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Företal

Institutet för ekonomisk-historisk forskning vid Handelshögskolan
i Stockholm, EHF, har sedan början av 1980-talet publicerat forskningsresultat kring näringslivets roll i den svenska samhällsutvecklingen. Den avhandling som här presenteras är den femtonde volymen i serien och samtidigt den första doktorsavhandlingen i ämnet
ekonomisk historia vid Handelshögskolan.
Tidigare arbeten inom EHF har gällt industriella och finansiella
frågeställningar och företag, men tack vare Sven Gerentz kan institutet till serien nu foga en studie av handelns och distributionens
historia. Detta område är normalt svårt för ekonom-historiker att
analysera, eftersom källmaterialet är mycket sprött eller helt saknas. I föreliggande avhandling har emellertid författarens speciella
bakgrund i kombination med valet av Gotland som undersökningsregion möjliggjort en ovanligt fyllig teckning av detaljhandelns omvandling under det senaste seklet. Det är vår förhoppning att dessa
resultat skall stimulera till fortsatt forskning inom området.

Ulf Olsson
Professor

Förord

Köpmansgillet i Visby räknar sin härkomst från 1694. När jag som
ung studerande vid Handelshögskolan i Stockholm den 16 februari
1945 publicerade en recension i Stockholms-Tidningen av den minnesskrift som utgavs till 250-årsjubileet - och som jag har ett dedikationsexemplar av i min bokhylla - anade jag föga att Gillet nära
femtio år senare skulle komma på den tanken att be mig utarbeta en
skrift till 300-årsjubileet. Detta skedde dock och Gillet och jag kom
snabbt överens om att den borde behandla den gotländska handelns
utveckling under de senaste etthundra åren. Samarbetet med Gillet
och i synnerhet dess ordförande och sekreterare har därefter varit
det allra bästa.
Lyckligtvis var Gillet ute i god tid och redan 1988 kunde jag
kontakta Handelshögskolans rektor, professor Staffan BurenstamLinder för att få anvisning på handledare för mitt arbete. Det blev
professor Ulf Olsson, då ännu verksam vid universitetet i Umeå,
som sedan dess följt mitt arbete och givit mig stimulerande uppmuntran. Den uppläggning av arbetet och arbetsplan som presenterades accepterades med smärre korrigeringar och har sedan följts.
Arbetet kunde inledas med en omfattande materialsamling och bearbetning, som i stort sett följt en kronologisk ordning. Senare utsågs en handledarekommitte med professor Olsson som ordförande
och professorerna Claes-Robert Julander och Lars-Gunnar Mattsson
som ledamöter. Jag är alla tre mycket tacksam för ingående diskussioner och för deras synpunkter och påpekanden. Det är egentligen
onödigt att tillägga att ansvaret för uppläggningen och innehållet
uteslutande är mitt eget.
Många är de som, även vid sidan av dem som nämnts i förteckningen över intervjuer, har lämnat mig mycket värdefulla uppslag
och sakliga informationer eller på annat sätt varit mig behjälplig, bl a
med anskaffningen av bilder och utformningen av diagram. Jag vill
gärna tacka dem alla för vänligt tillmötesgående utan namns nämnande, dock med undantag för två, nämligen ekon doktor Nils-Erik
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Wirsäll, som på ett tidigt stadium gav anvisningar om litteratur och
andra källor, och docent Björn Gäfvert, som gett tips om material i
Krigsarkivet.
Till sist tackar jag min familj som på olika sätt stött mig under
arbetet. Min hustru Kerstin har hjälpt mig med "tvättning av manus" och korrekturläsning och detta teamwork har betytt mycket
för bokens slutliga utformning.
Som ett utflöde av avhandlingsarbetet kommer tre uppsatser att
publiceras, Folkförsörjningen på Gotland under det första världskriget
(från ett symposium "Östersjöområdet under det första världskriget" i Visby 3-7 augusti 1993), De gotländska köpmännens ställning i
samhället (från konferensen "Lokal modernpolitisk historia" vid
Stockholms universitet 25-26 november 1993) samt Strukturförändringar inom lanthandeln, framlagd vid Handelshögskolan i Stockholm
1994 och avsedd för publicering i Gotländskt arkiv 1995.

Stockholm den 1 februari 1994
Sven Gerentz
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KÖPMÄN OCH KÖPENSKAP

!<Ap 1 Frågeställningar,
källmaterial och metoder

1.1 Definitioner, frågor och avgränsningar
Titeln på den föreliggande undersökningen är Individer,familjer och
block. Köpmän och köpenskap på Gotland 1894-1994. Framställningen
indelas i två avdelningar, av vilka den första behandlar köpmännen
och köpenskapen samt den andra köpmansgillet i Visby.
De köpmän som verkade inom parti- och detaljhandel omkring
sekelskiftet var en samling individualister som hade etablerat sig
för att vara självständiga och göra affärer. r viss utsträckning stämmer beskrivningen även på de små kooperativa konsumtionsföreningar som bildats på Gotland. Först i mitten på 1940-talet framträder tydliga tendenser till samverkan i block för att den vägen uppnå
storskalighetens fördelar. Detta gäller både reA och Konsum och
sedan 1970-talet även det s k tredje blocket, som spelar en underordnad roll på Gotland. Blocktänkandet leder till samordning och i
viss utsträckning likriktning. Genom nya tekniska hjälpmedel, framför allt på informationsteknologins område, skapas på nytt förutsättningar och utrymme för en ökad individualitet inom köpenskapen, tills vidare i huvudsak inom de ramar som blocken anger. Det
är dessa djupgående förändringar som skall skildras och analyseras.
Gotland är en geografisk enhet som icke kräver någon definition.
Eftersom Gotland är en ö har varuströmmarna till och från Gotland
under långa tider kommit att tämligen väl registreras av tullverket
och andra institutioner.' Detta gör det lättare att följa förändringar i
varuutbyte och konsumtionsmönster än lokalt och regionalt på andra håll i Sverige. För en bedömning av villkoren för gotländsk partioch detaljhandel är det av betydelse att följa denna varuomfIyttning.
Inom Gotland är en indelning i Visby stad och socknarna på landsbygden naturlig, och detta även efter det att hela Gotland 1971 blev
en enda kommun. På den gotländska landsbygden intar lanthamnarna en särställning; på södra Gotland gäller det främst Klintehamn,
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Ronehamn och Burgsvik och på norra Gotland Slite och i någon mån
Fårösund och Kappelshamn. Hemses utveckling som handelscentrum
förtjänar också att följas efter den stärkta position som samhället erhöll
då Gotlands järnväg 1878 byggdes och för en tid fick Hemse som
slutstation söderöver. Sedan 1960-talet har Slite, Hemse och Klintehamn utvecklats till de viktigaste centralorterna utanför Visby.
Begreppet köpman eller handelsman har inte närmare definierats utan har använts som en sammanfattande benämning på partieller grosshandlare och detaljhandlare. Att göra en uppdelning på
dessa båda kategorier är svårt därför att många köpmän ägnar sig åt
båda grenarna. Huvudinriktningen har fått avgöra till vilken kategori respektive företag hänförts. Fridlizius har visserligen i sin framställning om handeln i Malmö skilt på köpmän å ena sidan och
småhandlare och kramhandlare å den andra och även i Danmark
skiljer man på köpmän och hökare, men en sådan uppdelning förefaller meningslös för Gotlands del under den nu aktuella perioden
av den anledningen att några bestämda gränser icke kan iakttagas
mellan olika detaljhandlare." Trots det sagda har ett visst försök till
kategoriindelning gjorts, bl a i kapitel 8. Uppdelningen inom handelsskrået hade betydelse i äldre tider och i den franska ekonomiskhistoriska litteraturen har förts en diskussion om indelningen av
köpmännen i skilda kategorier alltsedan Turgots definition 1788 på
grosshandlare och detaljhandlare,"
Vid behandlingen av köpmännen och deras verksamhet har avsikten varit att lägga tyngdpunkten på själva köpenskapen. Det innebär den roll köpmännen och deras företag har spelat för att tillgodose den gotländske konsumenten med livsmedel och svara för förmedlingen av delar av den gotländska jordbruksproduktionen. I
det sammanhanget blir det väsentligt att följa hur de gotländska
köpmännen inordnas i de stora kedjorna eller blocken och hur dessa
block möter varandra i konkurrensen. Förändringarna i det nätverk
som alltid omgivit parti- och detaljhandeln kommer in i bilden och
därmed också längre fram den viktiga funktion som logistiken alltmer kommit att få.
Perioden 1894-1994 har angivits för att markera att framställningen syftar till att ange viktigare förändringar i ett längre perspektiv. Varken 1894 eller 1994 markerar således några speciella
milstolpar, då det ekonomiska förloppet ändrar karaktär resp kan
antas komma att ändra riktning. Vad det närmast är fråga om är att
ge en bild av viktigare ekonomiska förlopp och strukturförändringar på Gotland sedan slutet av 1800-talet.
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Framställningen har av naturliga skäl i huvudsak följt en kronologisk ordning, med den avvikelsen att förhållandena under de båda
världskrigen behandlats i ett gemensamt kapitel, vilket underlättat
komparativa studier. Efter en allmänt tecknad bakgrundsskildring
av Gotland på 1890-talet har kapitlen följt följande periodindelning:
tiden före första världskriget, 1919-1951, 1951-1972 och 1972-1994.
Där det är möjligt med hänsyn till källmaterialet skall förhållandena på Gotland ställas i relation till de som rådde på andra håll i
Sverige (jfr 1.2). Av det skälet inleds kapitlen i regel med en orientering om den svenska ekonomin, varvid särskilt tillväxten och demografiska förändringar uppmärksammas. Någon sammanhängande
skildring av handeln under den angivna perioden föreligger icke
för Gotland och knappast heller för någon annan region eller för
riket som helhet. Däremot finns det värdefulla internationella översikter och framställningar rörande andra länder såsom Storbritannien och Norge. Det har tidigare betonats att handel och småindustri är underrepresenterade bland företagsmonografier.' Desto angelägnare har det synts vara att försöka kartlägga sammanhang och
förändringar just på Gotland, där man, även om källmaterialet delvis är tunt och ojämnt, dock kan förskaffa sig en tämligen tillförlitlig
uppfattning om vad som hänt.
I centrum har stått frågan om hur handelns struktur förändrats
och vilka yttre och inre faktorer som haft avgörande betydelse för
förloppet. Begreppen struktur och strukturförändring sådana de
används i ekonomisk teori har särskilt behandlats av Fritz Machlup,
som häftigt kritiserat den skiftande, ofta vaga och obestämda användningen av dessa uttryck." Han har också ställt samman en checklista till stöd för forskare. När det gäller begreppet strukturell förändring är det relativt lätt att följa hans anvisning i punkt 2: "Structural changes - alterations, - not merely temporary changes or cyclical fluctuations". Strukturbegreppet har använts i anslutning till
Machlups punkt 5: "The structure of an aggregate quantity, its composition, determinate and eonstant - not easily changed". Men det
bör erkännas att det är lätt att halka över i det som han betecknar
som en otydlig definition av begreppet, t ex "the structure of an
industry: all sorts of factual information deemed significant". Senast har begreppet strukturomvandling ingående behandlats av Hans
Westlund, som bl a framhållit att denna omvandling kan ses både
som en drivkraft i tillväxten och som ett resultat av den,"
Centralt har varit att följa lanthandeln med dess breda sortiment
och i Visby speceri- och annan större livsmedelshandel? Special-
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varubutikernas framväxt och utveckling har däremot icke kunnat
göras till föremål för ett mera ingående studium, inte heller sådana
mindre grenar av livsmedelshandeln som mjölk-och brödbutikerna
eller charkuteriaffärerna. Detsamma gäller större delen av det som
nu betecknas som "servicehandel" - ett begrepp för vilket inte heller föreligger någon exakt definition. Hit räknas i allmänhet bensinstationskiosker, frukt- och konfektyrbutiker, gatukök, olika slag av
kiosker, konditorier, servicebutiker, tobakister och trafikbutiker. Alla
dessa kategorier har, åtminstone vad gäller Gotland, relativt liten
om än växande betydelse när det gäller det egentliga livsmedelssortimentet med undantag för de s k servicebutikerna. De senare ingår
också i den mån de tillhör något av blocken i undersökningen.
Beträffande livsmedelshandeln, ett begrepp som under efterkrigstiden vidgades till dagligvaruhandeln, har huvudvikten lagts vid
själva försäljningsställena som förmedlar varor för konsumenternas
slutliga förbrukning," Förskjutningen från begreppet livsmedelshandel till dagligvaruhandel återspeglas i statistiken och den försvårar
självfallet alla jämförelser över tiden och nödvändiggör ofta mera
allmänt hållna resonemang. En allmän varning för alltför långtgående slutsatser är i detta sammanhang befogad. Detta gäller även sådana begrepp för att mäta effektivitetsförändringar såsom omsättning per anställd och omsättning per säljyta. Trots dessa reservationer bör det gå att fånga in dynamiken i handelns utveckling.
Över tiden har den andel av hushållens konsumtion som förmedlats av detaljhandeln varierat. På Gotland med dess alltjämt omfattande jordbruksproduktion kan andelen inköpta livsmedel länge ha
förblivit något lägre än i andra delar av landet, framför allt de urbana samhällena. Av den andel av konsumtionen som inhandlades
svarade mot slutet av undersökningsperioden detaljhandeln för
drygt 80 procent - en siffra som kan antas ha legat högt även tidigare. Genom fokusering på lanthandel och specerihandel fångas följaktligen den väsentliga delen av konsumenternas livsmedelsinköp.
Eftersom handeln är en näring där entreprenörskapet spelar en
alldeles avgörande roll måste det vara angeläget att följa köpmännens ställning i samhället och deras agerande. Gotland har under
dessa år haft många köpmannaprofiler som var och en i sin ort
kommit att dominera inte bara affärslivet utan samhället långt utanför näringslivet. Även om avsikten icke är att teckna biografier av
dessa män och kvinnor, lika litet som avsikten är att skriva monografier över affärsföretagen, kommer framställningen att något dröja vid de ledande personerna inom gotländsk handel; framför allt

