifterna kan berätta, verkar  de under denna period  inte själva stå i 
någon skuld till andra bybor i Älvdalen. Sina skulder har de hos grosshandlare i större städer där de 

                                                 
105 Brev 3/11 1879 fr. J. Johansson till T. Lars Eriksson. 
106 Brev 3/11 1879 fr. J. Johansson t. T. Lars Eriksson samt muntliga uppgifter A.G. 
107 Muntliga uppgifter från A.G. 
108 Brev 8/5 1876 fr. JH Kronberg t. T. Erik Larsson. 
109 A.G, muntliga uppgifter. 
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köpt sina varor. Men hemma i socknen verkar det således som om många andra familjer litar till att 
Tommosfolket kan hjälpa till med krediter och kontanter när det behövs. Det är både kvinnorna och 
männen  i Tommosgården som fungerar som borgenärer och utlånare.110 Kvinnornas roll i de 
ekonomiska sammanhangen undersöks i ett särskilt avsnitt.   
 
 

3:3  Tommosgårdens skötsel och jordbrukets organisation 
 
3:3:1 Handel, ekonomi och samhällsutveckling 
 
De hemmavarande gårdsfolket var naturligtvis på många sätt delaktiga i gårdfarihandeln, som 
stöttepelare brevledes men främst ekonomiskt. I Tommosgården fanns det som visats kontanta 
medel; det skulle betalas skulder och löner, kanske sparas och investeras i annat.   
 
De hemmavarande var på så sätt nästintill ansvariga för  handelns ekonomi och handeln var på så 
sätt en del av familjens vardagsliv och gårdens skötsel. De måste sköta reverslösningar,  ta emot 
varor och pengar. De skickade som det tidigare visats även varor till varandra, särskilt när 
handelsboden etablerats hemma på Tommosgården i mitten på 1870-talet. De större 
penningsummorna som omtalas tyder på att handeln vissa år går ganska bra både i  Älvdalen och 
för de handelsresande gråerna, trots brevens flitigt förekommande klagorop: 
 

[..]Edert kjärkomna bref från Torps[h]ammar är mig riktigt till [h]anda komit med följande ett Tusend 
kronor.[…] Skog för säljning knopar och går Las Olof Larsson har såldt ock nu är Syt Per och Såg Lars 
och Perlars Olof i farten ock vilja sälja för 16 kronor  Jag har fåt in pängar sädan dem såldt i Karlsarvet så 
jag sänder 2 tusend kronor på banken i morgon och så har jag fått hin 1300 i handlen. […]111 

 
Här har fadern Tommos Erik tagit emot en sändning kontanter, 1000 kr, i jultid 1884. I breven 
märks det att pengar är något som man var van att handskas med i Tommos, kontanter är inga 
märkvärdigheter. Ibland verkar handlarna vilja stoltsera lite över de mest lyckosamma affärerna. 
Erik berättar också om den allt mer tilltagande skogsförsäljningen som börjat i Älvdalen. 
Timmerförsäljningen är ett vanligt diskussionsämne i breven. Tommos Erik ville inte ta förhastade 
beslut utan att först ha diskuterat med sönerna vilka priser på timmer som kunde vara lämpliga och 
hur skogsaffärerna skulle skötas. 112  
 
Fadern Erik skriver även vad han tjänat i handelsboden hemma, 1300 kr, och att han sänt in 2000 kr 
på banken. De 2000 kronorna har möjligen tjänat på timmerförsäljning i Karlsarvet eller så har han 
krävt in en fordran ifrån någon i byn. 113 
 
De hemmavarande medlemmarna i familjen under brevperiodens år- Anna Andersdotter åren 1865-
1881 och Tommos Erik 1875- 1899 samt Såg Anna från 1882-  hade på detta sätt en viktig uppgift i 
den rörliga handelns organisation. Kontanter kunde skickas till en bank i Norrland där 

                                                 
110 Tommosbreven 1865-1886. 
111 Brev 27/12 1884 fr. T. Erik Larsson till T. Lars Eriksson. 
112 Se t ex brev 27/12 1884 fr. T. Erik Larsson till T. Lars Eriksson. 
113 Brev 27/12 1884 fr. T. Erik Larsson t. T. Lars Eriksson. 
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gårdfarihandlarna befann sig och gårdfarihandlarna kunde även skicka hem kontanter till hushållet 
och sedermera den fasta affärsverksamheten.  
 
De summor som ofta omtalas och skickas är följaktligen ansenliga i denna tids värde. Som 
jämförelse kan nämnas att 1885 värderas en flytt av en hel gård från en by till en annan i Älvdalens 
socken - med timmerbyggnader, fruktträd  och allt – till 927 kronor. Snickring av en fähusdörr och 
en kammardörr kostar 6 kronor. I dagsverke av en diversearbetande mansperson i Älvdalen kostar 1 
krona.114  
 
1865 nämner Tommos Erik i ett brev att han lyckats betala grosshandlarna hälften av vad han var 
skyldig dem: ”[..] nu skikar vi till Stockholm 1870 Rd som är [h]elften av vårt förlag[..]”. 115 Om 
man antar att Tommos Erik och kompanjonen Såg Per inte handlat hos några andra grosshandlare 
bör efter en enkel räkning hela summan varulagret kostat uppgå till 3740 riksdaler. Tommos Erik 
verkar följaktligen ha vågat satsa mycket pengar i gårdfarihandeln – tydligen blev 
handelsverksamheten så pass vinstgivande att gården kunde växa och bli  välmående. 
Tommosfolket var inga fattiga människor. 
 
Men förutom att man som också visats i föregående stycken samarbetade med sändningar av 
pengar, reverser, räkningar och varor hade de som var kvar på gården ett ansvar att hålla jordbruket 
igång. Tommosfolket är inte enbart handelsmän, de sköter också en förhållandevis stor gård som 
kräver arbete men också ger inkomster. I det citerade brevet ovan berättar Erik om den ökande 
skogsförsäljningen som i  och med storskiftet börjat i Älvdalen.116 Enligt muntliga uppgifter 
skaffade sig Tommos Erik ett ganska stort skogsinnehav. Innan storskiftet genomfördes från 1860 –
talet och framåt (helt genomfört 1890) gällde det att skaffa sig så mycket uppodlad mark som 
möjligt eftersom skogstilldelningen ökade ju mer mark som brukades. Gårdens arealer utökades 
bland annat genom uppodling av skogsmyrar. 117 Trots att Tommos Erik och hans söner under 
denna period ofta befann sig långt hemifrån lyckades de följa samhällsutvecklingen i hembygden 
och utöka gårdens skogsmarker. 
 
Anna Gustafsson uppskattar storleken på Tommos Eriks gård omkring slutet av 1800 –talet till strax 
under 500 ha. Tommos Erik valde att dela gårdens arealer endast i två delar, mellan sönerna Lars 
och Erik, trots att han hade fler barn. Normalt för bygden var annars att ägor skulle delas lika 
mellan samtliga barn, flickor som pojkar.118 Kanske blev döttrarna kompenserade ekonomiskt. 
Möjligen hade Tommos Erik lärt sig detta modernare tillvägagångssätt på sina handelsresor. Sonen 
Lars väljer dock att dela sin del i gården lika mellan alla sina sex flickor. 
 
Jordbrukets sköttes av de som befann sig hemma men mycket efter anvisningar som kom i breven. 
Tommos Erik befann sig hemma troligen från omkring  1875. Innan dess var det hans hustru Anna 
som skulle ansvara för jordbrukets skötsel.  Kvinnornas organisation av jordbruket och gården 
beskrivs i följande avsnitt. 

 

                                                 
114 Lidgårdens flyttningshandlingar fr. 1885 samt kontrabok fr. 1885. 
115 Brev 29/10 1865 fr. T. Erik Larsson t. Anna Andersd. 
116 Brev 27/12 1884 fr. T. Erik Larsson t. T. Lars Eriksson. 
117 Se Solders m fl, s.115 och 132 samt A.G muntliga uppgifter. 
118 A.G muntliga uppgifter.  
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3:3:2 Kvinnornas roll i handelsverksamhet, hushåll och jordbruk 
 
De ingifta kvinnorna på Tommosgården, Såg Anna Persdotter (Lars hustru)och svärmodern Anna 
Andersdotter , ägnade sig inte åt gårdfarihandel som gifta, utan stannade kvar hemma. Arbetet för 
dem bestod av sådant som anstod en älvdalsk husmoder vid denna tid bland annat barnskötsel, 
matlagning, djurhållning med mjölkhantering och dylikt. 119 Dessa kvinnor förestod dock ett 
förhållandevis stort hem med en som visats tämligen omfattande penninghushållning och hade på så 
sätt stor insyn i gårdens och även handelns ekonomi. De hade som snart skall visas även mycket att 
styra med i jordbruket, utöver de sedvanligt kvinnliga arbetsuppgifterna. 
 
När två eller ibland tre män var borta på handel samtidigt  blev naturligtvis förlusten av arbetskraft  
stor i hushållet. På Tommosgården hade man dock ekonomiska möjligheter att hålla sig med både 
dräng och piga och som hjälp i hushållet fanns också en äldre släkting, Tommos Eriks äldre bror 
Lars, på älvdalska kallad Lassbil. Trots möjligheterna att städsla hjälp med allehanda göromål var 
det säkert nog så arbetsamt- speciellt för den helt ensamstående Erik dä:s hustru Anna - att sköta 
gården.  
 
