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Att synliggöra det nedvärderade
– OM SKILDRINGAR AV SMÅHANDEL I FRÅGELISTSVAR
OCH TIDNINGSTEXTER

Av Ann-Catrin Östman

På torg och marknader bytte varor ägare och därför utgjorde dessa platser
fora för möten av många olika slag – mellan stadsbor och landsbygdsbor,
mellan rik och fattig, mellan de fast boende och de utifrån kommande. Å ena
sidan handlade det om vardagliga möten, om undflyende skeenden och tillsynes betydelselösa handlingar och bagatellartade händelser. Å andra sidan
rörde det sig om varor som var betydelsefulla eller nödvändiga för dem som
köpte och till dem som sålde kunde även handel i mindre skala ge centrala
bidrag till försörjningen.
I projektet ”Kommunicerande konsumtion – kringvandrande försäljare
och kulturmöten i Finland” studeras varucirkulation, småskalig försäljning
av olika slag och handelsmöten som utspann sig kring varor under senare
hälften av 1800-talet och det tidiga 1900-talet.1 Småskalig handel – som
gårdfarihandel, marknadshandel och torghandel – gav försörjning åt vitt
skilda grupper, i storfurstendömet Finland bland annat åt utifrån kommande
eller åt minoritetsgrupper. Här idkade bland annat rysk-karelska bönder,
judar och tatarer samt estniska bönder och romer handel, och dessa försäljare
kunde ses som annorlunda, främmande eller främlingar. Småskalig handel
gav också inkomster åt jordbrukare och personer ur bonde- och torparhushåll samt åt landsbygdens jordfattiga och städernas så kallade ”småfolk”, om
dessa personer så talade svenska eller finska.
Utgångspunkterna för det projekt som vi på olika sätt har arbetat med i
flera år är enkla. Vi tar ett avstamp i varorna. Under 1800-talet cirkulerade
varor av olika slag i ökande takt; det kunde exempelvis röra sig om tyger och
Föredrag vid Kungl. Gustav Adolfs Akademiens sammanträde den 13 mars 2019.
Den del av projektarbetet som presenteras här har huvudsakligen finansierats av Svenska
litteratursällskapet (2016–2019). I detta projekt studeras främst handelsmöten i de två- och
svenskspråkiga delarna av Finland. Samma projektgrupp har även utvecklat ett projekt som
utgår från rörlig handel i hela Finland och detta projektarbete, ”Dealing with Difference” och
”Handel med främlingar”, finansieras av Finlands Akademi och KONE-stiftelsen. Följande
forskare är knutna till projekten: Jutta Ahlbeck, Maren Jonasson, Niklas Huldén, Hanna Lindberg, Eija Stark, Anna Sundelin, Sandra Waller, Johanna Wassholm och undertecknad som är
projektledare.
1

sjalar eller om klockor, kammar och porslin. Lockande ting kunde köpas av
allt
förutom
av besuttna bönder även av tjänstefolk och obesuttna samt
76 flera,
Ann-Catrin
Östman
städernas arbetsfolk. Detta var grupper som den kände men disciplinärt svårplacerade forskaren Börje Hanssen (1952 s. 190–192 och 272–273) kallade
”pagana” i en numera klassisk studie och han använde distinktionen paganurban även i studier av marknadsmöten.
På handelsplatser av olika slag skapades på så vis möjligheter till växelverkan mellan olika grupper: i handelsmöten interagerade, kommunicerade
och konfronterades människor som tillhörde olika stånd och klasser eller
som hade olika kopplingar till språk, religion och etnicitet.
I våra projektstudier synliggörs således handelsrelationer som korsade
gränserna mellan språkliga, etniska och sociala grupperingar i 1800-talets
Finland. Vi hävdar att dessa möten var betydelsefulla och performativa –
såväl kulturellt som socialt och samhälleligt. I det här föredraget ger jag en
övergripande presentation av projektet, dels presenterar jag projektgruppens
arbetssätt genom att ställa olika slag av källor i relief mot varandra, dels
beskriver jag projektets teoretiska utgångspunkter och forskningslägesmässiga positionering.
I projektgruppen ingår förutom historiker inriktade både på det nordiska
och det globala även en etnolog, en folklorist och en sociolog, och flera av
dessa forskare intresserar sig också för arkivvetenskapliga spörsmål. Det
föreligger redan en rad projektstudier, bland annat temanumret ”Småskalig
handel på glidande skalor” i Historisk tidskrift för Finland (2/2018). Här