Frågeställningar, kiillmaterial och metoder

19

gäller det män och kvinnor som avlidit. Någon fullständig skildring
av handelsmännen eller kåren som sådan kan det av naturliga skäl
dock icke bli fråga om. I stället har det gällt att dra fram sådant som
är karakteristiskt och tidstypiskt och som har betydelse för Gotland
i stort och för gotlänningen i allmänhet.
Vid studiet av köpmannakåren har det varit relevant att undersöka huruvida kåren varit homogen eller heterogen, rekryteringen
till köpmansyrket, frågan om köpmännens "klasstillhörighet", deras ställning inom folkrörelserna och i politiken under olika skeden.
Behandlingen av dessa frågor återfinnes i kapitel 8. I detta avslutande och summerande kapitel inom avdelning I har några av de viktigaste frågeställningarna belysts i ett längre, lOO-årigt perspektiv.
Dessa longitudbetonade sammanfattningar gäller strukturförändringar, kapitalets roll, marknader och marknadsföring, handlarens
roll som företagare samt köpmännens ställning i samhället. Här har
tonvikten lagts vid drivkrafterna för utvecklingen.
När det gäller att välja frågeställningar har det betraktats som
närmast självklart att i Eli Heckschers anda prioritera det reella "tillståndet" och inte politiken." Det sagda har också som senare skall
visas inneburit att handelns eget arkivmaterial i högre grad än officiellt material utnyttjats som källa." Krispolitiken under det första
och det andra världskriget har emellertid utgjort en så integrerad
del av verkligheten att den politiska aspekten relativt ingående måste
behandlas, särskilt med tanke på att handelns män på detta område
gjort stora personliga insatser.
Avsikten är inte att behandla frågan om handelns roll för samhällsutvecklingen i stort." Ambitionen är mer begränsad och gäller
att studera handeln själv, men i relation till andra näringar och till
kunderna. Försök har dock gjorts att kombinera empirisk utförlighet med rimliga krav på bredd i perspektivet." Vissa begränsningar
har självfallet varit nödvändiga för att inte framställningen skulle
svälla ut över alla bräddar. Torg- och kringföringshandeln har inte
behandlats alls och arbetsförhållandena för de anställda, lönefrågor
och andra relationer inom handelsföretagen blott perifert.
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1.2 Källmaterial
En förklaring till varför ingen sammanhängande översikt skrivits
rörande handelns historia under ett längre skede kan vara att det
källmaterial som står till förfogande är bristfälligt, sprött och svårbehandlat. Den officiella statistiken är lindrigt sagt tunn och rymmer egentligen endast fem större översikter: 1931 års företagsräkning, 1946 års handelsundersökning, 1951 års företagsräkning, 1963
års handelsräkning samt 1972 års företagsräkning. Köpmännen själva är många och har mera sällan lämnat efter sig annat än ofta
oordnade fragment av de affärsarkiv som en gång funnits. Det försvårar en skildring av den "lille" handlaren som ofta och under lång
tid har haft en stor betydelse i sin egen bygd. Till det märkliga hör
att dessa handlare existerat ända in i nutid; redan vid seklets början
var många alarmerade beträffande de mindre handlarnas framtid
världen över och Times varnade i en artikel för att de snart nog
skulle vara försvunna." Deras uthållighet och anpassningsförmåga
har emellertid visat sig stor.
Som en förutsättning och bakgrund för det händelseförlopp som
skall tecknas ges i kapitel 2 en bild av det gotländska näringslivet i
början av 1890-talet. Det avviker till sin struktur i väsentliga avseenden från rikets. Denna skildring har byggts på tillgängliga data från
befolknings- och näringsstatistiken samt tullmaterialet. Även den
lokalhistoriskt betonade litteratur som föreligger har utnyttjats.
Förändringarna fram till första världskriget skall behandlas i det
följande kapitlet. De styrdes aven växelverkan mellan en positiv
befolkningsutveckling och en stigande jordbruksproduktion." En
utförsel av främst jordbruksprodukter blev möjlig i första hand till
fastlandet. Handelns medverkan i denna process liksom i varuförsörjningen för konsumenterna skall belysas. Strukturförhållandena
inom handeln och eventuella förändringar i dessa skall särskilt granskas. Sjö- och järnvägsförbindelsernas betydelse får ägnas uppmärksamhet i sammanhanget. Deras betydelse som drivkraft på regional
nivå har framhållits i ett 1993 framlagt arbete."
Källmaterialet för framställningen om handeln 1894-1913 utgörs
främst av de affärsarkiv som finns bevarade, i första hand i landsarkivet i Visby. Detta material är dock ofullständigt och medger
endast i undantagsfall att utvecklingen kan följas kontinuerligt under en längre tid eller att företagen kan jämföras. Det är känt från
Paul Norrbys arkiv i Hemse att bokföringskurser anordnades för
lanthandlare redan 1885 och liknande kurser lär ha förekommit även
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senare. Denna undervisning i dubbel italiensk bokföring gör att material i den mån det bevarats oftast präglas av ordning och reda. Många
lanthandlare förde själva sina kassajournaler men fick hjälp med
själva bokslutet.
På grundval av detta räkenskapsmaterial skall kartläggas hur
omfattande verksamheten var och hur den utvecklades. Huvudböcker och reskontra ger upplysningar om handelsföretagens relationer till leverantörer och kunder. Kapitalförsörjningen skall också
belysas liksom lönsamheten.
Vid sidan av detta hittills helt obearbetade källmaterial har för
att ange ramarna för handeln utnyttjats befolkningsstatistiken och
statistiken över Gotlands handel med omvärlden. För beskrivningen av handelsklimatet har främst använts konkursakter.
Den litteratur som behandlar Gotland under denna tid har granskats, men det förekommer i den, bortsett från vissa minnesskrifter
på jordbrukets område, knappast mer än uppgifter i notisform rörande handeln. Tidningsartiklar har kunnat användas för att ge en
bild av själva miljön inom handeln.
Endast i mycket begränsad omfattning har jämförelser kunnat
göras med förhållandena och utvecklingen på andra håll. Detta beror på att litteratur som ingående behandlar handeln under tiden
närmast före det första världskriget i stort sett saknas. Det egendomliga är nämligen att källmaterialet för tiden fr o m 1890-talet är
betydligt sämre än för tidigare 1800-tal,l6 Tämligen få affärsarkiv
finns bevarade.
När det gäller regleringarna och avspärrningen under de båda
världskrigen finns det en omfattande litteratur som belyser främst
det administrativa förfarandet på central nivå. Det är väl känt att
regleringarna genomfördes i samverkan mellan de offentliga och
enskilda sektorerna." Det har konstaterats att den privata sektorns
deltagande i arbetet varit av avgörande betydelse för regleringarnas
framgång." Vår uppgift har varit att försöka klargöra hur handeln
på Gotland ändrades och vad som skiljer utvecklingen där jämfört
med landet i övrigt. Särskilt gäller det att utreda i vad mån varubristen påverkade handelns funktion. Handelns medverkan i själva
regleringssystemet är visserligen en sekundär fråga men även den
har bedömts intressant att belysa.
För en bedömning av strukturförändringarna från början av 1930talet och fram till början av 1970-talet utgör de officiella företagsoch handelsräkningarna ett värdefullt material. För framställningen
har möjligheten att utnyttja de inlämnade primäruppgifterna varit
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ovärderlig. Den gruppindelning som gjorts vid SCB:s bearbetning
har i några få fall frångåtts då den med hänsyn till annat material
visat sig inadekvat. Särskilt betydelsefullt har varit att SCB på författarens begäran visat sig tillmötesgående genom en databearbetning, som inneburit att primärmaterialet i 1963 och 1972 års undersökningar - visserligen efter ytterligare tidskrävande manuell bearbetning - kunnat utnyttjas. Detta är veterligen första gången så skett. I
1972 års primäruppgifter har emellertid en hård gallring skett. En varning bör riktas mot att okritiskt använda de sammanställda siffrorna
över antalet försäljningsställen i olika undersökningar på 1960- och
1970-talet.19 En särskild granskning och komplettering visar sig nödvändig, varvid annat primärmaterial, bl a telefonkatalogerna, får utnyttjas. Det har dock visat sig att telefonkatalogerna även i nutid i yrkesregistret saknar lanthandlare och därför icke är en helt tillförlitlig källa.
Generellt gäller att siffermaterial rörande antalet försäljningsställen och antalet anställda under hela den undersökta perioden men i
synnerhet för äldre tider måste bedömas som bräckligt. Själva klassificeringen erbjuder som nämnts även problem, som knappast kan
lösas utan lokalkännedom. Till svårigheterna bidrar att det inte finns
någon enhetlig nomenklatur i de undersökningar som företagits.
Ofta har myndigheterna också litat på den klassificering som vederbörande uppgiftslämnare själv gjort."
För att belysa läget omkring 1990 har en särskild enkätundersökning genomförts. Samtliga livsmedelshandlare på Gotland har besvarat det utsända frågeformuläret. Det är av skäl som angivits knappast
möjligt att uppnå exakthet i det siffermaterial som utgör resultatet av
denna och andra undersökningar, utan det blir i stället fråga om att ange stödjepunkter, vilka möjliggör en bedömning av storleksordningen
och den inbördes relationen mellan olika företeelser som behandlats.
Framställningen har i synnerhet för de avsnitt som behandlar
tiden efter det andra världskriget i stor utsträckning litat till den
vetenskapliga litteraturen inom företagsekonomi vid sidan av ekonomisk-historiska arbeten. Även kulturgeografer och etnologer har
lämnat viktiga bidrag till belysning av handelns historia. Av de
många offentliga utredningarna om handeln ger särskilt två arbeten
god orientering om aktuella utvecklingstendenser och problemställningar under 1960- och 1970- talen, nämligen den studie som Solveig Wikström utarbetade för koncentrationsutredningen om Strukturutveckling och konkurrens inom handeln (SOV 1968:6) samt glesbygdsutredningens delbetänkande om Kommunal service i glesbygder (SOV 1973:15).
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1.3 Metodfrågor
En grundläggande förutsättning för den genomförda undersökningen har varit att söka samband mellan historisk metodik och ekonomisk teori och försöka kombinera de båda."
Redan i det inledande avsnittet rörande frågeställningar har betonats att syftet med undersökningen varit att ställa in handeln på
Gotland i ett rikssammanhang så långt detta varit möjligt. Det förefaller sannolikt att ett detaljstudium av det slag som bedrivits i denna undersökning i någon mån kan underlätta förståelsen för den
större omvandling som präglat i synnerhet efterkrigstiden. Samtidigt har det varit angeläget att foga in handeln i den allmänna ekonomiska utvecklingen på Gotland. Eftersom det är fråga om att skriva lokalhistoria, bitvis i form av ett slags mikroanalys, blir utrymmet
begränsat för vad som brukar betecknas som "visionära ingivelser"."
Där det är möjligt studeras det enskilda företaget, även om huvudsyftet genomgående är att belysa sektorer inom handeln. Sådana studier utgör ofta ett nödvändigt komplement till studiet av helheten, varmed då i allmänhet avses en bransch." Några huvuddata
för ett antal viktigare handelsföretag har sammanställts i ett appendix. En annan viktig aspekt har varit att knyta ihop studiet av företaget med ett studium av företagaren. Dennes roll i företaget och i
samhället har som redan nämnts gjorts till föremål för en mera principiell uppföljning för hela perioden i kapitel 8.
För studiet av marknadsförhållanden har utarbetats analytiska
schema, vilka kommit att åtminstone delvis tillämpas inom handeln." Enligt denna modell bör marknadens struktur beskrivas och
klassificeras efter antalet säljare och köpare, deras relativa storlek
på marknaden samt deras integrationsförhållanden och absoluta storlek samt vidare möjligheterna för nya säljare att komma in på marknaden, dvs rådande etableringshinder och slutligen graden av homogenitet som råder mellan säljarnas produkter. Schemat är främst
avsett för fåproduktföretag och kan därför endast i begränsad utsträckning tillämpas på livsmedelshandeln som en typisk mångproduktbransch. De två första leden i analysschemat har dock bildat
utgångspunkten för bedömningen av marknadsförhållandena tvärs
igenom framställningen och särskilt i det sammanfattande avsnittet, kapitel 8, medan det tredje ledet berörts endast perifert. Syftet
har varit att belysa marknadsstrukturer och företagens val av konkurrensmedel (beteende) samt vidare marknadens effektivitet ur
såväl företagets eget som konsumentens synvinkel.
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För en ekonomisk-historisk framställning som behandlar ett långt
tidsskede är det dock knappast möjligt att konsekvent hålla fast vid
ett bestämt analysschema, eftersom skildringen i så fall skulle bli
fylld av upprepningar, vilket likväl inte varit möjligt att undvika.
Det har ansetts vara mer fruktbart att anlägga den nu behandlade
aspekten i det sammanfattande kapitlet. Ofta har analysen fått vävas samman med det deskriptiva." Det bör beaktas att redan en
definition av begreppet marknad bereder stora problem med hänsyn till att den marknad på vilken detaljhandeln agerade för etthundra år sedan skiljer sig i grunden från dagens. Konsistenta jämförelser över längre perioder blir därmed omöjliga. Den s k branschblandning som förekommit under hela undersökningsperioden men
som skiftat innehåll förhindrar en avgränsning.
Lokaliseringsfrågorna har inte kunnat närmare behandlas i denna studie. Här föreligger en omfattande litteratur i geografi, stadsplanering, sociologi, socialantropologi och ekonomi. En diskussion
i anslutning härtill skulle ha sprängt ramen för undersökningen.
Därtill kommer att samhällsplaneringen inte haft samma betydelse
för handelns utveckling på Gotland som exempelvis i de större städerna. Även om ambitionen såsom nämnts varit att jämföra förhållandena på Gotland med dem i hela riket och i viss utsträckning
även med den internationella utvecklingen finns det samtidigt skäl
framhäva problemen vid sådana jämförelser och varna för långtgående slutsatser. Såsom Johan Arndt påpekat kan detaljhandelsstrukturen icke endast bestämmas av den generella ekonomiska utvecklingen utan även andra faktorer måste vägas in." Komplexiteten i
själva handeln bidrar till svårigheterna att fånga in samtliga faktorer som kan ge en uttömmande förklaring till skillnader och likheter
i händelseförlopp. En begränsning till de mest relevanta frågeställningarna har varit nödvändig.
I sin studie om den svenska dagligvarumarknadens omvandling
1970-89 har Staffan Hulten avslutningsvis angivit några synpunkter och förslag beträffande fortsatt forskning." Även inom ramen
för en ekonomisk-historisk undersökning som omspänner en mycket längre tid än Hultens har hans ideer varit till nytta. Hulten har bl
a betonat behovet av forskning om lokala marknader - ett önskemål
som hela den nu framlagda studien vill tillgodose vad beträffar Gotland. Ökade kunskaper om utvecklingen på mikronivå bör kunna
tillföra också forskningen om de större sammanhangen kunskaper
och bidra till teoriutvecklingen.