Jordbruket hade den nordsvenska så vanliga fäboddriften med både hemfäbod och långfäbod. 
Hemfäboden låg i Okbodarna och långfäboden först i Gessi fäbodar men sedan antagligen efter 
storskiftet i Hedbodarna. Att färdas dit innebar flera mil av buförning. Fäbodbruket med 
mjölkhanteringen var helt kvinnornas avdelning. Tidvis bedrevs även som tidigare nämnts ett hårt 
arbete med uppodlingar av tidigare obrukad mark ute i skogarna, eftersom Tommos Erik ville att 
gårdens arealer skulle växa i samband med storskiftet. En del hölador med kreatursfoder låg långt 
belägna från hemmet eftersom man hade åkrar på en mängd olika ställen och färderna dit kunde 
ibland bli besvärliga. 120  
 
Av breven förstår man att det övergripande ansvaret för både hushållets och jordbrukets 
organisation och även i vissa fall ekonomi låg på de hemmavarande kvinnorna när männen befann 
sig på handelsresor.  Tommos Erik skickade ofta hem anvisningar om jordbruksysslorna till hustrun 
Anna. Så här avslutar Erik brevet hem till hustrun om vad hon bör avklara i jordbruket i oktober 
1865: 
 

[…] Vad om rör där [h]emma vätt ni förut vad som skall göras förnämligast om det kan blifva en brun[n] 
i okbudum och timmer kjöras [h]em och [oläsligt] och [h]emma tilstellas en bra dyng kas vid stallet och 
mera dy att öka honom fram på vintren jag öfver lämnar dig min dyra maka och älskade barn och broder 
och äfven mig i den trofaste och barmärtige gudens faderliga omvårdnad med en 1000fald [h]älsning 
[..]121 

 
Hustrun Anna måste hålla reda på många uppgifter.  Hon skall helst se till att det blir en brunn 
grävd i Okbodarna och ordna med en ny dyngstad vid stallet samt se till att det forslas hem dy som 
de kan utöka stacken med om vintern. Det måste också köras hem timmer till gården från skogen. 
Om Anna kunde se till att alla arbeten utfördes enligt sin makes önskningar förtäljer inte brevet. 
Antagligen kunde hon dock anlita hjälp för att klara sysslorna. Ibland skriver Anna att hon måste 
anställa körkarlar för att klara vissa körslor, som att hämta foder och timmer:  

                                                 
119 Se t ex Levander 1953, s. 113-166. 
120 A.G muntliga uppgifter. 
121 Brev 29/10 1865 fr. T. Erik Larsson t. Anna Andersd. 



 35 
 

 
[..]Vi vill tala om för eder att [h]är [h]ar varit så snögut [snöigt] och en så sträng vinter så vi ar nöjggats 
[nödgats] att få en akukall [körlkarl] för Lassbil är så gammal och grufsam [ gruvar sig] så vi ar fått gamla 
Danils Andes i Karlsarvet. [..] 122 

 
Lassbil kanske inte riktigt orkar med att vara gårdens dräng på heltid, han har tydligen även besvär 
med sina fötter, som gjorde att han tidvis inte ens tog sig ur stugan.123  
 
I kvinnornas brev till sina makar beskrivs hur det vardagliga arbetet på gården sköttes och hur de 
löser arbetsuppgifter och som ovan, jordbrukskörslor. Deras män undrar, frågar och håller sig  noga 
informerade om gårdsarbetet och händelser i byn och socknen. Det hemmavarande gårdsfolket 
oroar sig också om de resandes hälsa. Nedan återges ett brev i sin helhet skrivet av Tommos Eriks d 
ä hustru Anna: 

 
Elfdalen och Månsta den 18 September 1874 

Dyre och af hjertat högt hälskade bortavarande make och son Lars. Guds nåd och frid vare var morgon ny 
öfver eder är min hjertliga önskan jag får nu i kort het skrifva några rader och tacka eder för det kärkomna 
breven som vi har fått som är oss riktigt tillhandakommit både från Stockholm och Sundsvall som vi med 
glädje och fägnad fått genomläsa och si att Gud har varit med eder och uppehålit eder med helsa som är 
det förnemligaste vi få åtnjuta af faderns beskydd och omvårdnad äfven så [h]ar vi samma hälsningar att 
sända eder tillbaka igen vi äro alla begåfvade med [h]älsa till närvarande stund både folk och kre[a]tur 
äfven så få vi omtala för eder vi har ladat i Kalser [ byn Karlsarvet ] och kornsäd i Månsta. det har varit 
torrt och bra men vi har ute i Budum blandsäd [h]är [h]emma det regnar nu så vi vet ej [h]ur snart vi får in 
det vi [h]ar ute jag kan ej påminna mig något vidare att omtala för denna gång utan 1000 fallt kär och 
flitig hälsning till eder.  
   Anna Andersdotter  
[…]Skrivfen till oss och talen om du Lars hvart något bättre i ansigtet som var frågan om medan du var 
[h]emma eller om du har sökt någon dokthor eller icke- Farväl farväl i Guds hand. 124 
   

 
Det märks att Anna längtar efter maken och sonen, men Anna skriver kortfattat ned det viktigaste; 
hur det går med säden som måste bli bärgad och hur väderleken är. Det regnar tydligen men 
gårdsfolket har bland annat klarat att få in en del av säden i ladorna. Familjen har som brukligt var 
odlingar på olika ställen, inte bara i hembyn Månsta. Lars har tydligen någon åkomma i ansiktet 
som oroar modern. Det var en oskriven lag att gårdfarihandlarens hustru alltid måste berätta om 
skötseln av gården och hur människor och djur mådde. De handelsresande männen ville veta hur 
hushållet upprätthölls och oroade sig naturligtvis ofta. Kunde de verkligen göra allting rätt 
därhemma? Tänk om de glömt något viktigt göromål? Deras engagemang i gårdens drift är påtagligt 
stort. Breven skrivna under höstmånaderna diskuterar naturligtvis ofta skörden. 
 
Det var dock inte alltid fråga om rena skildringar av gårdsfolkets vardagssysslor. I breven verkar det 
ofta ställas frågor och undringar, som blir till ett slags dröjande samtal. Det tar ibland många veckor 
innan Anna eller Erik kan få svar på sina spörsmål. Men det verkar som om ingen  brådska finns, tid 
har man gått om. Ärenden kan ligga i träda, eller så gör man som man gjorde förra året. Med det 

                                                 
122 Brev 6/1 1875 fr. Anna Andersd. t. T. Erik Larsson. 
123 Brev 27/12 1884 fr. T. Erik Larsson t. T. Lars Eriksson. 
124 Brev 18 /9 1874 fr. Anna Andersdotter till T. Erik Larsson  och T. Lars Eriksson. 
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hemmavarande gårdsfolket verkar ha pågått en  långsam dialog om vilka åkrar som skall plöjas, vad 
som skall sås på åkrarna och om det skall tas timmerstockar för byggandet av ett nytt fähus. 125 
 
Hustrun Anna måste tydligen alltid styra och ställa med att organisera hushållet och jordbrukets 
skötsel. Gårdfarihandlaren Erik  adresserade alla undringar och frågor  till Anna. Erik hade på så 
sätt full insyn och kunde genom den detaljerade kommunikationen råda och även styra henne i 
arbetet. Breven beskriver att gårdens hemmavarande kvinnor var vana vid att exempelvis organisera 
tröskning, arbete i kvarnen och åkerbruk. Eriks Anna håller även uppsikt åt sin man över bygdens 
utveckling och berättar för Erik vilket fastighetsnummer som stod på tur i storskiftets 
samhällsomvälvning.126 Erik har tydligen bett henne att hålla honom informerad.   
 
Hustrurna i Tommos skötte även ekonomiska förbindelser, såsom kreaturshandel och som visats 
anställningar av körkarlar och tuvhuggare. Anna dä skriver i oktober 1873 att hon ” frågatt Hans 
Lars om tuf hugningen och han svarte varken ja eller nej.”127 ( Tuvhuggning var sättet man skaffade 
sig strö att sprida under kreatur och hästar. Tuvorna var en slags myrmossa som hämtades hem efter 
att den torkats på hässjor och tröskades till strö). I samma brev berättar hon för sin man att hon 
betalat för den ved hon var skyldig Gumas Lars.128 Anna dä var som breven tydligt skildrar en 
kvinna van vid att sköta ekonomiska förbindelser och kontakter med personer utanför hushållet.  
 
Följande brev skrivet i november 1874 är särskilt intressant. Här beskriver Anna dä sysslorna och 
arbetet på gården men också de ekonomiska affärer hon är inblandad i: 
 

[…]Det är kallt och mycken snö och myrarna är dåliga frusna för det har kommit så mycket snö. Gravtyt 
[Gravfaster] har sålt fålen åt Rytter Per för 130 Rd och häfven fäck jag 90 Rd men jag fäck ej behålla dem 
mer än öfver natten, Hans Anders kom och var så angilägen så jag måtte låna honom 80 Rd, han skulle 
beganna [begagna]dem till en häst och Hans Lars har nu odlat upp det som det var frågan om.[..] Vi har 
harbetat i qvarn i tio dagar och fattas en dag till jag kan ej säga något om det.[…]129 

 
Det var viktigt att omtala väderleken, att myrarna inte kunnat frysa till ordentligt försvårade de 
tidskrävande färderna till hemfäboden och till de höladorna med vinterfoder som låg långt bort. 
Gårdsfolket var upptagna med kvarnarbete, och Anna verkar också vara med på det. Men vi får 
också veta att Anna tydligen är involverad i andra bybors affärer för brevet visar att hon är en 
kvinna som man kan låna pengar av. Hon verkade vara en betrodd utlånare hemma i byn. Brevet 
visar att hon hade 90 riksdaler att fordra av Rytter Per, en älvdalsbo. När Hans Anders , en man i 
Månsta, kom för att  låna pengar för att köpa en häst var det Anna som fick låna honom pengarna, 
eftersom han varit så angelägen.  
 