På denna bild försiggår småskalig försäljning på torget i österbottniska Jakobstad. Fotografiet
är taget av Ernst Lagus (1859–1923), en lärare som förutom att han intresserade sig för det
kulturarv som uppbars av den svenska allmogen i Finland också publicerade läroböcker i
svenska språket. Som medlem av styrelsen för Svenska litteratursällskapet i Finland initierade Lagus utgivningen av flerbandsverket Finlands svenska folkdiktning. Bild: Jakobstads
museum.
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inramar redaktörerna, Anna Sundelin och Johanna Wassholm, begreppet
småskalig handel genom en diskussion om de otydliga gränsdragningarna
mellan det lagliga och det olagliga, mellan rörlig och stationär handel samt
mellan formell och informell handelsverksamhet.
I arbetet med att synliggöra handelsverksamhet av dessa slag har vi
ofta stött på källmässiga problem; många gånger har vi projektforskare fått
stanna till inför frågor om hur konsumtion, småhandel och försäljare av det
här slaget synliggörs i historiska källor och i de kulturhistoriska arkiven. Den
här typen av försörjningsaktivitet hamnar ofta under radarn och är svår att
synliggöra. Vissa aktiviteter förblir osynliga eller så skildras dessa former av
handel på ett negativt och starkt vinklat sätt, exempelvis som lurendrejeri,
som fördärvlig konsumtion eller som skadlig rörlighet. Hur kan vi uppmärksamma varornas betydelse och blottlägga praktiker av detta slag? Hur vi kan
analysera dessa handelsmöten?
Till grund för projektets delstudier ligger källor av olika slag, såväl samtida som retrospektiva och återblickande. Till sitt upplägg är projektet källpluralistiskt, men i hög grad ligger utgångspunkten i två gigantiska kultur
historiska arkiv, nämligen det digitaliserade tidningsarkivet som tillgängliggjorts av det finländska Nationalbiblioteket och de omfattande samlingar
av frågelistmaterial som finns i de nordiska länderna, inte minst i Finland.
Dessutom studeras fotografier, intervjuer och litterära texter samt myndighetsdokument av olika slag som berör handel. I de kamerala arkiv som i
övrigt dokumenterar handelsverksamhet finns dock förhållandevis få källor som kunde belysa den här verksamheten, ofta informell och baserad på
sedvänja och tradition. Under arbetet med boken har vi exempelvis försökt
spåra listor över de avgifter som eventuellt uppbars under marknadstid, men
vi har enbart hittat ett fåtal förteckningar.
I det här föredraget ger jag exempel på hur marknader och marknadshandel i Österbotten skildras i samtida tidningsmaterial och i frågelistsvar.2 Idag
är det många som använder det historiska tidningsbiblioteket, en fantastisk
digitaliserad resurs, och vi kan notera ett snabbt ökande intresse för digitalt
tillgängliga tidningar bland forskare i både Finland och Sverige. I samband
med detta har också nya metoder och redskap utvecklats och därmed är de
metodologiska ingångar som kan användas för utnyttjande av detta omfattande material många. Vi har låtit oss influeras av en förhållandevis tidig
studie gjord av den finska folkloristen Laura Stark. I The Limits of Patriarchy (2011), som handlar om konsumtion, könad makt och kvinnors handlingsutrymme i det sena 1800-talets Finland, använder Stark detta material
på både kvalitativa och kvantitativa sätt. I de studier som gjorts inom proTidningsmaterialet tolkas i relief mot ett annat omfattande källmaterial, svar insända till två
frågeupprop: frågelistan ’Handelsresorna’ (K12), uppgjord av Etnografiska avdelningen vid
Nationalmuseum år 1965, och frågelistan ’Land och stad’, arrangerad av Svenska Litteratursällskapet år 1976 (SLS 1185).
2
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jektet Kommunicerande konsumtion används på liknande sätt – ofta ligger
utgångspunkten i specifika sökord som sedan för oss vidare.
De frågelistor vi använder är främst tillkomna under 1950-, 1960 och
1970-talen, under en period som kan sägas utgöra frågelistornas storhetstid i Finland. I flera delstudier analyseras svensk- och finskspråkiga frågelistsvar som har sänts in till det traditionsvetenskapliga arkivet Cultura vid