KAp 2

Gotland på 1890-talet några utgångspunkter

Gotland var i början av 1890-talet ett utpräglat jordbrukssamhälle
och det i väsentligt högre grad än riket i övrigt. År 1890 arbetade
60,8 % av den gotländska befolkningen i jordbruk mot 51,5 % i riket.
Proportionerar man ut den del av befolkningen som icke uppgivit
yrke blir procentsiffrorna 70,9 resp 60,9. Gotlands jordbruksbefolkning uppgick detta år till 32 464 personer aven total befolkning på
51337. 1
Bakom sig hade Gotland en emigration som kulminerat under
1880-talet, då folkmängden sjönk år efter år. Enbart till USA, dit
emigrationen huvudsakligen riktade sig, flyttade på 1880-talet nära
4500 gotlänningar." Inte förrän 1893 vände befolkningskurvan och
därefter följde en oavbruten årlig ökning fram till sekelskiftet.'
Antalet självständiga jordbrukare hade nått över 4 600 och och
antalet hemmavarande söner, drängar och statare hade vuxit kraftigt till över 5 100. Backstugusittarna hade samtidigt så gott som
försvunnit.'
Åkerarealen som vuxit oavbrutet under 1800-talet fram till 80talet skulle snart på nytt börja öka och detsamma gällde beståndet
av kor." Åkerarealen uppgick till drygt 56000 hektar, fördelade på
4500 brukningsdelar. Laga skiftet, som inleddes 1859, hade fortskridit tämligen långt och växelbruket hade gjort sitt intåg. Flerstädes
låg dock mer än hälften av åkerjorden årligen i träda. Bruket av
konstgödsel hade så smått kommit i gång men var ännu knappast
vanligt. En normal spannmålsskörd låg på 35 000 ton. Viktigaste
sädesslag var råg och korn; blandsäd odlades alltjämt men i obetydlig omfattning. Gotland var med sina nio andelsmejerier långt framme inom animalieproduktionen jämfört med andra län." Även om
gotlänningarna själva ännu 1890 ansåg att tiderna var svåra, tyder
tillgängliga sifferserier på att välståndsutvecklingen var på väg att
vända för att komma in i en positiv fas. Dessa tendenser skulle
förstärkas längre fram på 1890-talet.
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Även för Visbys del sjönk folkmängden i början av 1880-talet.
Redan från och med 1886 skedde emellertid här en omsvängning.
Ökningen fortsatte 1800-talet ut. År 1890 hade stadens folkmängd
just passerat 7 000.
Gotlands handel med omvärlden hade under 1800-talet ändrat
karaktär. De gamla förbindelserna söderut, främst med de nordtyska städerna, hade tunnats ut samtidigt som varuutbytet blivit livligare med det svenska fastlandet i takt med att sjöfartsförbindelserna hade blivit regelbundna och byggts ut. Vid 1890-talets början
hade därmed inrikes in- och utförseln blivit dominerande. Kvar att
exportera fanns dock fortfarande Gotlands traditionella exportartiklar: kalk och trävaror. Nu hade tillkommit också cement och korn.
Från utländska hamnar hämtades framför allt gödningsämnen och
oljekakor samt fotogen och kol samt vidare salt sill.
Varuströmmarna till och från fastlandet var mer varierande. På
utförselsidan dominerade nu spannmål, främst korn och råg. Även
utförseln av kött och fläsk samt ägg hade börjat komma igång på
allvar. Till fastlandet gick den största delen av Visby Cementfabriks
produktion. På införselsidan var också i detta fall gödningsämnen
och oljekakor de viktigaste varorna. Av livsmedel må nämnas salt
sill, socker samt gryn, kli och mjöl. Ännu vid denna tid förekom en
icke obetydlig införsel av havre och majs?
För handelsmännens del hade kalkhandeln nu - med några få
undantag - spelat ut sin roll, medan trävaruhandeln på några håll
alltjämt var viktig. Inom partihandeln hade jordbrukets överskott
samt gödningen och oljekakorna blivit viktigast - allt medan en
växande partihandel med kolonialvaror byggdes upp. Det var en
tid då specialgrossister övertagit uppgifter som tidigare legat i handelshusen." Partihandeln var i stort koncentrerad till Visby, men
patroner som i sin rörelse förenade parti- och detaljhandel fanns i
några lanthamnar såsom Klintehamn, Burgsvik, Ronehamn, Ljugarn,
Slite och Kappelshamn samt dessutom i Hemse.
De ledande grosshandlarna var vid denna tid C J Björkander,
Carl Degerman och Axel Lundberg. Det fanns vid sidan av dem inte
mindre än 10-15 handlanden i Visby som ägnade sig åt agenturverksamhet eller utförsel av spannmål och trävaror,"
Antalet livsmedels- eller diversehandlare var 1895 i Visby 24.
Butikerna var koncentrerade till affärslägen som utnyttjades långt
fram i tiden såsom Södertorg, Adelsgatan, Hästgatan, Norra Smedjegatan, Odalgatan, Stora torget och Södra Kyrkogatan. Butiker fanns
också på Tunnbindaregatan och i Östra Tullgränd. Grosshandlarna
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höll däremot - med Björkander, som sedan 1870- talet hade fastighet vid S:t Hansgatan som främsta undantaget - till vid Strandgatan
eller i dess närhet.
I den adresskalender som dessa uppgifter hämtats ur finns det
några meningar som rätt väl illustrerar Visbys ställning vid denna tid:
Visby är ej längre en kommersiell centralpunkt, som hämtar sina
rikedomar från handeln med främmande länder, en transitoort för
norra Europas varuutbyte. Visbys största betydelse som handelsplats har staden i egenskap av den förnämsta exportorten för lantmannaprodukter och alster av gotländsk industri. Och stadens varuimportörer hava ingalunda det minsta antalet kunder bland landsbygdens befolkning.

Utanför Visby fanns det på 1890-talet handelsbodar i flertalet socknar eller närmare bestämt 60 av 93. Antalet handlanden var 120,
filialerna oräknade. Det hade blivit något aven explosion sedan
mitten av århundradet, då antalet lanthandlare uppgick till sju." De
ledande männen var i Klintehamn Snöbohm och Smitterberg, i Burgsvik Hansen, på Ronehamn Broander och Cramer, i Slite Nyström,
Degerman och Myrsten, i Pårösund Smitterberg, iKappelshamn
Westberg och Kahl samt i Hemse Melin och Wittberg.

Hansens speceriaffär i Burgsvik i slutet av 1800-talet. Fotofrån Henry Hansen.

28

Kap 2

De stora affärsmännen i Visby tog aktiv del i kommunikationsförbättringarna. Sålunda har grosshandlare och handelsmän spelat
en avgörande roll i Rederi AB Gotlands historia. Redan när bolaget
bildades 1865 var det fem köpmän i Visby, C H Waller, L Arweson,
C J Wickman, J A Bacher och E Liljewalch - alla helt naturligt verksamma inom Köpmansgillet - som utfärdade inbjudan till aktieteckningen." I början på 1890- talet satt konsul C J Björkander som styrelsens ordförande och verkställande direktör var Axel Ekman. I
styrelsen återfanns handelsmännen konsul R Cramer och grosshandlare C Molander. Det var denna styrelse under Björkanders ledning
som hade lyckats åstadkomma året-runt-trafik mellan Visby och
Stockholm med början 1885-1886,12
Det kan också antas att ledande affärsmän i Visby var aktiva
förkämpar för byggandet av järnvägar. Avgörande för utvecklingen
blev dock att Visby stad beviljade ett bidrag till byggandet av linjen
Visby-Hemse på hösten 1875. Tre år senare kunde Oscar II högtidligen inviga denna sträcka. Fortsättning följde. Lanthamnarnas affärsmän uppfattade järnvägen som en fördel för Visbyborna och
kände sig ekonomiskt pressade." Det är dock möjligt att den negativa betydelsen för lanthamnarnas del har blivit överdriven. Alldeles
tydligt är däremot att Hemse fick ett uppsving genom järnvägen.
Den man som kom att göra den mest betydelsefulla insatsen inom
järnvägen var Carl E Ekman, men han kom med i de stora sammanhangen först några år in på nästa sekel.l" Det var också handelsmän
som var initiativtagare till järnvägsbyggena Hemse-Renehamn och
Roma-Klintehamn."
När telefonen eller "fjärrtalaren" kom till Gotland var handelsmännen inte sena att ta den i bruk. Vid starten, som inträffade 1882,
var det handelns och hantverkets folk som lämnade telefonföreningen sitt stöd. Av storköpmännen sådana som titulerades konsul
eller grosshandlare eller som kan identifieras som inflytelserika Visbyfamiljer finner man jämnt 10. Bland övriga handelsverksamma (handlanden m fl) finner man lika många. Åke Sjöberg som dragit fram dessa
uppgifter har också betonat att telefonen då tillhörde handeln och produktionslivet och endast i ringa grad var avsedd för privatlivet."
Även vad gäller landsbygden var handelns dominans på detta
område mycket stor. Tydligast gäller detta hamnplatserna Slite, Fårösund, Burgsvik och Ronehamn. Först efter första världskriget fick
Gotland anslutning till telefonnätet på fastlandet.
Övergår vi till den politiska scenen kan vi konstatera att landstinget relativt tidigt fick ett starkt inslag av jordbrukare." Ordföran-
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de i landstinget var 1890 häradshövdingen Alfred Waldenström en yngre bror till den kände P P Waldenström. Hans företrädare var
lektor C J Bergman och före honom satt konsul Rudolf Cramer länge
och väl på ordförandeposten. Det är om denne man, som suttit också i riksdagen och i stadsfullmäktige och som levde ända till 1899,
som Richard Steffen fäller omdömet: "en av de mest verksamma och
mångbetrodda personligheter Gotland någonsin haft"."
Handelsmän hade redan från landstingets tillkomst 1863 hävdat
sig väl i denna församling. Av de tolv landstingsmän som valdes
första gången var fyra handelsmän." Landstinget lockade vid denna tid kvalificerade företrädare för näringslivet, som under perioden fram till det demokratiska genombrottet var representerat med
omkring 15 procent." Senare på 1890-talet invaldes konsulerna C J
Björkander och Gustaf Cramer och båda kom att sitta i landstinget
ända till 1909.
Stadsfullmäktige i Visby bestod av 27 ledamöter och de hade valts
utan medverkan av några politiska partier. Här satt ännu lektor Bergman som ordförande för att 1890 efterträdas av häradshövdingen
Waldenström, som i sin tur avlöstes året därpå av kronofogden August Bokström. Denne fungerade som ordförande ända till 1902. Ingen
från näringslivet satt dessa år i presidiet, men det betydde inte att det
saknades näringsidkare i fullmäktige. Handeln företräddes också här
av konsul C J Björkander (1881-1918) samt av grosshandlaren Carl
Degerman (1891-1912) och konsul Axel Ekman (1882-1887, 18911908) ävensom av handlandena Selim Schenholm (1893-1902), Rudolf Waller (1885-1920) och L N Åckander (1887-1890).
Stadsfullmäktige var självfallet ingen demokratiskt vald församling. Det har sagts att affärsmän och högre tjänstemän på 1890-talet
tog tillbaka en del av den mark de släppt ifrån sig när stadsfullmäktigeinstitutionen inrättades. 1900 års församling var mer högborgerlig än den första uppsättningen och där ingick sex företrädare för
handeln." Det kan tilläggas att handelsmännen ute på landsbygden
mycket ofta anförtroddes kommunala uppdrag.
Gotlänningarna torde själva ha upplevt 1880-talet och sannolikt
också de första åren på 90-talet som tryckta. Flera affärsföretag hade
misslyckats och det fanns ett utbrett missmod. "Här går ingenting"
hette det. Det fanns en benägenhet hos många på Gotland att blicka
tillbaka mot den tid då Visby utgjorde "en brännpunkt för norra
Europas liv och rörelse" och samtidigt undervärdera samtiden. Ett
uttryck för denna mentalitet, som levde kvar länge, var den välkomsthälsning redaktören Oscar Jeurling 1898 riktade till det all-
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männa svenska publicistmöte som då hölls i Visby." Ser vi på Gotlands huvudnäring fanns det emellertid många goda jordbruksår
på 90- talet, däribland 1892.23 Det verkliga omslaget har daterats till
sockerfabrikens tillkomst 1894. Tillförsikten återvände och nya initiativ togs inom näringslivet. Gotland kände sig ej längre som en
efterbliven landsända."

Kap 3 Stabilitet och kontinuitet
(1894-1913)

3.1

Den allmänna konjunkturen

I den ekonomisk-historiska litteraturen har i allmänhet årtiondena
före första världskriget beskrivits som en i ekonomiskt avseende
gynnsam period.' På 1890-talet och under tiden fram till 1914 expanderade utrikeshandeln kraftigt; från 1893 till 1913 fördubblades
både importen och exporten. Samtidigt steg exportpriserna, vilket
naturligtvis var gynnsamt ur svensk synpunkt.
För köpmansyrket ledde detta till ett fortsatt uppsving även om
handelsrörelsen i flera hänseenden ändrade karaktär. Det har bl a
ofta framhållits att de ledande handelshusen redan omkring 1870
hade förlorat terräng och att deras ställning undan för undan försvagades. Industrin gjorde sig alltmer oberoende av köpmanshusen. Artur Montgomery har betonat att huvudorsaken var att produktionen och transportväsendet växte köpmännen över huvudet.
Fortfarande spelade dock handelshusen en stor roll inom svenskt
näringsliv ännu vid tiden för krigsutbrottet 1914.
En annan företeelse som har uppmärksammats är den betydande
expansionen inom detaljhandeln. Det var inte bara den växande
omfattningen av produktion och import som förklarar detta utan
till väsentlig del också en växande kundefterfrågan på varor och
service i takt med växande inkomster. Förändringarna på kommunikationsområdet ändrade också betingelserna för handeln.
För att belysa strukturella förändringar och variationer i tillväxten, mätt i aggregerade termer, har två väsentliga variabler brukat
uppmärksammas, nämligen befolkningstillväxten och utrikeshandeln.? Befolkningsförändringarna 1890-1992 visas i diagram 3:1.Av
detta diagram framgår att i synnerhet några år på 1890-talet kännetecknades av god befolkningstillväxt. Efter en nedgång inleddes en
ny ökningsperiod några år in på 1900-talet. Såsom Lennart Jörberg
framhåller sammanfaller perioder med stark folkökning i stort sett
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Diagram 3:1

Befolkningsförändringama 1890-1992
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KälIor: Historisk statistik för Sverige och Statistisk tlrsbok

med de utpräglade expansionsperioder som vi finner i den svenska
ekonomin. Det kan tilläggas att BNP-tillväxten var speciellt stark
under senare delen av 1890-talet. Tyvärr vet vi föga om regionala
avvikelser i fråga om den ekonomiska utvecklingen före 1920.
Det har sitt intresse att följa förändringarna i, förutom BNP, olika
sektorer inom näringslivet samt investeringar och utrikeshandel. I
detta hänseende hänvisas till efterföljande tabell3:l,3
Tabell 3:1

Sektortillväxt, BNP, investeringar och utrikeshandel.
Procentuella förändringar i fasta priser 1891-1915
Handel

1891/95
1896/00
1901/05
1906/10

1911/15

14
14
20
22
22

BNP

Investering

12
22
14
16
11

8
62
25
15
15

Export

17
8
10
18
47

Käl1a: L. Jörberg, En översikt över den svenska ekonomiska utvecklingen 1870-1979.

Import

5
21
13
12
14
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Det framgår av tabellen vilken kraftig expansion som utmärker just
handeln från 1891 fram till första världskriget. Starkast är ökningen
efter sekelskiftet. Även jordbruket hade en ökning ehuru i svagare
takt. Följden blir också investeringsökningar och stigande export
och import. Företag grundade på svenska uppfinningar etableras
och inleder en framgångsrik export av verkstadsprodukter. Industriens andel av BNP överträffar jordbrukets.
För att ytterligare belysa den starka expansionen under den här
behandlade perioden återges ytterligare ett diagram (3:2).4

Diagram 3:2

Sveriges BNP 1861-1970
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Källa: Krantz, O. & Nilsson, C.-A., Swedish National Product 1861-1970.

När det gäller nationalinkomstens förändringar var hela tiden från
1890-talets början fram till 1920 kännetecknad av stark expansion
och detta gäller i synnerhet ID-talet. BNP ökade också kraftigt och
framför allt på l890-talet.
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3.2 Gotlänningarna
Gotlands befolkning hade visat en oavbruten ökning från 1810 till
1880. Efter emigrationsvågen vände kurvan på nytt uppåt 1893. Året
innan, då botten nåddes, hade ett befolkningstal om 52074 redovisats. Emigrationen hade vid denna tid så gott som upphört.' Värt att
notera är att det gotländska födelsetalet, som länge legat under rikets, förbättrades något under de första fem åren av 1890-talet.
Befolkningsökningen fortsatte från 1893 om än relativt långsamt.
År 1902 passerades på nytt 53000, 190854000 och 1910 55 000 och
1918 slutligen 56 000. Befolkningsutvecklingen på Gotland 18801992 framgår av diagram 3:3.6
Diagram 3:3

Befolkningsutvecklingen på Gotland 1880-1992
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Källa: Sveriges Officiella Statistik.