Anna dä får även ständigt många uppmaningar att sätta igång sysslor i jordbruket från maken i 
Norrland: Lossa fårdyngan vid sommarfähuset innan den fryser fast! Kör ut dynga på Lutmyran! Ta 
hem hö! Hör efter vilken skog som skall avverkas!130  Breven berättar följaktligen om ett arbetsamt 
kvinnofolksgöra i jordbruket utöver de sysslor som kvinnorna alltid ägnade sig åt. Det var mycket 

                                                 
125 T ex brev 13/9 1874 fr. T. Erik Larsson t. Anna Andersd. 
126 Brev 8/10 1873 fr. Anna Andersd. t. T. Erik Larsson. 
127 Brev 8/10 1873 fr. Anna Andersd. t. T. Erik Larsson samt 1886 (datum saknas) fr. Anna Persd. till T. Lars Eriksson. 
128 A.G muntliga uppgifter samt 8/10 1873 fr. Anna Andersd. t. T. Erik Larsson. 
129 Brev 28/11 1874 fr. Anna Andersd. t. T. Erik Larsson. 
130 Brev 27/11 1867 fr. T.Erik Larsson till Anna Andersd. samt 25/10 1868 fr. T. Erik Larsson till Anna Andersd. 
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att hålla reda på, även om mycket av arbetet säkert kunde utföras med hjälp av pigor eller drängar. 
Det breven inte berättar så mycket om är sådana oerhörda självklarheter som barnpassning, 
bakning, matlagning och kreatursskötsel – allt det som naturligtvis också måste ha upptagit en stor 
del av Tommoskvinnornas vardagsbestyr. 
 
Barnen är ganska osynliga i breven mellan Anna Andersdotter och Tommos Erik. De omnämns 
kärleksfullt i hälsnings- och avslutningsfraserna men föräldrarna berättar inte så mycket om dem 
såtillvida det inte hänt dem något speciellt. 1878 avlider Erik och Annas yngsta dotter, den tioåriga 
Maria i scharlakansfeber.131 Själva dödsfallet omnämns inte men 1877 insjuknar Maria i något som 
fadern Erik beskriver som en envis ”[h]alssjuka” och skriver ” vi kan ej anat än öfverlämna henne åt 
herren”.132 Kanske blev hon aldrig frisk.  
 
Trots att breven alltid är adresserade till en person - exempelvis Anna Andersdotter- är tilltalet i 
samtliga brev oftast ”ni” och i detta ingick säkerligen hela hushållet med hustrun, halvvuxna barn, 
småbarn, pigor och gamle Lassbil. För att teckna en bild av hushållet har Anna och Erik exempelvis 
år 1870 barnen Anna, 20 år och Lars, 18 , dessa två är antagligen ofta på handelsresa. Hemma finns 
då barnen Kerstin 15, Margit 11, och de yngsta Erik 8 och Maria 2. ( Se figur sidan 21).133 
 
Anna Andersdotter verkar vara en stark, utåtriktad och arbetsam kvinna utifrån det breven kan 
berätta om henne. Mellan henne och svärdottern Såg Anna Persdotter (Lars hustru) förefaller det 
finnas vissa skillnader. Anna dä verkar ha haft en mer mångskiftande roll på gården än svärdottern. 
Anna Andersdotter avlider 1881 endast 56  år gammal i en maginfektion. Denna händelse omtalas 
inte i breven från detta år men hushållet och gården måste då förlorat en stark och mycket duglig 
person och arbetsledare. Lars gifter sig med Såg Anna först i juni 1882 och den unga husmodern 
kan således inte få någon hjälp av sin svärmor. Däremot finns förmodligen hennes svärfar Tommos 
Erik alltid hemma, vad breven kan berätta redan från omkring 1875. Hans råd i viktiga spörsmål var 
säkert betydande. Han förestod då gårdens handelsbod men var säkert involverad i jordbruksarbetet 
och avlastade säkerligen Såg Anna mycket i de sysslorna. Att ha gårdshandelsbod innebar inte att 
man stod bakom affärsdisken hela dagarna – man gick dit när det kom kunder.134 
 
Såg Anna Persdotter hade själv följt med sin far Såg Per, Tommos Eriks kollega och kompanjon, 
som handelsbiträde på resor i Norrland. Hon var således van att leva och verka i en 
gårdfarihandlarfamilj och att vara ensam och skild  från maken var säkert inte främmande för 
henne. Såg Anna verkar dock enligt breven inte vara lika involverad i gårdens drift och ekonomi 
som sin svärmor. Efter bröllopet ger sig Lars ganska omedelbart ut på handel och Anna blir kvar 
hemma. De nygifta skriver ömt till varandra: 
 

[…]Det är tråkigt att gå och släpa med säcken varje dag så det är ganska tröttsamt men tanken på dig 
lifvar mitt sinne att fortsätta och för att göra dig lycklig som min maka det är min högsta sträfvan.[…]135 

 
Anna svarar redan efter tio dagar, makens handelsresa blir för henne en tråkig väntan: 
 

                                                 
131 A.G släktforskning. 
132 Brev 6/1 1877 fr. T. Erik Larsson t. T. Lars Eriksson. 
133 A.G släktforskning. 
134 A.G munltiga uppgifter och släktforskning. 
135 Brev 4/10 1882 fr. T. Lars Eriksson t. Anna Persd 
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[…]Samma tidningar får jag senda dig min kära vän, att jag lefver och mår bra intill denna dag och stund. 
Men det är långsammast när jag tänker på den långa tiden du blir borta innan du kommer så jag muntligen 
får tala med dig.[…]136 

  
Sådana stillsamma men personliga känsloyttringar är ovanliga i breven, mest skildrar de mer sakligt 
vardagsliv och sysslor. Att Anna och Lars längtar efter varandra är dock förståeligt.  
 
Annas brev skildrar inte lika mycket jordbrukssysslor och hårt arbete än de som involverar 
svärmodern. Breven som berättar om Såg Anna är dock mindre till antalet och därför kan man inte 
helle få veta lika mycket om hennes roll i gårdsarbetet. Lars uppmanar henne till vissa saker ibland, 
som att passa så packlådorna med varor som kommer från Stockholm till gården har rätt innehåll.137 
Nedan berättar hon för sin make hur det går med försäljningen av en av gårdens kor. Makarna har 
tydligen diskuterat en eventuell affär. Anna befinner sig i Okbodarna med förstfödda dottern Hilda 
och en piga:  
 

 
[…] Det var frågan om att sälja nogon ko men det här [är] ingen som vill köpa och intet pris. på mora 
marknad gälde bästa mjölkkor 40. kronor. Hilda hälsar fader och far bror och tackar för hälsningar och 
dockan från Stockholm.[…]138 

 
Någon försäljning av kon blev inte av eftersom  priserna ansågs alldeles för låga. Tydligen har hon 
hört sig för om marknadspriserna i Mora. Såg Anna menade dessutom att ingen var intresserad av 
att köpa kor för tillfället. Möjligen hade folk dåligt med kontanter. Det kvinnliga arbetsområdet 
kreaturskötseln var Såg Anna noga med och det berättas att hon hade svårt för att låta någon annan, 
till exempel en piga, sköta ladugårdsarbetet. Ingen annan var riktigt betrodd.139 
 
Den Hilda som omnämns i brevet ovan är Tommos Lars och Såg Annas första flicka. Familjen 
välsignades med ytterligare 5 flickor och en pojke som tyvärr dog ung i difteri. 140 Hilda omtalas 
ofta i breven och gårdfarihandlaren Lars är noga med att ibland skämma bort henne med leksaker 
som till exempel dockor, munspel och porslinsgubbar. I breven märks det att den nyblivna pappan 
Lars har svårt för att vara borta så långa perioder ifrån sin lilla flicka: ” Hälsa Hilda” skriver han; ” 
jag är så glad jag ser hon växer och är frisk”.141 Såg Anna och gårdens pigor får också ofta presenter 
och gåvor som till exempel kläder, klänningstyger och spetsar i de ” skickningar” som i strida 
strömmar kommer till gården och handelsboden.142 
 
Somliga månader går gårdfarihandeln verkligen bra även för Lars. När handelsmännen sålt mycket 
av sina varor samlas pengarna i västfickan och de måste skickas vidare. I ett brev skrivet  6 
december 1885 sänder Tommos Lars hem 1200 kronor till sin maka ” pängar jag sänder em, förvara 
dem där det är säkert för eld ”. I samma brev måste han ändå beklaga sig att handeln ”går så småt 

                                                 
136 Brev 15/10 1882 fr. Anna Persd. t. T. Lars Eriksson. 
137 Brev 22/9 1885 fr. Anna Persd. t T. Lars Eriksson. 
138 Brev 1886 ( datum saknas) fr. Anna Persd. till T. Lars Eriksson. 
139 A.G, muntliga uppgifter. 
140 A.G släktforskning. 
141 Brev 8/12 1883 fr. T. Lars Eriksson t. Anna Persd. 
142 Brev 26/111883 fr. Anna Persd. t. T. Lars Eriksson. 
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(dåligt) ” . Lars skriver då också att han ” känner sig utledsen vid det här arbetet”.143 Efter mitten av 
1880- talet verkar som tidigare nämnts gårdfarihandeln i Tommosfamiljen vara på upphällningen. 
 