Åbo Akademi, till Museiverket och till Svenska litteratursällskapet i Finland.
Detta material är i stor omfattning format disciplinärt, framför allt genom
sin koppling till etnologins historia. Till grund för insamlingarna formades
i början frågor som berörde det traditionella och det bondesamhälle som
sågs som gammalt. Exempelvis har en forskare i Uppsala, Agneta Lilja,
visat hur intresset inledningsvis främst riktades mot det traditionella och det
som uppfattades som äkta. Följaktligen skapades blickar som delvis skyggade för det rörliga, det nya och det utifrån kommande. Även om en annan
Uppsalabo, Lars Levander, uppmärksammade rörliga grupper och småskalig
handel, dröjde det förhållandevis länge innan forskare började intressera sig
för konsumtion och handel, ofta relaterat till det utifrån kommande eller det
moderna. Eventuellt kan detta ha varit ännu tydligare i Finland, där bondesamhället och det som ansågs vara dess essens länge var viktigt i många
discipliner, också i historieämnet. Ännu i efterkrigstidens vetenskapliga
landskap användes begreppet nationella vetenskaper (”kansalliset tieteet”)
för att stärka etnologins och folkloristikens positioner (Markkola, Snellman
& Östman 2014 s. 10–15).
Under 1950-talet öppnade bland annat forskare vid Åbo Akademi teman
som berörde handel och rörlighet, exempelvis i en frågelista som berörde
rysk-karelsk gårdfarihandel. Några år senare lägger även Museiverket grund
för insamlingar som ger utrymme för handel och för rörliga grupper i landsbygdssamhällets historia. I en finländsk kontext kunde det rysk-karelska
dock knytas till en nationell tradition och tidigt skapades olika insamlingar
som berörde just denna grupp (jfr Naakka-Korhonen & Keynäs 1988).
HISTORIENS FORSKNINGSLÄGEN
Småskalig handel i det förflutna har främst studerats av etnologer och andra
kulturforskare, inte minst av etnologerna Nils Storå (1989 och 1997) och
Anna-Maria Åström (2001) vid Åbo Akademi.3 Just Storå har tidigt framhållit att dessa former av handel kan studeras som kulturmöten (Storå 1989,
s. 34 och Rosander 1980, s. 9). Vi har dock kunnat konstatera att få nordiska
historiker har intresserat sig för den tematik som vår forskning kretsar kring
och ett syfte med detta projekt är att ge vår problematik ett större utrymme
Se också Birgitta Skarin Frykman, Larsmässemarknaden. En folklig karneval i 1800-talets
Göteborg (1993).
3
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också i historiedisciplinens olika delområden. I vårt tvärvetenskapliga projekt sammanbinder vi olika forskningsfält – socialhistoria, genushistoria,
konsumtionshistoria samt forskning om etnicitet och marginalisering.
Den småskaliga handeln och dess betydelse som försörjningskälla för
fattiga grupper och utsatta minoriteter har enbart granskats i några studier
(jfr Häkkinen, Pulma & Tervonen 2005) och inom socialhistoria märks ett
frapperande ointresse för dessa former av försörjning, vanliga i synnerhet
under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. I den socialhistoria som
utvecklades under 1970-talet tycks handelsverksamhet nästan a priori ha förknippats med personer i överordnade positioner. Genom att också uppmärksamma försäljarnas utsatthet kan vårt projekt bidra med kunskap om försörjning i marginalen och därmed ges även förståelse för förändrade klassförhållanden. De människor som verkade på marknader gavs eller tog sig olika
positioner, men det finns enbart ett fåtal studier om de attityder och normer
som kringgärdade marknads- och torghandel.
Inom genushistorien har det funnits ett stort intresse för kvinnors arbete –
dock inte för försörjningsformer av detta slag. Den kanske mest omfattande
undersökningen som berör småskalig handel under 1800-talet har gjorts av
Christine Bladh, som i sin studie Månglerskor (1991) fokuserar på kvinnor
som med tillstånd från handelskollegiet sålde från bod och korg i 1800-talets