Vid en jämförelse med rikets befolkningstal framgår att Gotland hade
en något svagare utveckling än riket. År 1891 utgjorde Gotlands folkmängd 1,07 procent av rikets och 1915 var procentsiffran 0,97.
Ser vi särskilt på landsbygden började en uppgång i befolkningstalet 1894, då 44 050 invånare redovisades. Ökningen fortsatte till
1902, då antalet uppgick till 44 585. Gotlands landsbygd hade sedan
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i några år en nästan oförändrad folkmängd. År 1908 satte ökningen
på nytt fart och den fortsatte sedan mycket länge. Vid utgången av
1913 uppgick landsbygdens folkmängd till 45 410.
Visby hade 1890 passerat 7 000 och de årliga ökningarna åren
därefter ledde till att 8 000 passerades 1899. Sex år senare hade
staden vuxit till över 9 000 och 1911 till 10 000. Vid utgången av 1913
låg befolkningstalet kvar runt 10 000.
Ökningen skedde under en period då urbaniseringen generellt
var stark i vårt land. De svenska städernas andel av rikets befolkning ökade från 18,8 % år 1890 till 24,8 % år 1910. Exkluderar vi
Stockholm blir siffrorna 13,7 resp 18,6 %.7 Visbys folkmängd ökade
under samma tid från 13,8 till 17,8 % av Gotlands.
Det var under dessa år som ett mer differentierat näringsliv växte fram med cementfabrik, mekanisk verkstad och livsmedelsindustrier." Att expansionen inom handel och transportväsende också
hade stor betydelse förefaller sannolikt. I riket som helhet ökade andelen sysselsatta inom handel och samfärdsel från 7,14 % år 1890 till
12,13 % år 1910.9 Det är säkert riktigt att tala om en växelverkan mellan
befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling. Ångbåtstrafiken och
järnvägstrafiken skapade nya möjligheter - även om lanthamnarna
fortfarande hade en god utveckling. lO Visby var "konsulernas stad",
men det är tydligt att bankerna och hypoteksinrättningarna successivt
hade övertagit större delen av finansieringen av jordbruk och företag.
Nils Wohlin, som närmare har studerat befolkningssiffrorna, kommer i sin utredning avslutningsvis in på tankegångar som är främmande för dagens betraktelsesätt." Han framhåller att gotlänningen
har ord om sig att vara sävlig, trög och bekväm och han tillägger att
detta även i en vetenskaplig undersökning måste godkännas såsom
"oangriplig sanning". Förklaringen söker Wohlin i det relativa lugn
och välstånd som inträdde efter det danska väldets fall. I en minst
sagt friserad bild hävdar han att det sköna klimatet gav vackra skördar utan särdeles hårt arbete.Varje bondes viktigaste strävan skulle
ha varit att uppehålla familjens anseende genom den fasta familjeförmögenhetens bevarande och den skulle därmed också utgöra förklaringen till barnbegränsningen och den låga nativiteten, som Wohlin starkt ogillar. Wohlin anför också att nyodlingsmöjligheterna ej
är lika långt tillvaratagna på Gotland som annorstädes och att man
gjort föga för att utveckla öns produktionsmöjligheter på andra
områden än jordbrukets.
Slutsatsen av hans resonemang måste bli att 1890-talet på Gotland skulle ha varit en tid präglad av stagnation och av ett närings-
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liv som hamnat i ett statiskt tillstånd nästan utan tillstymmelse till
förändringar. Redan befolkningsutvecklingen och än mer uppgifterna om Gotlands näringsliv vid denna tid tyder på att Wohlins
beskrivning icke överensstämmer med verkligheten.
För att bättre förstå relationer och förbindelser inom den gotländska handelsaristokratin under senare delen av 1800-talet och
början av 1900-talet finns det skäl att studera släktförhållandena
bland de mest framträdande köpmännen."
De två ledande affärsmännen på Gotland mot slutet av 1700-talet
var bröderna G M och J N Donner, som ägde ett av Sveriges största
rederier, bedrev skeppsbyggeri och hade en omfattande handelsrörelse. Båda levde in på 1800-talet men hade då i stort sett spelat ut
sin roll. Endast Jacob Nic1as hade barn i vuxen ålder. Äldste sonen
övertog företaget och genom en av hans systrar gick arvet vidare till
den tidigare nämnde Rudolf Cramer (1811-1899). Rörelsen övertogs
senare av dennes son Edvard Cramer (1858-1928).
En av Rudolf Cramers kusiner Lars Ludvig (1813-1895) byggde
upp en handelsrörelse i Ronehamn. Verksamheten drevs vidare av
sönerna Lars (1850-1896) och Gustaf (1851-1939). Från den Cramerska släkten finns också förgreningar till de Herlitzska och Snöbohmska släkterna, som betytt så mycket i Klintehamns historia. En syster till Lars Ludvig var således gift med C W Herlitz (1807-1889) och
den nämnde Gustaf med en dotter till Reinhold Snöbohm (18291913).
En annan dotter till Snöbohm gifte sig med Rudolf Waller (18551940), som efter sin far övertog den framgångsrika Wallerska affärsrörelsen. Den Snöbohmska släkten blev också befryndad med en
annan köpmanssläkt. den Smitterbergska. Carl Smitterberg (18271908) hade grundat en handelsrörelse, som senare togs över av sonen Emil. Dennes kusin Elin gifte sig med Reinhold Snöbohms son
Edvard (1863-1942).
Emils äldre bror Karl Fredrik (1858-1926) byggde upp en handelsrörelse i Fårösund. Tillsammans med sina svågrar Frans Degerman och Gustaf Myrsten. båda bosatta i Slite, kom han att spela en
framträdande roll i norra Gotlands näringsliv.
Återvänder vi till Wallerska släkten är att notera att Rudolfs syster gifte sig med Carl Johan Björkander (1839-1918). Denne var son
till en köpman på Ronehamn, som där lagt grunden till en rörelse
som sedermera utvecklades till det stora grossistföretaget AB C J
Björkander & Son i Visby. Carl Johans syster var gift med köpmannen C J Broander på Ronehamn. Svågrarna utvecklade delvis till-
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sammans sina rörelser och deras söner, kusinerna C G Björkander
och Lars Broander fortsatte med stor framgång i fädernas spår.
Det vore möjligt att knyta ihop släktband på liknande sätt mellan
handelsmän på olika håll på Gotland, men framställningen skulle
lätt kunna bli så invecklad att svårigheter att följa med skulle uppstå, varför endast det nämnda får belysa hur trådarna mellan handelsfamiljerna löpte samman.Nedan två exempel på släktrelationer.
Två exempel på släktförgreningar bland de gotländska köpmännen

JN Björkander

J Broander
(1809-1870)
Köpman iRonehamn

(1814-1880)
Köpman iRonehamn

I

I

CJ Broander
(1837-1890)
Köpman iRonehamn

I
N Broander

I

(1868-1951)
VDförGLC

LCramer
(1787-1829)
Köpman i Visby

1---------------.I

l.Cramer

JNCramer
(1812-1893)
Rektor i Visby
I

(1813-1895)
Köpman iRonehamn

I

I

Hedvig cram~' Reinhold Snöbohm
(1840-1926)
(1829-1913)
Gift med
Köpman i Klintehamn

I

I

Edvard Snöbohm gift med Elin Smitterberg kusin till Emil och K F Smitterberg
(1863-1942)
(1877-1917)
(1867-1942) (1858-1926)
Köpman i Klintehamn
Köpmän i Klintehamn resp Fårösund
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3.3 Varuströmmarna
Mot bakgrund av den växande befolkningen och den positiva utvecklingen inom näringslivet kan det förutsättas att Gotland under
tiden fram till första världskriget kunde avsätta en större mängd
produkter utanför ön liksom att efterfrågan på varor från fastlandet
och utlandet ökade. Vilken omfattning och inriktning dessa varuströmmar fick återstår nu att visa."
Utförseln är relativt lätt att kartlägga, då den avsåg få varugrupper. De viktigaste produkterna var cement, kalk och kalksten, trävaror och olika jordbruksprodukter.
Produkterna från cementfabriken i Visby avsattes huvudsakligen till fastlandet, men en icke obetydlig del gick också till utlandet.
År 1891 rörde det sig om sammanlagt 3 700 ton, men kvantiteten
steg redan påföljande år till det dubbla för att från och med 1896
ligga på 10 000-13 500 ton årligen. Utförseln till inrikes hamnar var
hela tiden dominerande och exporten, som kulminerade 1896, sjönk
sedan kraftigt och upphörde vissa år helt och hållet. Mot slutet av
perioden, åren 1912 och 1913, hade avsättningen ökat till 35 200
resp. 50 300 ton. Cementen var en industriell produkt, vars avsättning skedde utan medverkan från de gotländska köpmännens sida.
Kalken hade även den kommit att avsättas i huvudsak till inrikes
orter. År 1891 rörde det sig om 174 700 hl, till övervägande del
släckt kalk. En högre kvantitet (207900 hl) registrerades visserligen
1896, men som helhet var kalkbränningen i avtagande och därmed
också utförseln av bränd kalk; år 1906 hade kvantiteten sjunkit till
81 000 hl. Uppgifter föreligger om att antalet kalkugnar sjönk från
34 år 1894 till nio år 1906. 14 Även om dessa siffror innebär en underskattning visar de tydligt på tendensen. Av de undersökningar som
Henrik Munthe gjort framgår att det var ytterst få handlanden som
ännu vid denna tid var engagerade i kalkbränning och kalkhandel
vid sidan av sin övriga affärsverksamhet. Egentligen rörde det sig
bara om Herman Hägwall vid Storugns i Lärbro, på Kappelshamn
Karl Höök, Frithiof Kahl och Valfrid Westberg, i Slite Ferdinand
Nyström och slutligen i Fårösund K F Smitterberg. Kalkbrukshanteringen hade med andra ord koncentrerats till norra Gotland och betydde där något väsentligt blott för några få köpmän, främst Nyström.
Mot slutet av perioden (1912-1913) utfördes cirka 170 000 hl kalk
årligen. Då hade också en industriell brytning av kalksten för utförsel från Gotland kommit i gång på allvar. Utförseln steg från en
kvantitet om 114 000 ton år 1906 år efter år till över 400 000 ton år
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1913. Kalkstensbrytningen var koncentrerad till Bläse och Storugns,
Bungenäs och hamnarna kring Kylley. Köpmän var som regel inte
engagerade i verksamheten.
Utförseln av trävaror omfattade i början av 1890-talet omkring
30 000 kubikmeter per år. Den sjönk därefter och var vissa år nere i
mindre än hälften av 1891 års kvantitet. Härtill bidrog säkert skärpningen av skogslagen 1894, då vissa dimensionsbestämmelser infördes." Mot slutet av 1890-talet stabiliserades emellertid utförseln på
en nivå mellan 25 000 och 32000 kubikmeter. Det var framför allt
järnvägsbyggandet som stimulerade efterfrågan på slipers från Gotland. Under hela perioden fortsatte utförseln till utrikes orter och
den var vissa år t o m större än utförseln till fastlandet. En ny epok
inleds med 1908 års skogslag. Kvantiteterna som utfördes låg fr o m
1910 på omkring 10 000 kubikmeter.
Medan kalkhandeln blivit koncentrerad till norra Gotland var
trävaruhandeln lokaliserad till östra Gotland samt Kappelshamn
och Klintehamn. Det var framför allt Slite som var exporthamnen
och vid sidan härav Katthammarsvik, Ljugarn och Ronehamn. Trävaruhandeln låg under hela perioden i händerna på köpmän, som
kombinerade denna med annan affärsverksamhet.
De stora förändringarna skedde på jordbrukets område. Spannmålsutförseln, som naturligtvis var beroende av skördeutfallet, var
under hela perioden viktigast för det gotländska folkhushållet. År
1891 rörde det sig om över 11 000 ton, i huvudsak till inrikes orter;
från år 1896 upphörde så gott som all spannmålsexport från Gotland. Av sädesslagen var kornet det viktigaste och därnäst råg. Växlingarna i utförselkvantiteterna var som antytts stora år från år. Vissa år kunde spannmålsutförseln sjunka till 6 000-7 000 ton för att
andra öka kraftigt; 1898 noterades rekordsiffran 21 200 ton, varav
11 700 ton korn och 8 300 ton råg. Det blev i fortsättningen svårt att
nå upp till dessa kvantiteter, bl a beroende på att sockerbetsodlingen tog allt större arealer i bruk. Av spannmål och malt utfördes
under åren 1906-1913 i genomsnitt 12 800 ton årligen.
Från 1895, då Roma sockerbruk hade genomfört den första betkampanjen, inleddes utförseln av råsocker, som steg från mindre än
1 000 ton det året till 9 600 ton år 1910. Den höll sig de tre följande
åren mellan 6 400 och 8 800 ton.
För det gotländska jordbruket var det betydelsefullt att också
utförseln av animaliska produkter kom i gång. Det började med att
ullutförseln sköt fart i slutet av 1880-talet, men denna blev dock inte
långvarig. Sedan följde äggutförseln, som i början av 1890-talet låg
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runt 4 milj st årligen, och steg kraftigt i början av det nya seklet;
strax före det första världskriget närmade den sig 16 milj st. In på
1900-talet började också köttutförseln gå upp, men ännu 1913 hade
inte en högre kvantitet än 520 ton uppnåtts. Det var först på 1920talet som denna utförsel blev av riktigt stor omfattning. Smörutförseln, som även den steg i början av seklet, ökade snabbare, från 143
ton år 1900 till 900 ton år 1913. Hela denna utförsel gick till fastlandet och den var i hög grad koncentrerad till Visby, ehuru smärre
kvantiteter lämnade Slite, Ljugarn, Ronehamn, Burgsvik, Klintehamn
och Kappelshamn. Till en början var det köpmännen som tog hand
om denna handel och uppträdde som partihandlare. Under perioden började emellertid jordbrukarna organisera sig och på spannmålshandelns område tillkom Gotländska Lantmännens Centralförening 1906. 16 När det gäller övriga produkter skedde organiserandet först under och efter första världskriget.
Bilden av den inkommande varutrafiken är avsevärt mer komplicerad beroende på att varusortimentet hade en helt annan bredd.
Den helt övervägande trafiken gällde inrikes orter och i första hand
Gotlands-bolagets router från Stockholm, Nynäshamn, Norrköping
och Kalmar.
Från utrikes orter inkom relativt få varuslag. Det var främst råvaror såsom gödningsämnen och oljekakor samt senare under 1890talet kli för hönsuppfödningen. Vidare importerades fotogen samt
kol och koks för belysning resp uppvärmning. Av livsmedel gällde
det salt sill, risgryn till gröten samt mindre kvantiteter specerier.
Införseln från fastlandet avsåg delvis samma varuslag, men därtill kom livsmedel som salt, socker och mjöl, kött och fläsk samt ost.
Brännvin och sprit hörde också till de varor som hämtades från
fastlandet.
Av särskilt intresse är att följa den samlade införseln av på konsumentområdet salt sill och på produktionsområdet gödning och
oljekakor. I båda hänseenden var det fråga om produkter som kan
sägas ha utgjort en del av basen för konsumtion resp produktion.
Betydelsen av dessa produkter för handel och konsument kommer
att belysas längre fram. Här nöjer vi oss med att redovisa de kvantitativa förändringarna i två tabeller (3:2 och 3:3).
Av tabell 3:2 framgår vilken kraftig ökning av införseln av salt
sill som skedde 1895 och under åren därefter fram till 1904. För åren
1906-1913 redovisas endast en klumpsumma för införseln av all salt
fisk, men härav torde så gott som allt ha varit sill. I genomsnitt låg
införseln dessa år på 750 000 kg.
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Införsel av salt sill 1891-1904
Frdn uir.ort

Ar

Frdn inr.ort

Totalt kg

224998

267098

1891

42100

1892

127882

45082

172 964

1893

51100

196371

247471

23962

412527

436489

449400

449400

1897

49020

358000

407020

1898

125875

602154

728029

1899

95675

737795

833470

1900

14625

778596

793221

1901

11375

667496

678871

1902

15461

796232

811493

49777

846658

896435

1894
1895
1896

1903
1904

Kiilla: Generaltullstyrelsens arkiv. Arsber kanslibyrdn (RA).