Trots att Såg Anna har svärfadern hemma på gården verkar hon likt sin svärmor ändå oftast ansvara 
för de pengar som maken sänder hem till gården. Annandag jul 1886 sänder dock Lars hem ett brev 
adresserat till sin hustru, men med följande meddelande:  
 

[…] jag sänder i ett särskilt bref Åttahundra kronor adreserat till fader jag förstår du har ont om tid att gå 
på posten och hämta det jag vill ej gå och bära dem på mig tal om när du skrifver om det kommit 
fram.[…]144 

 
Såg Anna får följaktligen en del hjälp av svärfadern. Lars och fadern verkar också brevväxla och 
ofta är det i breven mellan fadern och sonen som de helst ventilerar jordbrukssysslorna och den 
handelsverksamhet de samarbetar om. Gårdfarihandeln och den fasta handeln verkar hamna under 
samma konto och krävde som visats samarbete med varor och reverser. Visst skildrar den yngre 
generationens brev även handelns och gårdens verksamheter, men Lars och Annas brev är mer 
personliga och moderna – de liknar i högre grad dagens privatbrev. Det är istället mera fadern Erik 
som berättar för de handelsresande sönerna om buförningen, om tröskning och om arbetet i kvarnen 
och om nyanställning av körkarlar. Och kanske hade han blivit van vid att vara ansvarig för 
jordbruket eftersom han varit stationerad hemma sedan mitten på 1870-talet. 145 
 
 
3:3:3  Avslutning – brevet om familjeföretaget 
 
Avslutningsvis återges  ett brev skrivet av  Tommos Erik Larsson till hustrun Anna 1868. Brevet är 
även tidigare citerat men visar på ett mycket åskådligt sätt hur gårdfarihandlaren och hustrun i ett 
nära samarbete trots milslånga avstånd måste hålla reda på många trådar i deras komplexa 
familjeföretag. För familjeföretag är det namn som verkar passa bäst i beskrivningen av 
Tommosfamiljens alla verksamheter 

 
Den 25 oktober skrev Tommos Erik Larsson hem till sin hustru från Sundsvall. Han berättade om 
de betalningar han gjort och att det snart skulle komma en revers från Stockholm. Det var tydligen 
viktigt att reverserna skickades hem till Månsta från grossisterna när dessa erlagt full betalning. Det 
ekonomiska , att hålla reda på vilka som fått betalt och inte, måste först och främst avhandlas: 
 

[…] att vi nu har skikat hela belåpet til Söderström i Stockolm 690 rd och bit [bett] honom skika [h]em 
revärsen och till Hedman i Fahlun [en grossist] har vi skikat ful[l] betalning 152 Rd och bett honom skika 
[h]em revärsen. Vi har endast oskikat till Kronberg 150 rd  då är dem inberäknade varorna vi skikade 
[h]em. […] 146 

          
Det verkar viktigt för Tommos Erik att få reda på om betalningarna verkligen nått grossistföretagen. 
Hustrun Anna måste vara noga med att berätta vilka reverser som överkorsade kom hem till gården. 

                                                 
143 Brev 6/12 1885 fr. T. Lars Eriksson  t. Anna Persd. 
144 Brev 26/12 1886 fr. T. Lars Erikson t. Anna Persd. 
145 Se t ex brev 24/11 1883, 27/12 1884 fr. T Erik Larsson t. T. Lars Eriksson m. Broder samt 11/9 1883 fr. T.Lars Eriksson t. 
Anna Persd. 
146 Brev 25 /10 1868 fr. T. Erik Larsson t. Anna Andersd. 
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Att de var överkorsade betydde att varorna blivit betalda. Tydligen har Erik och kompanjonen Såg 
Per även skickat hem varor till sina gårdar. 
 
Erik gläds mycket när han fått höra att äldsta dottern Anna genomfört sin första handelsresa och nu 
tänker göra en ny resa till Hälsingland. Anna och  kamraten Marit har börjat ”gå med säcken” och 
Erik är stolt över dottern som äntligen skall bidra på ett nyttigt sätt till gårdens ekonomi. Efter ett 
långt förmaningstal kräver han att  få veta om de verkligen klarar att köpa sina varor själva eller om 
han måste skicka pengar dit de handlat: 

 
[..]Jag hörer att Marit och Anna har fåt pängar själfva att bitala med och tänka göra en resa til Hälsingland 
och taga vägen om fahlun och det var bra att Anna har komit att försöka med något företag som blir en 
bra hjälp för våra beofver [behov] i vår kjära familj [..] jag vil nu få svar på detta bref til Sundsval med 
samma adres som förut och låt mig få väta [veta] om revärser komit em [..] och om det vart någon resa för 
Anna och Marit och om de bitala sinna varor själfva så vi sliper skika för dem. De få också 10 prosänt på 
suman, att de få 5 rd afdrag på 50 rd. [..]147  

 
Erik manar återigen hustrun att hon måste berätta när reverserna kommit till gården. Erik är också 
noga med att tala om att flickorna kan få 10 procent när de handlar med grossisterna och vill att 
hustrun skall förklara rabattens innebörd för flickorna.  
 
Erik berömmer också höstens åkerbruk som familjen genomfört och pådriver att familjen måste ta 
hem dy till gödselstacken och strömaterial till gården. Antagligen är det för att vintern är i 
antågande och att snön kommer att göra dessa arbetsuppgifter omöjliga: 

  
[…]Ock det är bra att ni tagit op alla lindor [åkrar] som var föresat och det vore bra om ni kunde få em 
någon Dy och tufvur [strömaterial] i Okbudum och även i Månstad som jag skrifvit om i föra brefvet.. [...] 
148 

 
Ibland verkar han få lov att nämna uppgifterna i flera brev, så att han kan vara riktigt säker på att 
hustrun och familjen verkligen får allting utfört. Han berättar även att han fått brev från Roslagen 
där han  tidigare gårdfarihandlat och att han unnat sig en ny plog som han beställt och kanske får 
hem till gården  till vintern.  
 
Som avslutning uppmanar han Anna höra efter vilka skogskiften som skall avverkas och ber henne 
sälja till bort affären till den som ger högsta procenten: 
 

[..][H]ör efter på vad för skog skiften skola afvärkas blir den delad på rotarna så ackudira [prata] bort vår 
handil till den som ger [h]ögsta prosänten. Jag har skrifvit det inneligande brevet till Kettis Per Larsson 
och hanmodar honom att bestyra om vår skoghandel, så du sliper du kan ändå [h]öra efter [h]uru det blir 
[..] intet vidare att omskrifva för denna gång utan en hjärtlig kjär älsning til dig min Dyra maka och 
älskade barn jag här och förblifven eder hulde fader til det sista som är döden.  
Täknar mitt namn Tommos E Larsson. 149 

 
Men Tommos Erik överlåter inte skogsaffärerna helt till hustrun utan bifogar en hälsning till en man 
i byn som anmodas hjälpa henne. Hon måste då ge denna arbetssorder som följer i brevet till 
grannen Kettis Per, men ombeds ändå hålla ett öga på affären.  

                                                 
147 Brev 25 /10 1868 fr. T. Erik Larsson t. Anna Andersd. 
148 Brev 25 /10 1868 fr. T. Erik Larsson t. Anna Andersd. 
149 Brev 25 /10 1868 fr. T. Erik Larsson t. Anna Andersd. 
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Det ovan nämnda brevet är ett av de äldsta i samlingen och åskådliggör en handels- och 
jordbruksverksamhet som involverar och engagerar en hel familj i mitten på 1800-talet i byn 
Månsta i Älvdalens socken.  
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4 Reflektion 
 
4:1 Nödvändig kommunikation 

 
Tommoshandlarna samt många av deras kollegor var under denna tid helt beroende av en 
fungerande brevväxling med sina jordbrukande familjer. De var tvungna att hålla kontakt med 
hemmet, grossister och andra som de samarbetade med för att handeln och vardagssysslorna skulle 
fungera i en sådan omfattning. I ett tidigt brev från november 1869 märks det att oron hos 
gårdfarihandlaren Tommos Erik blir stor när han ute på sina vandringar ej får svar på sina brev till 
hemmet: 
 

[…]Nu har vi uppe [h]ållit  os här kring Torp och tänkte få bref som vi begärt men vi får ej något fast vi 
gort os besvär och [h]ört efter det fjärde gången nu  ty har brefvet gåt [h]em från Sundsval riktigt och ni 
skrifvit på första post så hade det säkert hunit hit. och nu vät vi ej vad fil [fel]som [h]är, vi äro myket 
lesna att ej få  [h]öra något från eder[..] Varen så god och skrifven svar på detta bref på första post om det 
skal hinna til Sundsval tils vi komma dit och tal om allting både stort och småt och gören ett långt bref 
Tal om huru det är med folk och Criatur [kreatur][..] tal om huru qvarn står på sig och om det kommer 
någon lut.[…]150 

 
Det verkar bli väldigt besvärligt och svårt för de i jordbruket och hushållet engagerade 
gårdfarihandlarna Tommos Erik och Såg Per att hålla sig uppdaterade när kommunikationen av 
någon okänd anledning inte fungerade. Kanske var det något fel på postgången eller så var hustrun  
bara sen med svaret. Frustrationen i brevet är kännbar när gårdfarihandlarna inte vet vad som hänt, 
de hemmavarande måste skriva ett långt brev. - Är folk och djur friska, går kvarnarbetet bra, har det 
verkligen kommit någon lut till jul?  
 