Stockholm. Inte heller i ekonomisk historia, en disciplin som har större betydelse i Sverige än i Finland, beaktas småskalig handel och det kan nämnas att
det finns frapperande få nordiska studier av 1800-talets lanthandel.4
Av olika orsaker är det materiella, däribland konsumtion, mera gediget
utforskat inom etnologi. Med den så kallade kulturhistoriska vändningen
ökade intresset för såväl materialitet som konsumtion även inom historieämnet. Projektgruppens analyser av folkliga köpmönster kan relateras till
den konsumtionshistoriska forskningen som inledningsvis i första hand
studerade grupper med högre social status, vanligen utgående från begreppet ”iögonenfallande” (conspicious) konsumtion. Nu föreligger även några
nordiska studier om konsumtionens betydelse för kvinnor och män från lägre
sociala skikt (jfr Ulväng 2012).
Inom projektet ”Kommunicerande konsumtion” har ett flertal texter redan
publicerats, däribland studier om rysk-karelska bönders gårdfarihandel och
de varor som dessa försäljare förmedlade, om den handel som tartarer och
judar bedrev på marknader och torg, och om romsk marknadshandel och
gårdfarihandel. Dessutom har studier som berör reglering av småskalig handel och judiska kvinnornas uppköp av hår presenterats.5
För en översikt av nordisk forskning av handel, se Christer Ahlberger & Pia Lundqvist (red.),
Varans vägar och världar. Handel och konsumtion i Skandinavien ca 1600–1800 (Göteborg
2007); Gudrun Andersson & Klas Nyberg (red.), Kommers. Historiska handelsformer i Norden
under 1700- och 1800-talen (Uppsala 2010).
5
Gårdfarihandel diskuteras inte i denna text, men har studerats i flera artiklar skrivna inom
projektet. Se t.ex. Jutta Ahlbeck (2018), Hanna Lindberg (2018), Sundelin (2018), Johanna
4
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TEORETISKA POSITIONERINGAR
När detta tvärvetenskapliga projekt utformades var vi influerade av två vändningar inom humaniora och samhällsvetenskap – den performativa respektive materiella vändningen. På liknande sätt har vi forskare, som har olika
disciplinära förankringar, låtit oss inspireras av de utmaningar som dessa
inriktningar medfört. Vi intresserar oss för de möten som utspann sig kring
varorna och just dessa lade grund för och formade sammankomster. Därmed
tar vi avstamp från teoretiker som betonar att saker och ting kan tillskrivas
agens – förutom att dessa möjliggör identitet lägger de grund för handlingsutrymme, också på konkreta sätt (jfr Trentman 2009). Den sjal som en piga
köpte liksom det ur eller de skor som en arbetskarl införskaffade under denna
period av ökade konsumtionsmöjligheter kunde bära på många betydelser.
Den viktigaste teoretiska utgångspunkten ligger dock i den franske teoretikern Michel de Certeaus sätt att uppmärksamma tillsynes obetydliga och
vardagliga handlingars betydelser. I första hand studerar vi hur människor i
olika positioner kommer till, utnyttjar och formar handels- och mötesplatser:
således granskas användningen av platser, ”handelspraktiker” och handlingsmönster. Det som återkommer och upprepas utformas till vanor och rutiner
som framstår som självklara och som på ett till synes naturligt sätt kopplas
till olika identitetskategorier eller grupper. Det är inom raster av detta slag
som såväl könade och klassbaserade som etnifierade praktiker ges mening
och blir begripliga.
Utifrån begreppet praktiker blottlägger Michel de Certeau det aktiva
i handlingar som kan framstå som passiva och kollektiva, däribland konsumtionsval. Dessutom öppnar de Certeau upp för frågor om hur människor
gör bruk av rummet och av konkreta situationer på specifika platser, och
därigenom lägger han i sina texter grunden för analyser av mångfasetterade
och kontextualiserade maktrelationer, inte tydligt fastlåsta i dikotomier (de
Certeau 1984 s. xii-xiii, 30–34).6 I studier som berör en period som ligger i
glappet mellan det förmoderna och det moderna, i en tid då det skrivna ännu
inte nådde ut till alla och i ett 1800-tal präglat av ståndssamhällets explicita
och implicita hierarkier, kan ett fokus på just praktiker och det performativa
vara fruktbart.