Tabell 3:3

Införsel av gödning och oljekakor 1891-1904

Ar

Gödningkg

Oljekakor kg

1891

2033478

329094

1892

2449023

275660

1893

2520238

477001

1894
1895
1896

4053573

702340

7154749

1072 537

1897

6329220

1191575

1898

9068944

678378

1899
1900

6070932

1113552
1620767

1901

6818184

1902
1903

6760595

1781706
1226403

1904

6072 149

2386649

Kiilla: Se tabell3:2.

6588862
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Av tabell 3:3 framgår att också för de för jordbruksproduktionen
viktiga råvarorna gödning och oljekakor skedde en markerad ökning 1895. Ökningen fortsätter sedan året därpå och kvantiteterna
ligger sedan högt fram till redovisningens slutår 1904; det året inträffar också ett nytt språng i införseln av foderkakor. För åren 19061913 ligger införseln av båda dessa varuslag kvar på 1904 års nivå
eller något däröver. I genomsnitt infördes 6 970 000 kg gödning och
2800000 kg foderkakor åren 1906-1913.
För varuförsörjningen på livsmedelsområdet var tre varuslag av
särskild betydelse. Det gäller salt för bevarandet av fisk och kött,
socker för syltning, saftning och konservering samt mjöl för bakning. Införseln av salt låg vid periodens början omkring 12 000 ton
och ökade förhållandevis måttligt under perioden fram till 1913, då
15 400 ton infördes. Sockerinförseln ökade däremot mycket drastiskt under detta skede. I början av 1890- talet låg införseln på cirka
450 ton och från 1907-1913 låg den över 1 000 ton praktiskt taget
varje år. För mjölinförseln var ökningen ännu mer markant. År 1891
låg införseln runt 480 ton, varefter den steg snabbt år efter år. Redan
1896 var den uppe i 2 300 ton, 1900 över 3 000 ton och mot slutet av
perioden åter vid 2 300 ton årligen.
För välståndsutvecklingen bör det ha varit av betydelse att fotogenimporten steg kraftigt. Den låg i början av 1890-talet kring 250
ton men steg snabbt och nådde vid periodens slut över 1100 ton. Ett
annat gynnsamt inslag var importen av kol och koks som steg från
drygt 400 ton år 1891 till över 41 000 ton år 1913.
Införseln till Gotland kom under dessa år att mer och mer koncentreras till Visby, men genom Gotlands-bolagets trafik på lanthamnarna var det en del partier som utan omlastning destinerades
till dessa köpcentra. Bland lanthamnarna var Klintehamn, Ronehamn, Slite och Kappelshamn på 1890-talet ur införselsynpunkt viktigast. I tullverkets berättelse för Klinte år 1891 heter det bl a att
handeln omfattar "kolonial- och korta varor, järnvaror och övriga
vanliga importartiklar". Karakteristiken gäller alla de fyra nämnda
lanthamnarna.
Hela införseln - möjligen med undantag för en del kol som cementfabriken i Visby importerade själv - passerade köpmännen innan den nådde de slutliga förbrukarna. Kolhandeln kombinerades
ofta med annan affärsverksamhet men så småningom växte en specialiserad kol- och kokshandel fram, vilket dock skedde efter första
världskriget. Råvarorna för jordbruket togs om hand av några få
partihandlare i Visby och några av de största lanthandlarna i lant-
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hamnarna. Konsumtionsartiklar som socker, kolonialvaror och andra livsmedel gick dels till partihandlare i Visby, dels direkt till
några av de större lanthandlarna.
Studiet av varuströmmarna till och från Gotland under åren 18911913 ger belägg för att Gotlands ekonomi under dessa år utvecklades i positiv riktning genom att jordbrukets avkastning förbättrades
och tendenser till en industrialisering genom cementfabrikation och
råsockerproduktion tillkom. För den enskilde gotlänningens konsumtion, som vi skall återkomma till i ett senare avsnitt, betydde
detta en rikare variation i hushållet och en tryggare tillvaro. De
etablerade köpmännen, som när det gäller införseln fick ta hand om
praktiskt taget allt, fick därmed nya och mer omfattande uppgifter
både inom partihandel och detaljhandel. För köpmännen var det
fråga om en omställning och en utmaning.

3.4 Handelsklimatet
I det föregående har tecknats den allmänna ekonomiska bakgrunden för handelsverksamheten samt de varuströmmar till och från
Gotland som köpmännen hade att hantera. Det återstår nu att belysa det handelsklimat som rådde på ön från 1890-talet till första världskrigets utbrott.
Under senare delen av 1870-talet inleddes en depressionsperiod
som fortsatte till början av 1890-talet. Holger Rosman har slagit fast
att om konjunkturerna över allt i Europa vid denna tid var ofördelaktiga, så synes detta i alldeles särskild grad ha varit förhållandet
på Cotland." Krisen var också allvarligare än på de flesta andra
ställen i Sverige. Rosman anser att detta haft en tillbakahållande
verkan även på de följande årtiondena. Det är möjligt att detta är
riktigt, men tesen kan vara svår att leda i bevis. Att jämföra ett så
utpräglat jordbrukssamhälle som Gotland med mer industrialiserade områden är knappast rättvisande. Kvar står att Gotland från mitten av 1890-talet fick en expansion på många områden, där naturligtvis arealökningen och ökad animalieproduktion inom jordbruket lade grunden. Att det fanns ett relativt utbrett intresse för den
kommersiella verksamheten framgår av att Gotlands handels- och
sjöfartskammare grundades 1908.
Svårigheter föreligger att för äldre tider finna sifferserier över en
längre period som indikerar förändringarna i affärsklimatet i ett
lokalt avgränsat område. Rosman har valt att för 1870- och 1880-
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talen studera konkursernas utveckling." Av hans undersökningar
framgår att det ena köpmanshuset i Visby störtade efter det andra.
Ibland drogs köpmän på lanthamnarna med i fallet. Även de mindre näringsidkarna kämpade med svårigheter. Under senare delen
av 1880-talet handlades av rådhusrätten i Visby 37 konkurser, medan överexecutor i staden endast under 1888 ålade 75 personer betalningsskyldighet och förrättade 15 exekutiva utmätningsauktioner.
Vi har valt att studera samtliga konkursmål i Visby för åren 18911913 i syfte att därigenom belysa de förändringar som kan ha inträtt
i handelsklimatet." Undersökningen visar att rådhusrätten under
dessa 23 år handlade 166 konkursmål eller i genomsnitt 7 mål per
år. Skillnaden mellan åren är inte särskilt stor. Det lägsta antalet
konkurser var 3, som registrerades 1902-1904. De högsta talen föreligger 1892 (12), 1908 (10), 1909 (14) och 1910 (10).
Handelskonkursernas antal uppgick till 50 eller i genomsnitt 2
per år. Vissa år förekom ingen konkurs alls och det högsta antalet
var 5. Risken för en affärsman att behöva slå igen butiken på grund
av obestånd får anses ha varit mycket begränsad. Konkurrensen kan
knappast ha varit besvärande. Några sådana efter tidens förhållanden brakkonkurser som exempelvis Lars Arwesons förekom över
huvud taget inte. När Arweson så småningom avled (1891) kvarstod ännu skulder på 109 000 kronor mot tillgångar på 370 kronor.
Det visar sig i stället att de konkurser som inträffade så gott som
alltid gällde småhandlare eller små handelskooperativ. Ej sällan hade
sjukdom föregått konkursen. Ofta tog handlanden själv initiativet
till konkursen, men det förekom också att leverantören-grosshandlaren satte vederbörande i konkurs. Några köpmän återkommer flera gånger med konkurser. Något aven sensation måste det ha varit
när det välrenommerade företaget Aktiebolaget C H Waller 1910
gick i konkurs. Waller tillhörde genom släktband och sin egen duglighet den verkliga köpmannaaristokratin i Visby. Det kan också
diskuteras om konkursen verkligen var nödvändig. Utdelningen blev
99,1225 %.
Konkurserna utanför handelsmännens led visar mycket ofta på
svårigheter för hantverkare och i några fall för officerare, som inte
kunde klara sin uniformsräkningar eller över huvud taget levde
över sina tillgångar. Ofta förekom också små urarva konkurser. Från
affärslivet är att notera konkurs för två mekaniska verkstäder och
två byggmästarekonkurser.
Slutsatsen av den gjorda undersökningen blir att den krisstämpel som i så hög grad präglat Visby under 1870- och 1880-talen bör
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ha försvunnit under de följande decennierna. Bilden kan antas ha
varit minst lika gynnsam för landsbygdens del. Visst fanns det kvar
hantverkare och andra näringsidkare med mindre affärsrörelser som
hade svårt att få debet och kredit att gå ihop, men huvudintrycket är
att Visbyborna och den jordbrukande befolkningen klarade sig bättre än förr. Köpmännen - både de som hade väl inarbetade rörelser
och de som var nyetablerade - kunde arbeta i ett handelsklimat som
skänkte trygghet och förutsättningar för lönsamhet.

3.5 De fyra stora
Handelshusen i de stora städerna ändrade under I800-talet karaktär. Ännu vid seklets mitt var de på samma gång bankirer, affärsmän, redare, grosshandlare och fabrikörer. Mot slutet av århundradet hade däremot grosshandeln börjat specialisera sig inom vissa
branscher." Den förändringen var för Gotlands del redan genomförd vid I890-talets början. Var man i Visby grosshandlare så var
man det och ingenting annat, men med specialiseringen var det i en
del fall si och så.
Partihandeln i Visby kom under den här perioden att domineras
av fyra klart ledande gestalter, C J Björkander, Carl Degerman, C I
Kolmodin och Axel Lundberg. De båda förstnämnda var redan färdigetablerade eftersom de var äldre. De kom också att i högre grad
inrikta sig på affärer med spannmål, gödning och foderämnen, medan de senare koncentrerade sig på grosshandel med kolonialvaror.
Mycket talar också för att lönsamheten var högre i de förras rörelser
än i de senares. Björkander och Degerman blev kanske därigenom
tongivande och bestämmande i det kommersiella livet och i organisationsvärlden då den började växa fram. Att alla fyra också i det
kommunala livet kom att medverka aktivt oftast på ledande poster
får betraktas som närmast en självklarhet.
Denna penningaristokrati intog socialt tveklöst en ställning som
innebar umgänge med samhällets toppskikt inom civil och militär
förvaltning och kyrkan i den mån intresse härför förelåg. Genom
släktband fanns relationer till andra köpmän eller till andra socialt
sett ledande samhällsskikt.
Kontinuiteten i handelsyrket genom att far lämnar över till son är
ett framträdande drag. Endast Björkander var emellertid köpmansson, medan Degerman var son till en sjökapten och de båda andra
bondsöner. De björkanderska handelstraditionerna levde vidare i
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fyra generationer - från tidigt 1800-tal till 1970-talet, då en gren av
företaget inlemmades i lantbrukskooperationen och övriga grenar
avvecklades. Degerman var ogift och ledningen av hans rörelse övertogs så småningom aven brorson, som senare på ett naturligt sätt
infogade verksamheten i rCA-rörelsen. Kolmodin och Lundberg efterträddes båda av sina söner. Senare slogs de båda företagen, som
sedan 1940-talet ingick i ASK, samman till ett bolag.
Det äldsta, mest mångsidiga och största av de fyra ledande grossistföretagen var Björkanders. Carl Johan, som var född 1839, hade
grundat rörelsen 1874. Den omfattade kolonialvaror, salt och torkad
fisk, socker och sirap, papper, tobak, viner och spritvaror samt vävnader och garner. Senare kom handeln med spannmål samt gödnings- och foderämnen att intaga en alltmer framträdande roll inom
företaget. Ledningen låg under så gott som hela perioden kvar hos
Carl Johan. Sonen Carl Gustaf kom emellertid in i företaget 1905 och
firmanamnet ändrades 1909 till C J Björkander & Son. 1912 skedde
ombildningen till aktiebolag med Carl Gustaf som verkställande
direktör."

Ballå.!
.Ballå.!
Herrar Snusare.

Bra,a.laset
Ar b.&1:.
Alla $ODl profvat#Ji1~t instämma:

Bravo,·<'Sravo.
Noo.~Håi hos

.

o. .J: . BjÖl·kll/fl(lep,
J!ZSB

:r.