Breven – det huvudsakliga källmaterialet till denna uppsats – berättar därför mycket om 
nödvändigheten av kommunikation utan att ens behöva bli lästa. De finns ju, och är i sig själva 
således ett bevis på en oumbärlig kommunikation. Gårdfarihandlarens kontakt med hushållet och 
jordbruket, nära och kära samt med grossister och kollegor, var troligen en förutsättning för att 
handeln och jordbruket skulle kunna bedrivas i sådan omfattning i denna familj. Som visats i 
bakgrundsavsnittet har älvdalsbor även bedrivit gårdfarihandel under tider då postgången kanske 
inte fungerade lika bra. Kanske kunde Tommosfamiljens handel i kombination med gårdshushållet 
utvecklas till ett lukrativ rörelse mycket  på grund av kommunikationsmöjligheternas utveckling  
under andra hälften av 1800-talet? 
 
Brevkorrespondensen visar sammanfattningsvis att Tommosfamiljens sysselsättning var 
mångfacetterad där gårdfarihandel, fast handel och jordbruk ingick i en välorganiserad rörelse. 
 
 

4:2 Hur organiserade Tommosfamiljen sin handelsverksamhet? 
 
De undersökta breven visar att handelsverksamheten och även gårdsskötseln i denna familj bedrevs 
i ett sammansvetsat nätverk beroende av kommunikation och samarbete, affärssinne och ett 

                                                 
150 Brev 23/11 1869 fr. T. Erik Larsson t. Anna Andersd. 
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strävsamt, gudfruktigt sinnelag. De visar även att hemmavarande gårdsfolk var delaktiga i handeln, 
främst på ett ekonomiskt plan men att de också fungerade som stöttepelare och uppmuntrare via 
breven. Tommosfolket hade ett vad vi idag skulle kalla för familjeföretag. Utan hustrur och 
gårdsfolk fanns ingen möjlighet att bedriva den rörliga handeln i en sådan omfattning samt i 
kombination med ett jordbruk och sedermera en fast handelsbod. 
 
Den rörliga handeln i Tommosfamiljen organiserades likt alla andras handelsfärder i Älvdalen vid 
denna  tid, som Levander och Rosander redan i stort berättat om.151 På 1850-talet – det decennium 
som man utifrån flyttningslängderna ( se avsnitt 2:4) troligen kan betrakta som gårdfarihandelns 
glansperiod- sägs det att Tommos Erik befann sig i Uppland och Mälardalen tillsammans med 
kollegan Såg Per. Under 1860-talet slår Tommos Erik fortfarande ofta följe med honom. De 
samarbetar således och verkar vara kompanjoner. De lär också tillsammans ut 
gårdfarihandlarsysslan, främst till sönerna. Eriks dotter Anna går också på handel, men utan fadern 
som läromästare. Enligt den gängse bilden  kanske Erik tänkte att flickor som ändå gifter sig får 
sluta med handeln i alla fall. Under 1870-talet förefaller Tommos Erik klara sig utan kompanjon, då 
börjar sonen Lars också med gårdfarihandel. Tommos Lars och hans bror verkar inte ha några 
kompanjoner ute i fält, de samarbetar med fadern och hans gårdshandelsbod och även ibland med 
andra handlare på hemorten. Familjens handelsrörelse växer och utvecklas således under 1870-talet. 
Lars och Erik dy gifter sig med Såg Pers döttrar så någon form av samarbete familjerna emellan 
finns följaktligen kvar. 
 
En del av företaget bedrevs ute i fält, ett evigt mobilt slit med att först införskaffa varulagret i någon 
större stad, sedan ta sig till Norrland och därefter gå från gård till gård med säck och kälke. I de 
senare breven berättas det om att Tommos Lars ofta utnyttjar de moderna kommunikationsmedel 
som står till buds, de har råd att åka till exempel båt från Stockholm till Sundsvall. ( Se till exempel 
brevcitat avsnitt 1).  
 
Tommos Erik d ä betraktade sig inte som en yrkesman, där han år ut och år in vandrar efter sina 
kända handelssträck. Vad skulle han själv titulerat sig som om man kunnat fråga honom? Handlaren 
Tommos Erik Larsson i Månsta eller handelsbonden Tommos Erik Larsson? Troligen enbart som 
hemmansägare. I Älvdalen och Dalarna  hade man helt enkelt många olika utkomstmöjligheter 
varav gårdfarihandel var ett alternativ som många till synes verka ha valt. I Tommosfamiljens fall 
kan handelsrörelsen och jordbruket betecknas som ett familjeföretag där handelsrörelsen gick i arv 
precis på samma sätt som gården och jordbruket. Säkerligen fanns fler liknande familjedrivna 
handelsföretag i Älvdalens socken under denna tid. Gårdfarihandeln var som visats i 
bakgrundsavsnittet en historiskt och traditionellt förankrad samt populär utkomstmöjlighet under 
Tommoshandlarnas verksamhetstid. På 1880-talet verkar dock gårdfarihandeln avklinga, både för 
älvdalsbornas del och för alla andra gårdfarihandlare i övriga Sverige. 
 
Gårdfarihandlarna i Tommos vandrade ut på hösten, oftast i september, köpte sig sitt varulager 
främst i Stockholm hos välkända grossister. Under hela hösten och vintern bedrev de handel och 
ortsnamnen i breven berättar att de främst rörde sig kring Sundsvall i Medelpad men även i 
gränstrakterna mot Jämtland och Härjedalen. Handlarna hade nästan alltid sina varulager inhyrda i 
Torpshammar. När lagret sålts kunde vinsten fördelas eller investeras och skulder betalas. 
Betalningar kunde de skicka till grosshandlarna själva, eller så kunde familjen, hustrur eller 

                                                 
151 Levander 1953, s.282-355 samt Rosander 1980. 
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sedermera Tommos Erik dä, skicka pengar hemifrån. På vårkanten kunde de äntligen färdas hemåt 
igen till sin älskade hemgård  med de årligen återkommande vårsysslorna. Hemma väntade också 
andra sysslor, som till exempel utlåningsverksamhet. 
 
Hemma på gården skötte fadern Tommos Erik den fasta handelsboden från det sena 1870-talet 
kanske så länge han orkade eller åtminstone tills det att sönerna slutade med gårdfarihandeln. Den 
rörliga handeln och handelsboden vävdes samman till en lukrativ rörelse tillsammans med jord - 
och  skogsbruk. De gårdfarihandlande sönerna samarbetade med fadern i handelsboden, med  både  
betalningar och varuinköp. I handeln verkade kundernas krediter ofta var ett stort problem- krediter 
som åtminstone en gång ledde till att Tommos Lars drev in ett helt skogskifte i fordran. 1886 slutar 
den korrespondens mellan Tommosfolket som legat till grund för denna uppsats. Möjligen är det 
detta år som gårdfarihandeln upphör i Tommosfamiljen. 

 
 
4:3 Hur organiserades vardagssysslorna för de hemmavarande i familjen? 

 
Det var inte bara gårdfarihandlarna själva som var delaktiga i handeln. Familjens 
handelsverksamhet var helt avhängig att samtliga familjemedlemmar hjälptes åt i arbetet. Därför 
kan man säga att handelsverksamheten också var en del av de hemmavarandes vardagssysslor vid 
sidan av hushållet och jordbruket, att alltsammans var en familjedriven rörelse. En del av handeln 
sköttes som visats  från hemmet. Där tog de emot kontanter  och eftersom pengar fanns i hushållet 
blev familjen även långivare till andra. Jordbruket skulle skötas och vårdas, hushållet skulle styras, 
skulder betalas och drivas in och vinster investeras. Sedermera bedrev man även handelsbod på 
gården.  
 
Familjeföretaget med dess olika delar, var också del i något större, ett vidare socialt och ekonomiskt 
nätverk i byn och socknen. Det verkar ha varit självklart för Tommosfamiljen att hjälpa släkt och 
vänner så att de inte skulle få svårigheter med skötseln av gårdarna när deras anhöriga befann sig på 
gårdfarihandel. Att hjälpas åt på ett naturligt och självklart sätt ingick också i vardagssysslornas 
organisation, till exempel att hjälpa en familj få en tunna utsäde ( se avsnitt 2:3:1 ). Även Götlind 
beskriver detta förhållande kring Backåkersgården i Hummelbo i Garpenberg. Grannar och 
släktingar hjälptes åt när man behövde hjälp med något.152 Än idag kan säkert de som växt upp på 
landsbygden i mindre byar känna i igen sig i ett sådant socialt nät, där till exempel  trygghet och 
sammanhållning  är viktiga delar. 
 