Wassholm & Anna Sundelin (2018), Wassholm (2018).
6
Jfr den diskussion om praktikers betydelse för social förändring som historikern William
H. Sewell Jr för i boken Logics of History. Social Theory and Social Transformation (2005),
s. 328–339.

Att synliggöra det nedvärderade 81

ATT MINNAS OCH ATT PRAKTISERA MARKNAD
I ett frågelistsvar nedtecknat på 1970-talet minns en kvinna, Anna född år
1894, glädjen i att som ung besöka marknaden i Nykarleby, en liten stad i
svenskspråkiga Österbotten. Hon skildrar det myller som uppstod då gator
och torg i marknadstid fylldes av människor:
Vädret gynnade marknadsdagen som var solig och vindstilla och massor av folk
hade invaderat det lilla Betlehem. Där fanns försäljare i mängd med nyttiga varor,
men andra med en massa krims krams. Folk stimmade mellan torgstånden, man
skulle se om man kunde ha råd att köpa något. Flickorna såg de vackra prydnadshårkammarna, hårnät, broscher o välluktande tvålar och visst köpte man något
från marknaden, hemfolket och bekanta ville höra nytt och vad vi köpt och om
vi träffat känt folk. För oss tre flickor blev detta marknadsnöje samtalsämne lång
tid framåt.7

I ett svar på ett frågeupprop om möten mellan stad och land beskrev Anna på
ett ingående och delvis också känsloladdat sätt sin marknadsresa år 1910. I
mina delstudier inom projektet har jag främst uppmärksammat material som
berör Österbotten och av de ortsmeddelare som skildrar denna region har
många beaktat marknader. Tvivelsutan beror detta på hur frågorna har utformats, men det kan också handla om att marknaderna utgör delar av det förflutna som dessa skribenter vill skildra eller ser som sin uppgift att beskriva.
I frågelistsvar tillkomna under efterkrigstiden beskrevs marknaderna vanligen som självklarheter, ofta utan angivelse av tidsskede men med beaktande av marknadstermin. Det saluförda på vintermarknaden i Vasa skildrades exempelvis på följande sätt:
Den s.k. vintermarknaden var den mest kommersiella i Vasa. Den inföll den 25
o. 25 januari. På torget såldes det mycket träsaker, såsom kibitkaslädar o. andra
slädar från Kurikka, t.o.m. kärrhjul, samt Malax möbler som representerades av
byråer, lavoarer, gungstolar, bord och stolar m.m.8

Dessa uppgiftslämnare har ofta sett det som sin uppgift att förmedla fakta om
det förflutna och att återge en mera allmän bild av det som skett. Det omtalade kan baseras på egna erfarenheter eller på det ofta återberättade. Som
flera forskare har hävdat kan de egna upplevelserna och det som man hört
från andra formas till en syntes i det berättade. Att särskilja det erfarenhetsbaserade från det mera allmänt återberättade kan var svårt, inte minst eftersom pronomina som vi och jag ofta blandas med ordet man. Därtill utmejslas
det som är värt att minnas socialt och kulturellt (jfr Olsson 2014, Lönnqvist
2016, Fingerroos 2010).
Till grund för våra delstudier ligger många frågelistsvar och på basis av
dessa fås kunskap om vilka värderingar och betydelser som informanter med
7
8

SLS 1185, s. 151.
SLS 1185, s. 364.
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I Jakobstad arrangerades inga marknader under slutet av 1800-talet, men trots detta kunde
torgdagar samla många, förutom försäljare och kunder också sådana som främst ville ha förströelse. Så här beskriver författaren Anna Bondestam försäljningen i boken Vägen till staden
(1957 s. 72): ”Vilket liv var det inte på torget om lördagarna! Böndernas hästforor i långa
rader så att hela stan luktade stall. Och runt fororna ett myller av kvinnor, som stack fingrarna
i smörklimparna och vände på fårbogarna och tummade på de flata ostarna som var blanka av
vax.” Bild: Jakobstads museum.