TUUumdahållcs Ja;}! de ftesta Herrur Handlande på
Uotlnnd.
3030
Grosshandlare C J Björkander annonserade 1897 omBravosnuset. Sammaårannonserade
grosshandlare Carl Degerman om Mellan Rappe, det s k Norrköpingssnuset. Fotot
hämtat ur "Frånfars ochfarfars tid", red Mats Rehnberg (1959).
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Taxeringslängderna får som källmaterial behandlas med stor försiktighet. Särskilt inom affärslivet fanns det möjligheter att ge upp
lägre inkomster än de verkliga, men den möjligheten utnyttjades
säkert också inom andra s k fria yrken. Möjligen kan inkomstuppgifterna i viss mån ge en indikation om relationen inom resp yrkeskår.
Ett studium av taxeringslängden i Visby för 1893 visar att Carl
Johan Björkander hade en beskattningsbar inkomst om 10 000 kr.
Ingen annan köpman kom i närheten. Carl Degermans inkomst låg
på 5685 kr. Högre inkomst än Björkander hade endast landshövdingen
(14 035 kr), apotekaren (11 922 kr) och provinsialläkaren (10 474 kr).
Tio år senare var Björkanders beskattningsbara inkomst 28907 kr
och han toppade nu inkomstligan, följd av Carl Degerman med 21 498
kr. Landshövding och biskop låg väsentligt lägre. Går vi ytterligare
tio år framåt i tiden till 1913 hade ju Carl Johan Björkander lämnat
över ledningen till sonen, som deklarerade för 16 969 kr. Degerman
hade nu kommit upp i en beskattningsbar inkomst om 44 522 kr.
Axel Lundberg låg på 13 114 kr och den fjärde i kretsen, C I Kolmodin, på 12 689 kr. Degerman var nu den i särklass störste inkomsttagaren, följd av konsul Carl Emil Ekman, som året innan hade utsetts till verkställande direktör för Gotlandsbolaget och senare ofta
kallades för Gotlandskungen. 22
Carl Degerman var född 1856 i Ronehamn men började sin handelsutbildning hos handlanden Carl Smitterberg i Klintehamn. Redan vid 26 års ålder öppnade han handelsrörelse i Visby, vilken
under de första femton åren var inrymd i lokaler vid Smedjegatan.
1897 inköpte han den fastighet vid Hästgatan, där företaget sedan
residerade under hela sin existens. Affärerna omfattade spannmål,
foder och gödningsämnen, där förbindelser upprätthölls med Du
Rietz i Stockholm, samt kolonialvaror. Bland agenturerna spelade
garn från Jacobssons och StornatoI tidigt en roll. Företaget blev aktiebolag samma år som Björkanders, dvs 1912. 23
Ett utflöde av Carl Degermans initiativkraft på affärsområdet
var bildandet av Visby Lysoljebolag 1889. De största delägarna var
Degerman och Rudolf Waller. Ytterligare nio handlanden trädde in
som delägare. Företaget skaffade sig en god position på fotogenmarknaden. Från 1905 var Degerman, som hela tiden varit den drivande kraften, ordförande i styrelsen. 1914 hade han skaffat sig
majoriteten och bolaget blev slutligen helägt av Degerman. Degermans satsning på Lysoljebolaget ledde f ö så småningom fram till
representantskapet för ShelI,24
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Axel Lundberg var ett år yngre än Degerman och född i Othem.
Han utbildade sig på konsul G T Romdahls kontor i Visby, varefter
han 1888 etablerade sin egen agentur- och partiaffär. Möjligen övertog han Romdahls rörelse, eftersom denne avled just 1888. Verksamheten omfattade huvudsakligen kolonialvaror."
Carl Israel Kolmodin var betydligt yngre, född 1876. Som så
många andra fick Carl Israel avbryta sin skolgång på läroverket av
ekonomiska skäl. Han började då sin handelsbana hos handlanden
J L Kahlqvist vid Österport och övergick sedan till Carl L Ekman,
där han avancerade till prokurator. Redan 1904, vid 28 års ålder, var
han mogen att öppna eget. Grosshandelsrörelsen, som främst var
inriktad på kolonialvaror, ombildades till aktiebolag 1939. Två agenturer, för Carnegie och [onsered, utgjorde stommen i verksamheten
och längre fram även agenturen för Cevalia."
Även om delar av Björkanders affärsarkiv finns bevarade är det
svårt att bilda sig en säker uppfattning om rörelsens omfattning och
lönsamhet." Det bevarade materialet medger icke sådana preciseringar som skulle vara önskvärda.
Balansräkningen 1893 omsluter 227 000 kr och det redovisade
egna kapitalet uppgår till 79 000 kr. Redovisad nettovinst är 8 567
kr. På tillgångssidan är de största posterna fast egendom, fastigheten vid S:t Hansgatan upptas till 35 000 kr samt magasin och tomter
i hamnen till 31 000 kr. Husgerådskontot uppgår till 14 800 kr. Bland
större fordringar märks de på C J Broander & Co om 16 500 kr och
på tobaksleverantören W Hellgren & Co om 14 600 kr, vilket betydde att Björkander betalade tobaksleveranserna i förskott. Sortimentet var vid denna tid relativt begränsat och omfattade, förutom tobak, såpa och tvål, mjöl och kli samt fönsterglas och takpapp, men
breddades successivt. De största posterna på skuldsidan var skuld
till Superfosfatfabriken om 62 300 kr samt egna förbindelsers konto
55300 kr.
Tio år senare har balansomslutningen vuxit till 307 000 kr och det
egna kapitalet till 205 600 kr mot vilket dock skall ställas ett uppoch avskrivningskonto på tillgångssidan om 16 000 kr. Skulden till
Superfosfatfabriken uppgick nu till 48 300 kr och bland övriga leverantörsskulder, som alla var tämligen små, må nämnas Kalmar Ångkvarn (7 000 kr) och Tanto (5 800 kr). Egna förbindelser hade sjunkit
till 12 100 kr. Betydande fordringar fanns på framför allt Broanders
och på flera andra lanthandlare.
År 1913 hade rörelsen omvandlats till aktiebolag med ett aktiekapitalom 150 000 kr och en reservfond om 2 500 kr mot vilket skall
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ställas Upp- och avskrivningars konto om 28000 kr. Det året redovisas en nettovinst om 20800 kr. Balansomslutningen var då 241 000
kr. På tillgångssidan är lagret av kraftfoder upptaget till 29 900 kr,
spannmål till 18 900 kr (det mesta hade skeppats före årsskiftet) och
guano tillS 300 kr. Fordringarna uppgick till 135 000 kr och bland
gäldenärerna återfanns främst Gotlands lanthandlare. Björkanders
låg numera inne med ett stort antal (26) odiskonterade växlar. Det
kan sammanfattningsvis konstateras att rörelsen var väl konsoliderad och att den hade god lönsamhet.
Vid denna tid hade även Degermans fått ett brett sortiment. Den
exakta omfattningen eller resultatet går inte heller i detta fall att
fastställa på grund av brister i arkivmaterialet." För 1913 föreligger
dock en balansräkning med drygt 300000 kr i omslutning. Alldeles
tydligt är att handeln med foderämnen, gödning och spannmål utgjorde den viktigaste delen av verksamheten. I en annons i 1895 års
adresskalender nämner Degerman gödningsämnen från Stockholms
Superfosfatfabrik samt thomasfosfat, koncentrerad kaligödning, kalimagnesia, kainit, fiskguano, raps-, solros- och jordnötskakor, vetekli och åkerbruksfrön.
Fordringarna omfattade drygt 100 000 kr. Bland 152 konton återfinnes många av Gotlands lanthandlare. Aktiekapitalet uppgick till
200 000 kr och skulderna var små. På vinst- och förlustkontot redovisades ett överskott om 32 000 kr. De största bruttovinsterna kom
från handeln med foderämnen, spannmål och gödning, tillsammans
38 000 kr, medan den övriga partihandeln gav 23 000 kr i bruttovinst. Degermans rörelse hade gått bra.
Axel Lundbergs rörelse var mindre än de båda föregåendes men
hade dock hunnit bli ansenlig. År 1903 var balansomslutningen 147100
kr och kundkretsen omfattade flertalet av Gotlands köpmän. Lundbergs rörelse finansierades i stor utsträckning med växlar, 1903 till
ett belopp av 44 800 kr. Banklånen uppgick till 17 000 kr. Redovisat
eget kapital var 52 200 kr.
C I Kolmodins rörelse omfattade 1913 förutom partihandeln även
en skeppshandel. Balansomslutningen var 150 900 kr. Eget kapital
redovisas till 21 000 kr. Av lagerinventeringen per den 1 jan 1913
framgår att socker och salt var stora artiklar liksom mjöl och gryn
samt tändstickor, cigarrer och tobak. Sortimentet var mer begränsat
än Björkanders och Degermans och hela partihandelslagret bokfördes till 21 400 kr. I kundkretsen återfanns praktiskt taget alla större
lanthandlare och specerihandlare i Visby. Kolmodins tecknade borgen för sju av lanthandlarna till ett belopp om 33 500 kr och hade
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inte mindre än 99 varuväxlar på tillhopa 103 400 kr. Lanthandlarna
hade av detta att döma i allmänhet en bräcklig ekonomi.
Den ojämförligt viktigaste produkten inom gotländsk partihandel var under den behandlade perioden spannmål. Det kan därför
vara motiverat att ge en sammanfattande orientering om just denna
affärsgren. Vi har valt att studera läget mot slutet av perioden, åren
omkring 1910.
År 1910 utfördes från Gotland sammanlagt 12 400 ton spannmål.
Det största sädesslaget var korn, nära 6000 ton, tätt följt av råg,
5300 ton. Veteutförseln uppgick till 1 100 ton, under det att havreutförseln var obetydlig."
Veteutförseln var koncentrerad till kvarnarna i tre städer, Stockholm, Norrköping och Kalmar. Rågen gick till Stockholm, Kalmar,
Gävle och Söderhamn. Kornlasterna var spridda på fler hamnar,
Stockholm, Norrköping, Västervik, Gävle, Hudiksvall, Söderhamn
och Nyköping. Ingen export förekom vid denna tid. Den viktigaste
destinationen var Stockholm, varefter följde Norrköping när det
gällde korn och Kalmar när det gällde råg. Till de tre nämnda orterna gick de största kvantiteterna med Gotlands-bolagets reguljära
turer. Även lastångare och segelfartyg anlitades för spannmålslasterna.
Skeppningssäsongen varade från början av september till början
av december, men enstaka laster kunde skeppas även i januari och i
april. Lasternas storlek varierade mycket, från 5 ton upp till 210 ton;
vanligast var laster kring 50 ton. Ibland förekom det samlastning av
flera avlastare och likaså hände det att samma fartyg lastade i flera
hamnar såsom Klintehamn, Västergarn och Visby.
Det har redan framgått att det i Visby fanns två grossister som
var ledande på området, Björkander och Degerman. I Björkanders
fall skedde utförseln ej blott från Visby utan även över lanthamnarna. Ute på landsbygden fanns det åtta köpmän som regelbundet
handlade med spannmål, bedrev s k insamlande handel. Det var
längs kusten norrut John Bäckvall Storugns, K F Smitterberg i Fårösund, Frans Degerman i Slite, AB C J Broander samt L & G Cramer i
Ronehamn, Reinhold Snöbohm i Klintehamn och O H Nyman i
Västergarn. Inne i landet är främst Reinhold Wittberg i Hemse värd
att nämnas. Vid sidan av dessa sändes enstaka laster av exempelvis
Fritz Kahl i Kappelshamn. Enligt Handelskalendern fanns 21 spannmålshandlare på Gotland men siffran är sannolikt för hög.
Det mesta tyder på att konkurrensen om jordbrukarnas spannmål var livlig. Hushållningssällskapets förvaltningsutskott klagade
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1911 över att det var för många köpmän, både större och mindre,
som köpte upp spannmål och sålde den till kvarnar, bryggerier m fl
genom agenter på ön eller på fastlandet. Det uppgavs att många av
uppköparna saknade kompetens att sköta spannmålen på rätt sätt
och därtill erforderligt utrymme, lämpliga maskiner och kapital för
lagringen. Detta ledde till att den gotländska spannmålen fördes i
marknaden i ett mycket otillfredsställande skick, vilket i sin tur ledde till otillfredsställande priser. Småhandlarna tvingades ofta sälja
så fort partier av någon storlek var samlade, oberoende av hur marknadsläget tedde sig.
För att råda bot på de enligt Hushållningssällskapet dåliga förhållandena förordade förvaltningsutskottet att större lagerhus skulle byggas på ön samt vidare att vägledande prisnoteringar offentliggjordes två gånger i veckan.
Såsom visas i det följande var priserna på Gotland betydligt lägre
än riksgenomsnittet. Det torde främst ha varit den lägre kvaliteten
och blandningen av olika sorter, även när det gällde korn, som var
orsaken härtill." Inköpslistor från bl a de stora kvarnarna i Stockholm och Norrköping ger belägg för att kvaliteten genomgående
var lägre. Det kan dock tilläggas att spannmålshandlarna själva i
regel var av den uppfattningen att kvaliteten successivt hade förbättrats och att spannmålen i allmänhet blev bättre skött.
Det kan vara tveksamt om det ur odlarnas synpunkt kan ha varit
önskvärt med en sådan konkurrensbegränsning som Hushållningssällskapet närmast var inne på. Kvalitetshöjningen borde ha kunnat
åstadkommas genom att marknadskrafterna fått verka fritt och genom ett effektivt upplysningsarbete i fråga om lämpligt utsäde. Att
det rådde konkurrens mellan handlandena på Gotland och spannmålsföretagen på fastlandet bör också ha varit fördelaktigt för bönderna, allra helst som bland fastlandsföretagen fanns mycket välrenommerade och kompetenta handlare som Du Rietz och Öhmans i
Stockholm.
Transporterna inom Gotland var fortfarande ett problem, eftersom järnvägen norrut stannade i Tingstäde. För jordbrukarna på
norra Gotland var det otänkbart att köra med sin skjutsar ända till
Visby, utan för deras del fick utskeppningen ske i lanthamnarna.
Klagomål förekom även över dåliga transportförhållanden från sydvästra Gotland.
Priserna på Gotlands jordbruksprodukter var från början av 1890talet fram till 1913 i allmänhet stigande. Det bör ha påverkat inte
bara böndernas köpkraft fördelaktigt utan även ha varit gynnsamt
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även för uppköparna. Oftast rörde det sig dock om små förändringar.
Då och då inträffade också bakslag. I förhållande till priserna på
fastlandet var gotlänningarna missgynnade. Spannmålen betalades
ofta 10 procent lägre än riksgenomsnittet och potatisen t o m nära 20
procent mindre. Till de produkter som låg 10-15 procent under riksgenomsnittet hörde också smör och ägg."
Prisutvecklingen på spannmålsområdet ledde 1913 till en tidningsdebatt i Stockholmspressen. Det hävdades att jordbrukarna på
Gotland för sitt korn, som ju var det viktigaste sädesslaget, brukade
få 2 kronor mindre per hektoliter, plus frakt, än som betalades av
bryggerierna i Stockholm. Det framhölls att spannmålshandeln på
Gotland var så organiserad att köparna fick tillfälle att pressa ned
priset.
Gotlands Handels- och Sjöfartskammare var inte sen att ta upp
den kastade handsken. En kommitte tillsattes, bestående av Nils
Broander, C G Björkander och C I Kolmodin, för att utreda saken.
Kommitten framlade sin rapport den 23 december 1913.32
I denna tillbakavisades inte oväntat påståendena om att mellanhänderna skulle ha gjort sig oskäliga vinster på jordbrukarnas bekostnad. En utredning visade att bönderna fått i medeltal kr 10:37
under det att vid försäljningen erhållits kr 10:95. Lantmännens lokalföreningar hade f ö fått ut endast kr 10:11 per 100 kg. Utredningsmännen var fullt på det klara med att priserna var låga och att det
var tillgång och efterfrågan som reglerade priset. De kom också in
på frågan hur spannmålshandeln var organiserad och anmärkte också
på att spannmålstullarna inte var effektiva. Kvalitetsfrågan hade
diskuterats åtminstone sedan 1889, vilket utredningsmännen bör ha
känt till. En prissättning som i högre grad främjade kvaliteten ansågs nu önskvärd. Det trodde man dock icke kunde uppnås utan att
spannmålshandeln koncentrerades på färre händer. Utredningsmännen pläderade rent av för att köpmännen bildade en gemensam
organisation för utbud av all spannmåL
Kommitteförslaget utvecklades ytterligare i en skrivelse till kammaren från köpmännen Aug Melin, Anton Johansson och C G Björkander, i vilken föreslogs att alla spannmålshandlare skulle sammankallas till ett möte i Visby för att diskutera frågan. Det förefaller
emellertid som om försöket till kartellbildning inte blev verklighet.
Av framställningen torde ha framgått att Visbys och därmed i
stort sett också Gotlands partihandelsstruktur under kvartseklet före
det första världskriget var tämligen stel och oförändrad trots den
expansion som kännetecknade öns näringsliv. De två redan vid pe-
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riodens början ledande grossisterna Björkander och Degerman förmådde att ta till vara de möjligheter som växande skördar och ett
stigande behov av gödning och fodermedel öppnade. Sin dominerande ställning kunde de befästa genom ett finansiellt övertag och
genom affärsskicklighet. Positionen utnyttjades också till att ytterligare förstärka insatserna som leverantör av alla de varor som lanthandeln ville marknadsföra. Deras försprång bör ha varit betryggande i förhållande till de närmaste affärskollegorna, Lundberg och
Kolmodin. Den senare, som etablerade sig först 1904, kunde emellertid relativt snabbt bygga upp en stabil rörelse. Den växande efterfrågan på bl a kolonialvaror gjorde att det fanns plats för ytterligare en.
Vid sidan av de fyra stora fanns det ett antal agenturföretag som
dock var av blygsam omfattning. Ute på lanthamnarna uppträdde
också några få större affärsmän, titulerade patroner, som partihandlare för jordbruksprodukter och trävaror vid sidan av vanlig lanthandel, men få av dem kunde mäta sig med Björkander eller Degerman. Även om en viss tävlan förekom framför allt när det gällde
uppköp av spannmål, var konkurrensen inom partihandeln på det
hela taget inte särskilt livlig. De etablerade distributionskanalerna
förändrades sannolikt föga.