I vardagsliv och sysslor ingick även familjens delaktighet i ett ekonomiskt nätverk i byn och 
socknen. Tommosfamiljen var i egenskap av handelsmän och relativt förmögna sådana, utlånare av 
kontanter men hade även fordringar att kräva in av människor som handlat på kredit av dem. Om 
man vågar tro ryktet var Tommos Erik en ”snäll” utlånare och borgenär. Ihlis – Pettersson beskriver 
( se även avsnitt 1:3:2 ) de ekonomiska relationerna mellan utlånare och skuldtagare i Djura by, i 
Leksand. Där ingick också informell kreditgivning och skuldsättning i vardagslivet som en naturlig 
företeelse, precis som verkligheten såg ut i Älvdalen  och Månsta by. Ihlis-Petterson menar att en 
djupare förståelse fanns för varandras ekonomiska problem, det gjorde helt enkelt inte så mycket 
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om utlånarna ej fick tillbaka kapitalet, man tog hand om varandra i byarna så att inte gårdar gick 
överstyr.153  
 
Då kanske de muntliga uppgifterna kan stämma, att det inte var omöjligt att Tommos Erik  faktiskt 
kunde vara en godhetsfull långivare. Men vad breven kan berätta om den informella lånekultur som 
Tommosfamiljen var del i, i Månsta och Älvdalen, så måste till slut skulderna ändå drivas in. Trots 
att det kanske förflutit lång  tid sedan Erik lånat ut  kapitalet verkar inte fordringarna fallit i 
glömska. Och hur kristen och fromt tänkande Tommos Erik och hans familj än var, så var de trots 
allt även affärsmän.  Tommos Erik , hans hustru Anna och även sonen Lars och vännen Finn Jannes 
lånade ut kapital och krävde även in fordringar. 
 
Hemma på gården i Månsta fanns familjeföretagets ”huvudkontor” varifrån gårdfarihandlarna, 
främst sönerna Lars och Erik dy, kunde få stöd och hjälp av fadern Erik. Via breven kunde 
gårdfarihandlarna i sin tur berätta vad som behövdes göras på gården, och påminna om 
arbetsuppgifter, trots att de befann sig många mil bort. Samtalet mellan handlare och gårdsfolk, 
främst kvinnorna, kan beskrivas som en utdragen dialog som var helt nödvändig för verksamhetens 
överlevnad. Jordbruket kunde vänta på svaren, eller så fick gårdsfolket arbeta efter gammal vana. 
Vissa spörsmål kunde kanske också väntas ut, man hade tid, mer än vad vi har idag. 
 
Det verkade inte vara en märkvärdig situation att  gården ständigt i perioder årligen saknade en 
manlig husbonde, i alla fall under Erik d.ä:s tid som gårdfarihandlare. Tommosgården var dock 
efter förhållandena i trakten tämligen stor och krävde mycket arbete. Hustrurna, främst Anna d.ä., 
styrde och ställde med sysslorna hemma, men mycket från förslag som kom i breven. Gårdsfolket 
fick ständigt påminnelser om vad som skulle avklaras i jordbruket och ibland vad som skulle göras i 
skogsaffärerna. De frånvarande gårdfarihandlarna i Tommos visade omsorg om sin gårds skötsel 
och  åtminstone Erik d.ä. hade ambitionen att gården till och med skulle växa och utvecklas. 
Hemma måste familjen ordna så att  jordbruket flyter efter gammal vana och ibland krävs det att det 
nyanställs tjänstefolk som till exempel körkarlar. Säkerligen kunde även de halvvuxna barnen också 
bistå Anna d.ä. i arbetet, men detta berättar inte breven så mycket om. 
 
För gårdfarihandlarna själva, verkar jordbruket och gårdens skötsel vara det käraste spörsmålet, i 
alla fall i korrespondensen mellan makarna Erik och Anna och mellan Erik d.ä. och hans söner. 
Handeln var dock också säkert ekonomiskt betydelsefull för familjen och den levnadsstandard de 
måste vant sig vid så länge den betraktades som lönsam. Tommosfamiljen var en välbeställd 
handlarfamilj vana vid kontanter, köpevaror, klänningstyger och till och med leksaker till barnen. 
Sysselsättningarna handel, jord- och skogsbruk utgjorde tillsammans delar i ett och samma 
familjeföretag där ganska betydande vinster måste ha gjorts. Erik d.ä. strävar som sagt hela tiden 
efter att gården skall växa och en arbetsam del av de hemmavarandes vardagssysslor under 
brevperioden förefaller vara uppodling av skogsmyrar. Gården växte också och uppskattas strax 
före sekelskiftet  1900 till 500 ha, Erik och hans söner lyckades genom lyckosamma och 
förutseende ageranden skaffa sig ett stort skogsinnehav som de kunde leva av.  
 
Under 1800-talets andra hälft gällde det kanske att börja se sig om efter andra utkomstmöjligheter 
än de traditionellt förankrade näringarna. Som visats i föregående avsnitt flyttar den älvdalska 
gårdfarihandeln sig geografiskt från Mälardalen till Norrland under 1800-talets andra hälft. 
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Lanthandeln började troligen etableras på allvar i Mälarlandskapen och Norrland blev 
Tommoshandlarnas sista lukrativa arbetsområde. Dessa handlare hade sin glansperiod i den 
traditionsrika gårdfarihandelns slutskede och var kreativa nog att se sig om efter mer lönsamma 
näringar i hembygden.  
  
Att vara gårdfarihandlare och ha handelsbod lönade sig följaktligen inte in på 1900-talet. Då blev 
Tommosfolket enbart bönder, skogen och jorden gav tillräckliga utkomster. När Tommos Lars 
Eriksson ville sluta med all handel bad han kunderna uppsöka en annan handelsbod: ” - Bellir go 
uppi Fider og borg iett tag nu! ” På svenska: Nu får ni ta och gå till Fidergården och handla på 
kredit ett tag!154 
 

 
4:4 Vilken roll innehade kvinnorna i familjen, i jordbruket och i handelsverksamheten? 
 

Tommosfamiljens vuxna kvinnor,  Anna Andersdotter f. 1825 och hennes svärdotter Anna 
Persdotter f. 1854, är förmodligen båda två vana att leva och verka i gårdfarihandlarfamilj när vi 
möter dem i breven. Det var ingen märkvärdig situation att vara ensam kvinna i hemmet med det 
arbete det innebar i Älvdalens socken under denna tid. Många hade rörliga arbeten, kvinnor som 
män, och att vara borta ifrån sitt hem i långa perioder för att försörja sig måste ha tett sig i det 
närmaste självklart. Och än idag är det många kvinnor i Älvdalens socken som har samma 
erfarenheter som de båda kvinnorna i 1800-talsbreven, fast idag är inte männen gårdfarihandlare 
utan hantverkare och pendlingsavstånden till arbetena verkar endast öka.  
 
Så här skrev Levander redan 1953 om den älvdalska husmodern under 1800-talets mitt: 
 

Då mannen var ute på handelsfärd, måste hustrun, de gamla och barnen givetvis sköta allt arbete på 
gården. [..] Som sammanfattning kan sägas, att man inte- som ofta skett - kan göra någon schematisk 
uppdelning av karlgöra och kvinnogöra. Man fick laga efter lägligheten, och med Älvdalens rikt 
förgrenade näringsliv måste förhållandena bli mycket olika i de olika gårdarna.155 

 
I Tommosgården får kvinnorna styra med en mängd olika uppgifter rörande jordbruk och 
gårdsskötsel, kanske med sådana uppgifter som i rena jordbruksbygder skulle varit förbehållna 
männen. Som Levander så träffande beskrev är det dock svårt att avgöra vilka arbetsuppgifter som 
var specifikt manliga eller kvinnliga i 1800-talets Älvdalen, det berodde på den enskilda gårdens 
speciella förhållanden. Genusarbetsdelningen varierade alltså från gård till gård. Också Götlind  
diskuterar detta, kvinnor och män kan inte här rimligen ha haft ett så strikt uppdelat arbete som de 
hade i rena jordbruksbygder, där inga bisysslor fanns.156  
 
Det finns vissa tydliga linjer i Tommosgårdens arbetsdelning mellan könen. Kvinnorna ägnar sig 
som gifta aldrig åt gårdfarihandel, deras plats är då i arbetet hemma på gården. De är där visserligen 
en del av handelsrörelsen eftersom breven visar att de ofta kontrollerar de vinster som handlarna 
skickar hem. De har också ansvaret för  att kontrollera om betalningar verkligen kommit 
grossisterna tillhanda. De är även som Götlind och Levander skriver helt ansvariga för 
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kreatursskötseln och fäbodbruket.157 Alla andra sysslor verkar de dock organisera och styra med, 
särskilt gäller detta Anna d.ä., Eriks hustru. 
 