landsbygdsbakgrund senare tillskrev marknaderna. Att marknader hade blivit en del av ett förflutet som kunde skildras med nostalgi vid den tid då
frågelistmaterialet skapades märks i rätt många av texterna. Detta material
är rikt, men det ligger ett långt tidsspann mellan det som beskrivs och den
tidpunkt då dessa minnen tecknades ned.
I samtiden, under andra hälften av 1800-talet och under det tidiga 1900talet, beskrevs marknaderna nästan genomgående på ett negativt sätt i tidningarna. Både de längre texterna och de kortare notiserna handlade ofta
om fylleri och om de skränande hopar som fyllde städernas gator och torg.
Denna text publicerades i Vasabladet:
Närmare boende allmoge deremot har ej smått om tid, utan svärmar omkring
gatorna äfven nattetid, vid trötthet sökande qvarter i hvilken buske som helst,
lemnande sina hästar utan vård, ofta på tjufbete i stadsboernes ägor.9

I takt med att handelsregleringar hävdes och handel på landsbygden blev til�låten började marknaderna i allt högre grad ses som såväl onödiga som skadliga och omoraliska tillställningar. I tidningarna beskrevs marknaderna ofta
som ett gammalmodigt fenomen, överflödigt i en mera modern tid, och som
oönskade sammankomster för de lägre klasserna och för nöjeslystna ungdomar. Den kritik som framfördes i tidningarna kunde också vara underförstådd
9

Wasabladet 28.6.1856.

Att synliggöra det nedvärderade 83

eller ironisk. De korta notiserna handlar vanligen om det dåliga varuutbudet,
om oroligheter eller om fylleri, men med jämna mellanrum kablas också en
nyhet av motsatt slag ut – att marknaderna formats till lugna tillställningar.10
Marknadsbesökarna – som till stor del utgjordes av den landsbygdsbefolkning som i samtiden vanligen kallades för ”allmoge” – skildrades nästan
genomgående på ett kollektivt och distanserat sätt och vid denna tid formades marknadsskildringar av diskurser som annorlundagjorde det folkliga (jfr
Wassholm & Östman 2017)
I tidningarna fördes också en diskussion om marknadernas framtid och
frågan ventilerades av lantdagen år 1866. Ständerna – som under detta årtionde sammankom efter en halvsekellång paus – lät göra en omfattande marknadsundersökning och från de svenskösterbottniska kuststäderna kom många
negativa svar. Detta resulterade i att alla marknader i detta område drogs in
och under de närmaste 60 åren arrangeras inga officiella marknadstillfällen
i de österbottniska kuststäderna. Ändå samlades marknadsbesökare – kunder, försäljare och nöjeslystna – fortsättningsvis till marknader i några av
dessa städer. Till Nykarleby, men också till Gamlakarleby och Vasa, strömmade människor in under en del av de traditionella marknadsterminerna –
detta framgår inte minst av de notiser om ”qvasimarknader”, så kallades de
informella marknadssamlingarna, som publicerades i de österbottniska tidningarna. Liksom Anna skildrar många informanter dessa marknader, men i
frågelistsvar uppmärksammas inte den informella karaktären. Med hjälp av
tidningarna kan vi uppmärksamma en del av de gånger då marknadstraditioner praktiserades och förnyades trots indragning och återkommande förbud.
MARKNAD OCH MÖTEN
I citatet ovan skildrade Anna, född 1894, känslan av att låta sig dras in i
marknadsvimlet. I få av dessa texter kan få vi en inblick i de betydelser som
inköpta varor tillskrevs, men här ges en skildring av de varor som var till
salu och de kläder som hon och hennes vänner bar vid detta tillfälle.11 I andra
svar ingår främst kortfattade uppräkningar av det inköpta. I samband med
besöket i staden skaffade landsbygdsbor sig ofta brännvin och mediciner,
likaså omnämns inköp av hästar. En informant uppger att man kunde köpa
utländska tyger och porslin eller till och med symaskiner och ”velocipeder”
för de pengar man fick.12