3.6 Nyetableringsvågen i Visby
Detaljhandeln i Visby hade vid 1890-talets mitt att betjäna två kundkategorier, dels Visbys egna innevånare, som då till större delen
bodde innanför muren, dels ock lantbrukarehushåll i de fall de inte
var belägna alltför långt från staden.
Vi har redan nämnt att en förteckning över stadens livsmedelsoch diversehandlare år 1895 upptar 24 namn, vilket får betraktas
som ett antal i underkant. Motsvarande antal år 1912 uppgår till 38,
men sannolikt har även då ett antal mindre kvartersbutiker utelämnats." För att bedöma utvecklingen är det av intresse att undersöka
inom vilken typ av handel tillväxten ägde rum. Enligt samtida iakttagare skiljde man mellan diversehandlande, som hade även lantbrukare som kunder, å ena sidan och matvaru-, viktualie- och specerihandlande å den andra. De tre senaste grupperna har här sammanförts till en kategori, benämnd speceri- och livsmedelshandlare.
Det bör framhållas att gränsen mellan de båda kategorierna i viss
mån är flytande, eftersom en del handlande som hänförts till den
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senare kategorien i viss utsträckning också hade kunder från landsbygden. Tilläggas må att antalet specialbutiker i början var relativt
ringa men kom att öka kraftigt.
Av de handlanden som fanns 1895 torde nio med säkerhet kunna
betecknas som diversehandlare med kunder från landsbygden. De
var samlade i tre olika stadsdelar och låg alla relativt nära stadsportarna. I norr vid Smedjegatan fanns det tre (Carl Degerman, senare
Carl Johansson, Tycho Klingwall och Hugo Pettersson) och vid Södra Kyrkogatan en (Hägg & Johansson), på öster fyra (J L Kahlquist,
J O Pettersson, J P Sjögren och A Thorkelson) samt i söder en (bröderna Goes, senare Hilma Olsson). Under perioden tillkom två utanför Söderport, Herman Nilsson och Alexis Pettersson. De båda
sistnämnda hade dock en rörelse som torde ha skiljt sig en del från
de tidigare nämndas. Man kan därför med fog hävda att den del av
detaljhandeln som benämndes diversehandel under hela perioden i
stort sett behöll sin struktur. Det var inom den gren som främst
betjänade Visbyborna som förändringens vind svepte fram.
Speceri- och livsmedelshandlarnas antal uppgick 1895 till 16 och
kunde 1912 fastställas till 28. Av dem som arbetade 1895 uppgav ej
mindre än sju att de hade etablerat sig 1892-1895. Nyetableringen
fortsatte under de följande åren och förklaras till väsentlig del av
det växande kundunderlaget genom befolkningsökningen i staden.
Det var alltså diversehandlarna som i sina köpmansgårdar svarade för kontakterna mellan stad och landsbygd och så var säkert
förhållandet i så gott som alla svenska landsortsstäder vid denna
tid." Hit anlände på hästskjuts alla de varor som bönderna behövde
sälja och härifrån levererades allt det som också kunde fås ute hos
lanthandlaren. Sedan gammalt upprätthöll dock en del lantbrukare
förbindelser med en eller flera Visbyfamiljer för leverans av potatis,
smör och ägg samt ibland också ved, vilket allt gav ett välbehövligt
tillskott till kontantkassan. De flesta stadsresorna ägde rum efter
höstslakten eller närmare jul. Det som såldes var i allmänhet kött,
ägg och potatis, höns, gäss och ankor samt ved. I en del fall måste
dock stadsresan ske oftare, bl a för dem som levererade hemkärnat
smör, som antingen såldes till någon handlande eller av bonden
själv på torget." Varje bondgård hade sin bestämda köpmansgård,
ofta samma som far och farfar använt.
Den största av dem var J O Petterssons gård innanför, tidigare
utanför Österport. Där fanns det stora magasin och rader med spiltor. I en särskild s k bodkammare ställdes matkorgarna och där
intogs i allmänhet också maten. Handlanden tillhandahöll brännvin
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för manfolk och körsbärs- eller krusbärsvin för kvinnfolk, vilket
ansågs underlätta affärerna. En bjudcigarr hörde också till. Th Erlandsson har för en något äldre tid beskrivit hur kunderna försågs
med julklappar - en vinflaska för huset, en sidenschal till mor och
en grann långhalsduk till far osv. Varje gång fick bonden också med
sig hem en strut russin utan kostnad." När J O Pettersson avled
1899 blev behållningen i bouppteckningen över 145 000 kr och han
tillhörde då säkert stadens mest välsituerade; året innan hade J O
Pettersson & Co bildats, där mågen Anton Johansson ingick med 40
procent.
Mitt emot J O Petterssons på Hästgatan låg J L Kahlquists, senare
Hilbert Johanssons köpmansgård, som hade i stort sett samma utformning. I närheten låg också bl a J P Sjögrens gård.
Kreditgivning till bönder var vanlig, vilket betydde att stora delar av bondens produktion måste lämnas till den handelsman som
stod för krediten. Denna för bönderna negativa bindning torde ha
bestått under hela perioden. Detta hindrade dock inte att stämningen kunde vara gemytlig i bodar och på köpmansgårdar. Det förekom också att bönderna deponerade pengar hos köpmännen. Det
var i en tid då bankväsendet inte var så väl utvecklat, och de var helt
enkelt rädda för att förlora dem vid eldsvåda. Pengarna sattes in på
s k "depositekonto"."
Kunderna till affärsmännen på öster kom huvudsakligen från
mellersta och östra Gotland. De i norr fick besök från socknarna
norrut (Väskinde, Lummelunda, Stenkyrka, Tingstäde, Martebo, Bro
och Lokrume) samt de i söder från socknarna söderut. Skall man
gradera diversehandlarna efter taxerad inkomst blir 1912 J O Pettersson & Co i särklass störst. Innehavaren Anton Johanssons inkomst uppgick till 10 200 kr, varefter följde Gottfrid Johansson (innehavare av J P Sjögrens Eftr) med 8221 kr, Hugo Pettersson med
6302 kr, Alexis Pettersson med 5 610 kr, Hilbert Johansson med 5 600
kr, Hilma Olsson med 4 831 kr och Carl Johansson med 4 625 kr. Alla
var dock små jämfört med de stora grosshandlarna.
När det gäller speceri- och livsmedelshandlarna blev de under
perioden mer spridda i staden. Adelsgatan var den ledande affärsgatan och där låg förutom Hilma Olsson, som tillhörde diversehandlarna, ytterligare tre speceri- och livsmedelsbutiker. Det fanns
affärsrörelser i snart sagt varje fastighet vid denna gata, vilket även
gällde förlängningen Södra Kyrkogatan fram till Stora torget. På
torget låg tre speceri- och livsmedelsaffärer och på Södertorg en. Ett
annat affärsstråk var S:t Hansgatan med fortsättning i Smedjegatan
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och Odalgatan. På Hästgatan fanns det affärer från Donners plan till
Österport. Det nya var dessutom att, förutom Herman Nilsson och
Alexis Pettersson, ytterligare fyra handlanden tillkommit utanför
muren. En kooperativ handelsaffär hade också nyetablerats. Kvinnorna hade nu börjat göra sitt intåg i köpmanskåren. Av de 38 köpmännen 1912 var förutom Hilma Olsson ytterligare sju kvinnor.
Det är påfallande att en diversifiering hade inletts i detaljistiedet
redan på 1890-talet. Enligt adresskalendern 1885 fanns det sammanlagt 20 specialbutiker representerande 13 branscher i Visby. Tio år
senare hade antalet vuxit till 61 inom 25 branscher. 1912 hade antalet nästan fördubblats till 114 handlanden, under det att antalet branscher var i stort sett oförändrat.
Enligt Kommerskollegii statistik ökade totala antalet handlanden av alla kategorier i Visby från 108 år 1891 till 134 år 1900; ökningen på landsbygden var avsevärt svagare eller från 107 till 113.38
Kring sekelskiftet påträffas i Visby specialaffärer för läder och
skor, för garn och vävnader, mode, manufakturer, vitvaror, hattar
och mössor, kläden och skrädderi samt handskar. Här fanns bokhandel, affär för musikinstrument, ur, guldsmedsartiklar, fotografutensilier, papper och accidenstryckeri. Uppräkningen kan fortsätta
med järnaffärer, färgaffärer, möbelaffärer, parfymeriaffär, krut-och
fröaffär, cykelaffär samt affärer för maskinförnödenheter, mässingsoch metallarbeten (gälbgjuteri), optik, bosättning, glas och porslin,
korgmakeriarbeten samt lysolja. Vidare har vi tobakshandlare, vinhandlare, charkuteributiker, fiskaffär och konditorier. Vi kan avsluta med att nämna en jakt- och redskapsaffär, en skeppshandel samt
en butik för stenhuggeriarbeten.
I staden drev sju trädgårdsmästare handel med frukt, grönsaker
och blommor. Det fanns också ett antal bagare, 11 skräddare, 45
sömmerskor och 17 åkare."
Om man till denna lista lägger ett stort antal handelsagenter förvånas man inte över att Gotlands Handels- och sjöfartskammare
1909 uppgav att det fanns 116 gross- och minuthandlare i Visby och
därtill åtta aktiebolag och en kooperativ handelsförening eller sammanlagt 125 handelsidkare.v' Året därpå har siffran stigit till 230,
vilket sannolikt ger en mer korrekt bild.
När handelskammaren bildades 1908 tog medlemmarna sig före
att söka definiera köpmanskårens uppgift och ställning i samhället.
Det blev ett delvis pekoralistiskt aktstycke, publicerat i förvaltningsberättelsen för 1908-09. Inledningsvis konstateras att handelsståndet ej alltid tillerkänts den betydelse, som dess viktiga uppgift be-
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rättigar det till. Det var talet om onödiga mellanhänder som än en
gång bemöttes. Vidare konstaterades att en köpmanskår, som fyller
måttet vad beträffar redbarhet, affärsbildning och ekonomisk självständighet, fyller en stor samhällelig uppgift. Arbetet kräver både
intelligens, vakenhet och omdöme. Av det skälet hörde köpmännen
också till de "kulturbildande" elementen i ett land. Efter en antisemitisk utflykt slås fast att köpmanskåren icke behöver stå tillbaka
för någon annan samhällsklass.
Till slut manar författaren köpmännen till ett korrekt uppträdande emot allmänheten och ett lojalt handlingssätt gentemot varandra. Alla småaktiga konkurrenssynpunkter och yttringar av simpel
avund bör släppas. Artikeln slutar högtidligt med att understryka
att handelsyrket är icke blott ett näringsfång, "det är för många
jämväl en vetenskap".
Köpmanskåren i Visby fick under kvartsseklet före första världskriget en ny sammansättning och en struktur som i betydande grad
skiljde sig från 1870- och 1880-talets. De gamla köpmansgårdarna i
närheten av stadsportarna fortsatte än så länge sin verksamhet tämligen oberörda av konkurrensen från en växande lanthandel och
expansionen inom Visbys detaljhandel. Antalet speceri- och livsmedelshandlare ökade påtagligt både innanför muren och utanför.
Det skedde också en närmast explosionsartad nyetablering av specialbutiker och sannolikt även en ökad affärsverksamhet med anknytning till hantverket. Visby fick ett sjudande kommersiellt liv till
följd av befolkningsökningen och välståndsutvecklingen. Kontinuiteten var ett utmärkande drag, där gamla affärshus och familjeföretag ärvdes och levde vidare eller överläts till anställda, samtidigt
som förnyelsen genom nyetableringen bör ha bidragit till en bättre
varuförsörjning, ett rikare varuurval och stigande kvalitet.
Materialet till belysning av konkurrensförhållandena bland Visbys specerihandlare är mycket begränsat. Mycket tyder på att relationen handlande - kund var fast och att kunderna relativt sällan
bytte affär. Till detta bidrog att många handlade på bok. Vissa butiker hade ett sortiment som hade högre kvalitet än andra och riktade
sig därför till samhällets toppskikt, exempelvis C A Hultgren. Priskonkurrens kan ha förekommit men var av allt att döma inte vanlig.
Det rådde däremot en förhållandevis livlig konkurrens när det
gällde leveranser till infanteriregementet och artillerikåren, som naturligtvis tog in anbud." Havregryn till regementet offererade 1909
tre handlanden från Visby och en från Stockholm. Anbudspriserna
varierade från 26,8 öre per kg till 29 öre; C A Hultgren fick leveransen.
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Året därpå låg priserna i intervallet 19,4-21,8 öre och då inkom anbud
från fyra Visbyköpmän, en i Stockholm och en i Göteborg. Leveransen
gick denna gång till Hägg & Johansson i Visby, som låg obetydligt
under Hultgren. Till artillerikåren lämnade tre Visbyföretag in sina
anbud 1909 och 1910. Båda åren gick leveranserna till Hultgren; prisintervallen var mindre 26,4 öre-28,5 öre resp 26,8 öre-27,4 öre.
Ett annat exempel är leveranserna av vetemjöl. 1909 lämnade tre
Visbyköpmän och en Stockholmsköpman offerter och året därpå fem
Visbyköpmän och ett Stockholmsföretag. Prisintervallen var 27,028,5 resp. 22,19-24,25. Artillerikåren fick båda åren in anbud endast
från tre Visbyköpmän; anbuden hade små intervaller, 26-27 öre resp.
27,5 öre-28,5 öre. Båda åren fick Hägg & Johansson leveransen. Även
leveranserna av gula ärtor gick båda åren till det sist nämnda Visbyföretaget. Kanske var det en priskartell, men därom vet vi intet.
En annons inför julen 1904, i vilken 21 diverse- och specerihandlanden i Visby meddelar att de alla kommer att upphöra med julklappar till kunderna måste tydas som att sammanhållningen var
god och konkurrensen begränsad."
Det kan vara värt att notera att grossisterna inte deltog i konkurrensen om leveranserna till de militära förbanden utan lämnade
fältet fritt för detaljisterna, vilket kan ha berott på en överenskommelse om konkurrensbegränsning. Att konkurrensen från grossisterna likväl kunde kännas besvärande för detaljhandlarna framgår
aven diskussion inom Gotlands läns minuthandlareförbund 1912.43
Det övervägdes då att söka förmå fabrikanter och grossister att avstå från att sälja direkt till allmänheten. Förslaget sändes ut på remiss till lokalföreningarna men resultatet är okänt. Det mesta talar
för att aktionen rann ut i sanden.
Att sammanhållningen inom köpmanskåren i Visby ibland utsattes för påfrestningar framgår av den diskussion som i pressen följde
på beslutet om att från ingången av 1911 stänga butikerna kl 19. En
av handlarna, Werner Sandberg, deklarerade han ville ha kvar en
senare stängningstid; kl 20 måndag till fredag och 20.30 "sön- och
helgdagsaftnar". Motivet var omtanke om kunderna, särskilt arbetarna, som inte slutade sitt arbete förrän kl 19. En annan handlande
tyckte att slavtiden var förbi och att ett handelsbiträde kunde göra
anspråk på en stund av dagen för egen del. 44
Även om vi sett exempel på en stimulerande konkurrens är helhetsintrycket att handlandena i Visby icke bedrev en marknadsföring som skulle kunna betecknas som aggressiv. Nyetableringen var
såsom framgått av det tidigare synnerligen livlig, men det fanns