Tommosgården var inte någon mångsysslande småbrukargård i ekonomiska svårigheter likt 
exempelvis Backåkers i Hummelbo.158 Tommos var en storgård där man gjort sig en förmögenhet 
på handel och skogsaffärer. Kvinnorna  här var kanske vana att styra och ställa med sysslor och 
anställda. Kvinnorna i Tommos verkar alltid ha haft möjlighet att städsla hjälp i hushållet till sådan 
arbeten de inte kunde eller ville klara själva och till körslor och grovarbeten hade de även ogifte 
farbrodern Lassbil. Lassbil verkar dock vara en bifigur i familjen och hade antagligen inte någon 
beslutsfattarposition. Vi får via breven inte veta exakt vad kvinnorna i Tommos ägnar sig åt för 
slags arbete, mer än vissa nedslag, men eftersom åtminstone Anna d.ä. var  mer eller mindre 
ensamstående måste hon alltid organisera jordbrukets och hushållets skötsel under mannens 
frånvaro. 
 
Tommos Erik dä finns på plats hemma från åtminstone omkring 1875  och kan bistå Lars unga fru 
Såg Anna när hon behövde hjälp. Enligt breven verkar de alltid ha haft ett bra arbetslag i familjens 
företag eftersom de oförtrutet kämpar på med den familjedrivna rörelsen. Alla hjälps åt, tilltalet i 
breven är oftast ”vi” eller ” ni” och inbegriper så till vida alla i hushållet, barn, pigor, körkarlar och 
hustrur. Det står dock klart att Anna Andersdotter verkar vara den kvinna som ensam styrt gårdens 
verksamheter under maken Eriks handelsfärder, utan hjälp från någon annan mer än maken i den 
långsamma brevdialogen. 
 
Kvinnorna hade också mer insyn i gårdens och handelns ekonomi än vad man kanske skulle kunna 
tro. Också Götlind beskriver detta förhållande i En dagbok berättar. Lotta, Backåkers Eriks hustru 
har också ekonomiska kontakter utanför hushållet och driver även in fordringar.159 Anna, hustrun 
till Tommos Erik, är en kvinna som verkligen förefaller ha haft stor insyn i gårdens ekonomi 
eftersom hon också är en betrodd utlånare verkar hon ha full kontroll över familjeföretagets vinster, 
de pengar som maken Erik skickar hem till gården. 
 
Hustrurna i Tommos är starka och självständiga individer, formade av de förhållanden som omger 
dem. Lars hustru Såg Anna vet  vi minst om eftersom breven som rör henne inte berättar lika 
mycket om hennes roll i hushållet, handeln och jordbruket. Den andra generationens brev liknar mer 
moderna privatbrev. Vi vet dock att hon oftast verkar ansvara för de pengar som maken Lars sänder 
hem. Under hennes tid på gården är svärfadern Erik alltid hemma och han verkar då vara ansvara 
mest för jordbrukets skötsel under sonens bortavaro. Sonen Lars och fadern Erik ventilerade 
jordbrukssysslorna i sina brev. 
 
Kvinnorna i Tommos, och då särskilt Anna Andersdotter, Tommos Eriks hustru, verkar  på  många 
sätt som hushållets överhuvuden och de förväntades dirigera arbetet för pigor, halvvuxna barn och 
körkarlar under männens bortavaro. De fick ständigt många uppmaningar och påminnelser om vad 
de borde klara i jordbruket men inte så mycket om hur de skulle lösa arbetsuppgifterna, de måste de  
kunna klara själva. När gamle Lassbil var för sjuk för att klara körslorna måste Anna d.ä. anställa 
någon annan. Såg Anna måste  själv avgöra  priset på den ko hon avser att sälja. Boskapsskötseln 
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som var det exklusivt kvinnliga kunskapsområdet verkar inte maken Lars alls lägga sig i, annat än 
om som Såg Anna berättar, om en ko skall säljas och det inbringar en inkomst till gården. 
 
Tydliga är alltså de skillnader mellan generationer, som förefaller vara så uppenbara i  
Tommosgården. Det är också naturligtvis självklart att över tid och generationsskiften förändras 
samhället och därmed också kvinnors sätt att vara och bete sig. I Götlinds En dagbok berättar, är 
skillnaderna också stora mellan Backåkersgårdens olika husmödragenerationer.160 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att kvinnornas liv var mångfacetterat. Hustrurna i 
Tommos, och säkert många andra kvinnor i Älvdalen, innehade många olika roller och uppgifter i 
gårdshushållet. Denna  genusarbetsdelning var en konsekvens av familjens handelsverksamhet. 
Kvinnorna var husmödrar, föreståndare och kockor, tvätterskor och barnaföderskor i ett stort 
hushåll med ansvar för drängar, pigor och kreatur. Men de agerade även likt kugghjul i familjens 
företag med en stor insyn i rörelsens ekonomi. Anna Andersdotter var också en betrodd långivare 
och gårdfarihandlarmaken Erik litade till hennes förmåga att sköta gården och sysslorna. Hon 
ansvarade för de vinster som sändes hem, hon lånade ut pengar till utomstående och hon skulle till 
och med hålla uppsikt över familjens skogsaffärer. Under andra förhållanden, utan omfattande 
handelsverksamhet och utan frånvaro av maken, kanske Anna d.ä:s roll i gårdshushållet sett 
annorlunda ut samt arbetsdelningen mellan könen sett ut på ett annat sätt.  
 
För Lars hustru Såg Anna verkar förhållandena vara något annorlunda. Arbetsdelningen förändras 
således över tid även i Tommosfamiljens gårdshushåll. Såg Anna är säkerligen engagerad i gårdens 
skötsel men får troligen även mycket  hjälp av sin svärfar Erik. Vi får heller inte som tidigare 
nämnts inte veta lika mycket om hennes arbetsliv i breven eftersom maken Tommos Lars också  
ventilerar jordbruket med sin far. När Tommosgårdens andra generation skulle ansvara  för gården 
efter Anna dä död 1881, började tiderna att förändras i allmänhet. Familjens handelsrörelse gick 
mot en oundviklig avveckling. Gårdfarihandel i kombination med jordbruk i ett familjedriven 
rörelse, var inte längre en vanlig sysselsättning under 1880-talets mitt.  
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5 Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en gårdfarihandlarfamilj från Tommosgården i 
Månsta by i Älvdalens socken i norra Dalarna organiserade sin handelsverksamhet och sitt 
gårdshushåll under åren 1865-1886. Tre frågeställningar står i fokus för undersökningen: Hur 
organiserade Tommosfamiljen sin handelsverksamhet? Hur organiserades vardagssysslorna för de 
hemmavarande? Vilken roll innehade familjens kvinnor i handelsverksamheten, hushållet och 
jordbruket? Undersökningen har baserats på en brevsamling skriven mellan hemmavarande 
familjemedlemmar i två generationer och deras gårdfarihandlande makar. I brevväxlingen ingår 
även brev från utomstående till familjemedlemmarna samt räkningar, kvitton och skuldförbindelser.  
 
Den älvdalska gårdfarihandeln var en historiskt och traditionellt förankrad, populär 
utkomstmöjlighet under ovan nämnda period. Älvdalsborna hade på grund av klimatbegränsningar 
bland annat blivit vana mångsysslare som tidigt valde rörlig handel som avsättningsmetod för sina 
gårdstillverkade produkter. Hur länge Tommosfamiljen hållit på med en rörlig handelsverksamhet 
vet man ej, men eftersom handelstraditionen i trakten var djupt rotad, betraktades säkerligen denna 
utkomstmöjlighet som en naturlig förstärkning av det boskapsskötselinriktade jordbruket. Åren 
omkring 1850-talets mitt betraktas som gårdfarihandelns glansperiod, då cirka 15 % av 
älvdalsborna sysselsatte sig i denna näring. Gårdfarihandeln utvecklade sig sedermera från handel 
med gårdsprodukter till att bli försäljning av på kredit inköpta kramvaror. Både män och kvinnor 
ägnade sig åt gårdfarihandel, men brukligt var att den gifta kvinnan stannade hemma för att ta hand 
om gården. Gårdfarihandeln i Älvdalen avklingar under 1880-talets andra hälft. 
 
Omkring 1850 var Tommos Erik Larsson f. 1825, troligen gårdfarihandlare i Uppland och 
Mälardalen och hans hustru Anna Andersdotter f. 1822, hemma och tog han om gården, barnen och 
sysslorna där. Omkring 1870 började sonen Tommos Lars f. 1853 med gårdfarihandel. Då gick 
familjen uteslutande på handel i Norrland. Lars gifte sig med sin hustru Såg Anna Persdotter f. 
1854, 1882. Såg Anna var alltid hemmavarande husmoder som gift. 1875 pensionerar sig hennes 
svärfar Tommos Erik från gårdfarihandeln och startar handelsbod på Tommosgården. 1881 dör hans 
hustru Anna, Lars mor. Sönerna Lars och Erik dy fortsätter med gårdfarihandel till omkring år 1886 
och Lars övertar sedan handelsboden hemma till i början på 1900-talet. Efter sekelskiftet är 
Tommosfamiljen enbart jordbrukare och skogsägare. De är djupt kristna, vilket också förefaller 
inverka positivt på deras verksamhet, speciellt  motivationen för den rörliga handeln. 
 