För exempel på det senare, se Wasa Tidning 8.10.1881.
I projektet har Anna Sundelin (2018) publicerat en studie om varornas betydelse
12
SLS 1185, s. 414. Till insamlingen bidrog 160 personer. Under rubriken ”Landsbor som
besökt städer” ställs frågor om hur ofta och till vilka städer man reste, vem som besökte marknader och vilka varor som salufördes
10
11
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För jordbrukande hushåll och andra försäljare spelade försäljning av detta
slag säkerligen en ekonomisk roll. I tidningarna – både i längre texter och i
notiser – kritiserades dock med jämna mellanrum det svaga utbudet av varor
på marknaderna; detta förefaller inte ha motsvarat det som kunderna i staden
önskade. Rätt ofta betonades att lantmannavaror inte hade erbjudits i tillräcklig omfattning.13 De konsumenter som besökte marknader kunde, å sin sida,
gestaltas som lättlurade, prålsjuka eller enfaldiga. Vare det sig det handlade
om kläder, skor eller almanackor var förmodligen många av de varor som
bytte ägare av stor betydelse för mindre välbeställda kunder. Det oaktat sågs
konsumtion av det här slaget som onödig och i vissa fall som något som
borde stävjas när den i pressen diskuterades samhälleligt. Det finns också
skildringar av hur utifrån kommande försäljare lurar kunder från landsbygden (för exempel, se Wassholm & Östman 2017).
Enbart i en liten omfattning skildras utifrån kommande försäljare eller försäljare tillhörande etniska minoriteter i de retrospektiva frågelistsvaren.14 Vi
vet att kuststäderna gästades av handelsmän från Fjärrkarelen och i flera städer fanns områden för så kallade ”ryssbodar” på torg- och marknadsplatser.
Det är dock främst genom tidningspressen som vi kan uppmärksamma
handelsmöten av detta slag. Förhållandevis ofta skildrades småhandel i dagstidningar under den period i slutet av 1800-talet då tidningspressen ökande
i betydelse och utgivningen i omfattning. Handelsutövarna och själva handeln tolkades vanligen i negativa termer och bland annat användes ord
som geschäft, krämare och månglare på ett pejorativt sätt. Dessa försäljare
beskrivs som högljudda och inte sällan tillskrevs de oärliga handelsformer
(Wassholm 2017 s. 609–615).
Genom det samtida tidningsmaterialet kan vid synliggöra olika gruppers
närvaro och detta sker detta ofta genom stereotypa och känsloladdade skildringar av handelspraktiker och karaktärer. Med de nationsbyggen som sattes
i rörelse i Finland vid denna tid skapades nya former för rangordning. Olika
etniska grupper kunde formas till minoriteter och kom ytterligare förskjutas
från samhällscentrum, såväl konkret som i de föreställningar och diskurser
som kringgärdade nationen. Nya sätt att se på och bemöta de utifrån kommande, ganska många i storfurstendömet, formades. Förmodligen var en del
av dessa texter effekter av tidningarnas kontakter med de lokala handelsmännen, i andra fall handlar det om stereotypier och rasistiska beskrivningar som
flödade mellan olika länder, orter och tidningar.

Wasa Tidning 11.10.1885 och 28.1.1887; Wasa Nyheter 26.11.1897; Österbottningen
4.11.1898 och 23.3.1902.
14
I projektet studerar Jutta Ahlbeck (2018) hur romers handel skildras.
13

Att synliggöra det nedvärderade 85

UTMANINGAR OCH INGÅNGAR
Marknader och torg var platser där möten mellan människor med olikartade
tillhörigheter och positioner konkretiserades. Såväl de övergripande frågorna
som delstudierna genomsyras av ett intersektionellt perspektiv och således
beaktar vi hur olika maktordningar, materiella liksom diskursiva, samverkade när olika grupper möttes. Sammantagen har vår projektuppgift – att
blottlägga och analysera möten av detta slag – visat sig vara både svår och
fruktbar. I nästan alla delundersökningar har material och materialavsaknad
varit utmanande.
Med hjälp av sökningar i det digitala tidningsarkivet kan vi hitta beskrivningar av småskalig handel, men denna och de lägre klassernas konsumtion gestaltas nästan genomgående på ett nedvärderande sätt, i synnerhet om
försäljarna inte tillhörde majoritetsbefolkningarna. Kan vi förutom dåtida
diskurser och stereotypier även blotta en bortglömd närvaro och dåtidens
praktiker? Härvidlag kan vi peka på behovet av att utveckla de källkritiska
frågorna. I en diskussion om otillräckligheten i de klassiska källkritiska frågorna pekar Maria Ågren (2005 s. 249–262) på behovet av att analysera synlighet och vikt. Varför synliggörs detta handelsutbyte och vilken vikt kan vi
tillskriva dessa tidningstexter?
När vi använder frågelistmaterial är dessa frågor nödvändiga men inte
tillräckliga. Frågelistorna bär på komplexa och tidsbundna tillkomsthistorier,

På torg- och marknadsdagarna besökte också finskspråkiga de huvudsakligen svenskspråkiga
kuststäderna. På dessa platser möttes människor med olika social bakgrund och här kan vi
se att försäljerskorna använde sjalar för skyla sina huvuden, medan en del av de kvinnliga
kunderna bar hatt. Bild: Jakobstads museum.
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förankrade i olika discipliners utveckling, och som tidigare forskning visat
bör vi som läsare vara öppna för det dialogiska, det performativa och det
genrestyrda i texter av detta slag (se till exempel Snellman 2014, Olsson
2016). Samtidigt erbjuder dessa skildringar många tolkningsmöjligheter och
bland annat möjliggörs reflektioner över vad det omskrivna och gestaltade
kan ha betytt för skribenten, exempelvis utifrån känslohistoriens frågeställningar.15 I några fall kan vi arbeta utgående mikrohistoriens premisser, det
vill säga påstå något mera generellt utgående från det enskilda (Brewer 2010
s. 97). Å andra sidan kan vi också skärskåda enskilda handlingar mot relief
av mera allmänna handlingsmönster, något som ligger i linje med de ansatser
som Michel de Certeau mejslat ut (jfr Gräslund Berg et al. 2013 s. 349–351).
Det senare överensstämmer även med etnologen Bo Lönnqvists syn på de
möjligheter som frågelistsvaren erbjuder forskaren. Eftersom dessa texter
förmedlar kunskap baserad på handlingar och praktiker, kan skribenternas
handlingsutrymme och identifikationer utforskas (Lönnqvist 2016 s. 52–53).
Just i dessa avseenden svarar materialet mot våra syften: vi ställer frågor om
det aktiva i det tillsynes passiva och kollektiva.
Genom ett fokus på handelsmöten och praktiker kan vi förstå de levnadsvillkor och de processer som återskapade och formade sociala relationer.
Vi hoppas att vårt uppmärksammande av vardagliga praktiker kan synliggöra förändringar och förskjutningar i underordnade gruppers aktörskap och
handlingsutrymme. Historiker har emellertid inte i tillräcklig omfattning fäst
vikt vid praktiker och den förändringspotential som ligger i till synes obetydliga handlingar. Detta är också viktigt för det som i finskan – och tyskan
– kallas för samhällshistoria eftersom möten och aktiviteter av dessa slag
breddade och formade samhällen. Också det nedvärderade och det som kan
framstå som betydelselöst formade gemenskaper,16 liksom även gränsdragningar kring dessa.
Torg och marknader har haft stor betydelse i Europas och de näraliggande
områdenas politiska samtidshistoria. Våra teman är aktuella även i andra
avseenden. Då, i ett 1800-tal, fanns ökande möjligheter till konsumtion, en
ökning som var viktig när ståndssamhället nedmonterades. Idag står vi inför
en nödvändig förändring av konsumtionsmönster. I våra samhällen finns
också försörjningsformer som påminner om 1800-talets småskaliga handel:
vi kan notera en ökande mångfald men också hierarkier, exkludering och
rasism. Och i samhället omkring oss kan också mer eller mindre beständig
ojämlikhet ses.

I projektet har Hanna Lindberg (2019) hur bland annat känslor av äckel och avsmak ingår i
frågelistsvar som beror torghandel.
16
I finskan används ordet ”yhteisö” och i engelskan ”community”, men där är svårt att hitta
motsvarighet i svenskan.
15
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