Tommosfamiljen organiserade sin handelsverksamhet och sitt vardagsliv på gården med jord - och 
skogsbruk i en familjedriven rörelse, liknande dagens familjeföretag.  Handelsrörelsen gick i arv 
från far till söner och viss utsträckning döttrar och bedrevs i ett nätverk beroende av nödvändig 
kommunikation, samarbete, affärssinne och ett gudfruktigt sinnelag. Gårdfarihandeln bedrevs som 
brukligt var genom att införskaffa varor på höstkanten hos grossister på kredit och sedan sälja dem 
genom att vandra från gård till gård fram till våren.  De hemmavarande fungerade som ett stöd 
hemifrån, särskilt fadern Erik för sina söner efter 1875. De hemmavarande, speciellt hustrurna men 
också sedermera Erik dä, var även delaktiga i handelsverksamheten genom att ta emot varor till 
handelsboden hemma, ta emot pengar, betala skuldförbindelser och dylikt. Handelsverksamheten 
ingick på så vis i de hemmavarande husfolkets vardagssysslor och utan deras medverkan hade det 
varit svårt att driva handel på ett sådant sätt i kombination med jord - och skogsbruk. Denna form 
av familjerörelse bedrevs med god hjälp av en fungerande brevväxling. 
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Vardagssysslorna organiserades av de hemmavarande men mycket efter anvisningar som kom i 
breven. De fick hela tiden påminnelser om vad som skulle göras i jord – och skogsbruk och 
gårdfarihandlaren var  alltid engagerad gårdens drift och höll sig ständigt informerad. Vi får veta 
mest om Tommos Erik dä och hans hustru Anna. Vardagssysslorna organiserades helt beroende av 
de hemmavarande kvinnorna. Efter 1875 förefaller det som om Tommos Erik Larsson slutar med 
den rörliga handeln och därför återigen kan agera husbonde i Tommos. Gårdens arealer verkar växa 
under brevperioden. Trots att Tommos Erik och hans söner är borta från hemmet och 
vardagssysslorna där i perioder, skaffar de sig ett för trakten stort skogsinnehav. Familjen har i 
egenskap av att de är handlare alltid pengar och verkar i stort sett alltid ha en god ekonomi. Detta 
gör att familjen i båda generationerna är utlånare och kreditgivare som även driver in skulder. I 
familjens vardagsliv ingick även att som mer välbeställda vara del i ett socialt nätverk i byn, där det 
var självklart att hjälpas åt. 
 
De gifta kvinnorna i Tommos var hemma och förestod hushåll och gård och ägnade sig då aldrig åt 
handel. Kvinnorna i Tommos hade många olika roller, då speciellt Anna dä. Hon var husmoder i ett 
efter förhållandena förmöget hushåll och levde årligen i perioder ensam med sina barn utan maken.  
Hon styrde därför vardagssysslornas organisation hemma på gården och var den som vid sidan av 
de traditionellt kvinnliga uppgifterna skulle se till att få sysslor som till exempel plöjning, 
timmerkörslor, kvarnarbete, och brunnsgrävning utförda i jordbruket. Gårdfarihandlaren Erik 
skickade många påminnelser och anvisningar till sin hustru som sedan måste se till att sysslorna 
utfördes. Anna dä var även en betrodd utlånare av pengar och verkar ha haft många kontakter 
utanför hemmet. Hon skulle även kunna hålla reda på skogliga affärer som mannen anvisat henne 
och verkar på det hela taget som en mycket stark och utåtriktad individ. Denna genusarbetsdelning i 
gårdshushållet var en konsekvens av familjens rörliga handelsverksamhet och verkar förändras 
mellan generationer. Såg Anna, Lars hustru, hade under brevperioden hela tiden sin svärfar hemma 
på gården och det är med fadern som Lars helst ventilerar jordbrukssysslorna och han verkar då ha 
ansvar för gårdens drift. Såg Anna styr troligen de traditionellt kvinnliga vardagssysslorna på 
gården som kreatursskötsel och hushållsarbete. Såg Anna ansvarar dock likt sin svärmor oftast för 
de pengar som Lars sänder hem från Norrland. Kvinnornas  roller i familjen, handeln och jordbruket 
var således mångfacetterade.  
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Käll- och litteraturförteckning 
 
Otryckta källor 
 
Privat ägo 
 
-     Ulf Allringer, Sundsvall samt Britta Nordh, Älvdalen 
 

- 102 st. av Tommosfamiljens brev 1865-1886 , (förtecknas nedan)  varav 27 st. Britta 
Nordh samt 75 st. Ulf Allringer.  
-  42 st. kvitton, räkningar och reverser från olika grossister åren 1868- 1886, Ulf Allringer. 
-   Tommos Lars Erikssons handelspass från år 1880, Britta Nordh. 

_________________________________________________________________________ 
 
Från Tommos Erik Larsson till Anna Andersdotter, 14 st. 
 
29/10 1865, 21/11 1867, 27/12 1867, 25/10 1868, 23/11 1869,  27/11 1870, 14/12 1870,  29/12 
1870, 7/9 1871, 6/9 1872, 15/9 1872, Mikaelidagen 1872, 13/9 1874, 20/9 1874. 
 
Från Anna Andersdotter till Tommos Erik Larsson och Tommos Lars Eriksson, 4 st. 
 
8/10 1873, 18/9 1874, 28/11 1874, 6/1 1875. 
 
Från Tommos Lars Eriksson från hemmet till Tommos Erik Larsson, 1st. 
 
1/5 1867 
 
Från Tommos Lars Eriksson till Anna Andersdotter och Tommos Erik Larsson med familj, 26 st. 
 
29/9 1870, 7/9 1871, 6/9 1872, 15/9 1872, 27/12 1874, 24/10 1875, 22/10 1876, 15/11 1876, 26/12 
1877, 15/9 1880,19/9 1880, 22/10 1880, 30/10 1880, 17/11 1880, 12/2 1880, 7/12 1880, 19/12 
1880, 13/9 1881, 3/10 1881, 30/10 1881,28/12 1881, 9/1 1882, 4/12 1882, 6/12 1882, 22/12 1882, 
26/12 1886. 
 
Från Tommos Erik Larsson till Tommos Lars Eriksson (efter 1880 med broder Erik), 11 st. 
 
14/10 1875, 6/1 1877, 18/11 1877, 6/2 1880, 30/9 1881, 23/10 1881,19/11 1882, 31/12 1881, 24/11 
1883, 18/10 1884, 27/12 1884 
 
Från Tommos Lars Eriksson till Såg Anna Persdotter, 10 st. 
 
4/10 1882, 11/9 1883, 16/9 1883, 3/10 1883, 8/12 1883, 27/12 1883, 22/9 1885, 8/10 1885, 6/12 
1885, 26/12 1886 
 
Från Såg Anna Persdotter till Tommos Lars Eriksson, 6 st. 
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15/10 1882, 16/12 1882, 26/9 1883, 14/10 1883, 28/12 1884, (datum saknas)1886. 
 
Från Tommos Erik Eriksson från hemmet till Tommos Lars Eriksson, 2 st. 
 
22/11 1876,12/12 (år saknas) 

 
Från Tommos Erik Eriksson till  Tommos Erik Larsson med familj, 4 st. 
 
15/9 1880, 7/12 1880, 20/9 (år saknas), 30/10 (år saknas) 
 
Övrig brevväxling från  utomstående till medlemmar i Tommosfamiljen, 24 st. 
 
25/1 1869 fr. A. Östberg t. Tommos Erik Larsson, 17/5 1869 fr. Graf Jan Olsson t. Tommos Erik 
Larsson, 24/9 1873 fr. P. Olsson t. Tommos Lars Eriksson, 29/11 1874 fr. Perlars Olof Olsson t. 
Tommos Erik Larsson med son, 29/9 1875 fr. Lok Anders Andersson t. Tommos Erik Larsson, 
25/11 1875 fr. Lok Anders Andersson t. Tommos Erik Larsson, 6/5 1876 fr. JH Kronberg t. 
Tommos Erik Larsson, 24/7 1878 fr. L. Larsson t. (okänd), 28/11 1878 fr. BA Larsson t. Såg Anna 
Persdotter, 14/3 1879 fr. BA Larsson t. (okänd), 20/10 1879 fr. syster Christina [Kerstin] t. Tommos 
Lars Eriksson, 24/10 1879 fr. A Larsson t. Såg Anna Persdotter, 3/11 1879 fr. J Johansson t. 
Tommos Lars Eriksson, 18/2 1880 fr. BA Larsson t. Såg Anna Persdotter, 3/10 1880 fr. KA 
Petterson t. Tommos Lars Eriksson, 25/12 1882 fr. DP Jansson t. Tommos Erik Eriksson, 14/9 1883 
fr. Lars Molander t. Tommos Lars och Erik Eriksson, 24/11 1883 fr. Lars Molander t. Tommos Lars 
och Erik Eriksson, 17/8 1884 fr. AO Jernberg t. Tommos Lars Eriksson, 26/12 1884 fr. Såg Per 
Persson t. Tommos Lars Eriksson, 15/12 1885 fr. KA Pettersson t. Tommos Lars Eriksson, 1/3 1886 
fr. Nils Ledin t. Tommos Lars Eriksson,  8/12 1886 fr. Såg Per Persson t. Tommos Lars Eriksson, 
28/1 1890 fr. DP Jansson t. Tommos Erik Eriksson 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
- Lid Katarina Schütt Olsson, Älvdalen 
 

-  Lidgårdens flyttningshandlingar från 1885 
 

-  Kontrabok från 1885 
 
 
Älvdalens kyrkoarkiv 
 
- B:1b Flyttningslängd 1830-1856 
- B:1a Utvandringslängd 1863-1883 
 
Muntliga uppgifter 
 
-    Anna Gustafsson, Älvdalen.  Samtal förda vintern 2005 – våren 2006. 
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