Stabilitet och kontinuitet (1894-1913)

59

C A Hultgrens speceriaffär i fastighetenHästgatan 7 år 1911. Foto från Waldemar Faleks
bildarkiv.

plats även för de nya. Taxeringslängderna tyder på att köpmännen
kunde finna sin utkomst. Utslagningen av affärsmän var ringa. Relationerna mellan affärsmännen och kunderna var stabila, till vilket
försäljningen på kredit och en svagt utvecklad konkurrens bidrog.
Genom aktiv medverkan i det politiska livet, i den växande organisationsfloran och i kulturella aktiviteter av skilda slag stärkte köpmännen också sin ställning och sitt anseende.
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3.7 Lanthamnarna får konkurrens
På landsbygden hade lanthamnarna sedan Gotland blev svenskt intagit en framträdande plats inom handeln. Härtill bidrog bl a den
undantagslagstiftning som införts på 1600-talet och som följdes upp
särskilt i början av 1800-talet. Den innebar att stapelstadsrätten för
Visbys del upphävdes så till vida att export av kalk och trävaror
tilläts i sex lanthamnar. I praktiken innebar detta att exporthandeln
fortgick obehindrat och under officiell redovisning runt hela kusten, ett förhållande som f ö konfirmerades i lagstiftning redan 1649.45
Lanthamnsfondens tillkomst 1839 kan sägas ha varit ett led i denna
stimulanspolitik.
Fortfarande var dock bönderna i allmänhet uppbundna till köpmännen i Visby genom de omfattande krediter som erhållits. I den
mån minuthandel förekom på lanthamnarna ombesörjdes den länge
av "betjänter" som var anställda hos Visby-köpmän som erhållit
burskap. Efter näringsfrihetens genombrott på 1800-talet etablerade
sig dock självständiga köpmän på lanthamnarna. Det är dock känt
att handelsmän i lanthamnarna upptogs i Köpmansgillet i Visby
redan på 1700-talet, vilket bör ha betytt att de också ägnade sig åt
bodhandel. Senare blev det som nämnts fritt fram och 1885 fanns
det köpmän i praktiskt taget alla lanthamnar såsom Kappelshamn,
Fårösund, Slite, Ljugarn, Kräklingbo och Östergarn, När, Ronehamn,
Burgsvik, Klintehamn och Västergarn. I Klintehamn fanns det dessutom två specialbutiker för järnkramvaror. Till bilden hör att de
större lanthamnarna från 1876 regelbundet trafikerades av ångfartyg.46 Det nya som inträffar ett par år därefter är den första järnvägens tillkomst.
Den fick störst betydelse för Hemse, som till en början var slutstation söderut. Så småningom - 1900 - utsträcktes linjen till Havdhem, vilket ledde till att Bröderna Pettersson där öppnade sin järnaffär. Ä ven Broanders i Ronehamn lockades att etablera en filial
där. Magasin för spannmål, foder och gödning uppfördes och Havdhembönderna behövde inte längre köra till Ronehamn eller Burgsvik. I det lilla samhället blev Korsby ett slags"city" .47 Hit flyttade
också Charles Blomqvist 1908 sin rörelse från Kvinnegårda, där han
tillsammans med sin hustru drivit en liten handelsbod. Rörelsen
fortsattes av sonen Gustaf.
En ytterligare utbyggnad av järnvägen till Burgsvik skedde 1907.
Köpmännen i Hemse fick ett mindre kundunderlag under dessa år
under det att först handlandena i Havdhem och senare de i Burgs-
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vik kunde expandera. Även den livliga nyetableringen runt Hemse
- 17 nya handelsbodar på sju år efter sekelskiftet - försvårade för
Hemses affärsmän. Det är antagligt att till följd av detta också den
inbördes konkurrensen mellan köpmän i Hemse skärptes." Det var
slutligen en allmänt utbredd uppfattning att järnvägstrafiken gynnade Visby på lanthamnarnas bekostnad och detta även sedan Slite,
Ronehamn och Klintehamn fått sina anknytningar till järnvägsnätet.
Det sagda hindrar inte att lanthamnarna alltjämt hade en stark ställning. På södra Gotland gäller det Klintehamn, Ronehamn och Burgsvik. Patroner styrde och ställde och en viss social skiktning blev följden. Köpmännen höll ofta samman och förenades ej sällan genom släktband. Typiskt är att konsul Baeckström, verksam i Burgsvik, gifte bort
alla sina tre döttrar med köpmän. På lanthamnarna förenade som regel
den ledande köpmannen fortfarande parti- och detaljhandel.
På norra Gotland blev Slite, Fårösund och Kappelshamn de ledande orterna. I Fårösund hade notarien Löfvenberg övertagit Grubbs
handelsrörelse. Även han gifte bort sina tre döttrar med köpmän eller
skeppsredare.
De strukturförändringar som inträffar under 1890-talet bör ha
varit av genomgripande natur. Det blev nära till handelsboden för
de flesta hushållen och köpmännen på lanthamnarna och i Visby
mötte kanske för första gången en konkurrens som var kännbar om
än inte särskilt besvärande. Strukturförändringar och ändringar i
handelns funktion skall i det följande belysas.
Redan 1895 hade bilden radikalt förändrats jämfört med tio år
tidigare. Nu fanns det en lanthandel i flertalet socknar eller närmare
bestämt 60 av drygt 90. Tio år tidigare hade endast 19 socknar haft
lanthandel. Det är av intresse att två eller flera lanthandlare redan
nu konkurrerade i många socknar, bortsett från lanthamnarna, där
ju flera köpmän funnits sedan länge. Det fanns således två eller flera
lanthandlare i Ala, Alva, Buttle, Bäl, Dalhem, Eskelhem, Etelhem,
Fleringe, Fårö, Garda, Grötlingbo, Hall, Hamra, Havdhem, Hellvi,
Hemse, Roma, Rute, Stenkyrka, Stånga, Tingstäde, Vamlingbo, Vänge
och Östergarn. Räknar vi in lanthamnarna kommer vi fram till att
ungefär en tredjedel av Gotlands socknar hade två eller flera butiker
som konkurrerade i den egna socknen.
Utbyggnaden av nätet av lanthandlare fortsatte genom nyetableringar. År 1912 fanns det lanthandel i ytterligare tio socknar. Strukturomvandlingen var dock icke avslutad utan en livlig nyetablering
förekom även under de följande åren fram till 1919.
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Den redovisade statistiken återspeglas i invalsfrekvensen i Köpmansgillet, som hade hela Gotland som rekryteringsbas. Det bör
dock beaktas att en viss eftersläpning förekom på grund av att endast de väletablerade ansågs värdiga medlemskap. På 1880- talet
invaldes 24 nya ledamöter, medan antalet på 1890-talet steg till 27
och 1900-1909 till 40. En del av dem som "satte upp affär" hade viss
praktisk utbildning bakom sig hos någon äldre kollega, men i många
fall förekom det att en tämligen välbeställd jordbrukare lockades av
det kommersiella och dreven bodhandel tillfälligt eller permanent
vid sidan av lantbruket.
Strukturomvandlingen bör ha inneburit att det blev en skiktning
av köpmännen, som dock fortsatte att bilda en sammanhållen grupp.
En indelning i tre kategorier förefaller naturlig. Först och främst
fanns på de större lanthamnarna de s k patronerna, ibland med
konsulstitel, som fortfarande drev trävaru- och stundom i blygsam
omfattning kalkhandel samt handel med spannmål och gödningsämnen i förening med en detaljiströrelse. Nästa kategori är de större
köpmännen, exempelvis i Hemse, som förutom bodhandel också
hade affärer i gödning och spannmål. Slutligen fanns de som hade
sin handelsbod och ingenting annat. Ganska många av köpmännen
går lätt att med säkerhet hänföra till en bestämd kategori men det
gäller långt ifrån alla på grund av bristen på källmaterial. Den första
kategorin hade socialt sett en särställning och de som tillhörde den
ansågs oftast ha en lönsam rörelse, även om allmänheten visste litet
om den saken. Även i kategori två fanns det flera köpmannaprofiler
som med stor framgång utvecklade sina rörelser.
Vid sidan av den nämnda lanthandeln fanns det i begränsad omfattning på några orter specialbutiker. År 1905 hade Hemse, Klintehamn, Ronehamn och Burgsvik järnaffärer. I Ljugarn och Hemse
fanns det garnaffärer och Hemse hade dessutom modeaffär och pappershandel. 1912 hade några få specialbutiker tillkommit i Slite.
Till de stora lanthandlarna i den första kategorin hörde Broanders i Ronehamn. Affärsrörelsen startades redan 1864, då handlanden Carl Johan Broander (1837-1890) övertog sin svärfars rörelse.
Redan tidigare hade dock Broanders far Johan Broander en tid haft
handelsrörelse i Ronehamn innan han blev krögare i Levide. Vid
sidan av den egentliga affärsrörelsen drev Carl Johan Broander handel med gods från strandade fartyg och ett stort jordbruk vid Bölske
i Eke; det senare såldes 1918. Genom Rone Minuteringsbolag drev
han tillsammans med konkurrenten Cramer i Ronehamn spritförsäljning. Brodern Jacques var länge hans kompanjon. 1907 ombilda-
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Interiörfrån Broanders i Ronehamn omkringår 1915 medexpeditörerna OskarBroander,
Verner Gabrielsson och Charles KruselI. Foto från Stig Gabrielsson, bearbetning av
Hemlin Foto, Visby.

des företaget till aktiebolag. Det var vid denna tid som C J Broanders båda söner Oskar och Lars övertog verksamheten för att driva
den vidare. Den fastighet, i vilken affärslokalerna var inrymda och
som alltjämt är upplåtna för en lanthandel, har antagligen uppförts
av handlanden Björkander redan på 1840-talet. Det är i detta fall
alltså fråga om en 150-årig tradition. Inom Broanders familj är nu
den sjätte generationen verksam inom handeln ehuru på fastlandet.
Länge drevs verksamheten med några familjemedlemmar som
delägare. 1897, då Carl Johan Broander avlidit, hade brodern 1/2 av
rörelsen, änkan Hilda 1/4 samt sönerna Nils, Oskar och Lars samt
svärsonen Fredrik Bolling var sin 1/16. Vinsten fördelades i de angivna proportionerna de följande åren."
Det broanderska företagets balansräkning för 1895 omsluter sammanlagt 190 000 kr, således nästan lika mycket som de stora grosshandlarnas i Visby. I balansräkningen redovisas ägarnas samtliga
tillgångar och skulder, således ej blott de som var hänförliga till
själva handelsrörelsen.
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På tillgångssidan var ett varukonto om 78 700 kr den största posten, i vilken lager och fordringar klumpats ihop. På denna sida upptogs även egendomen Bölske, som var bokförd till 50 000 kr och
egendomen Davide, bokförd till 3 300 kr samt en egendom i Visby,
bokförd till 3 000 kr. Vidare redovisas aktieposter i Gotlands Enskilda Bank och i Gotlandsbolaget. Trävarulager och spannmålslager
redovisas separat, upptagna till 1 800 kr resp 5 400 kr.
På skuldsidan är familjen Broanders kapitalkonto redovisat till
73 800 kr. Lån finns i Gotlands Enskilda Bank om 18 950 kr och i
Gotlands Hypoteksförening om 11800 kr. Därtill kommer ett kreditiv i Lånekontoret om 3000 kr, reverser om 13 650 kr och uteliggande växlar om 13 050 kr. Vidare redovisas en skuld till C J Björkander
om 21 700 kr. Det var tydligt att Broander för sin affärsverksamhet
var beroende av kredit från den störste grossisten i Visby, som ju
var befryndad med honom.
Två år senare hade familjens sammanlagda kapital vuxit till 90 300
kr mot vilken post dock skall ställas fordringar på familjemedlemmar om 45 100 kr. Nettot var följaktligen 45 200 kr. Skulden till
Björkander hade ökat till 28 600 kr. Tre år senare hade det egna kapitalet sjunkit till netto 9 100 kr och skulden till Björkander till 26 700 kr.
Utestående växlar till elva leverantörer uppgick sammanlagt till 14 700
kr.
Ser vi på 1906 års bokslut kan vi konstatera att det egna kapitalet
ökat till51300 kr och att skulden till Björkander hade ökat till 43 800
kr. Det är omöjligt att utan tillgång till redovisningsprinciperna dra
några bestämda slutsatser om lönsamheten. Det enda som kan sägas är att allt talar för att vinsten varierade starkt år från år. Enligt
räkenskaperna låg den redovisade vinsten ofta på mellan 5 000 kr
och 15 000 kr. Allt tyder på att rörelsens omfattning ökade kraftigt
under samma tid. Balansomslutningen steg från 189 600 kr år 1895
till 286 500 kr år 1906.
I fortsättningen drevs verksamheten som nämnts i aktiebolagsform. 1917 redovisades ett aktiekapital om 191500 kr och en reservfond om 12400 kr i en balansräkning med 404 600 kr i omslutning.
Det är möjligt att ekonomin då i viss mån hade sanerats. Skulden till
Björkander hade sjunkit till 7 800 kr, men växelrytteriet grasserade
fortfarande; leverantörsväxlarna uppgick till sammanlagt 27 900 kr.
Broanders hade omfattande förbindelser med de stora grossistföretagen och många tillverkare på fastlandet. Samma iakttagelse har
gjorts beträffande en annan lanthandlare, Charles Blomqvist i Havdhem." Resanden torde ha besökt företagen tämligen regelbundet.
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Det framgår av Broanders verifikationer, som i detalj har granskats
för 1904, att varusortimentet var oerhört brett.
Genom inventarieböckerna går det att fastställa vilka varor som
värdemässigt var de viktigaste i Broanders detaljhandel. Av tabell
3:4 framgår att manufakturer och specerier var de största varugrupperna på 1890-talet.
Tabell 3:4

Broanders bodvarulager 1893 och 1899
1893

1899

Manufakturer

6240

6370

Korta varor

3360

3210

Garn
Specerier
Järn och smiden
Porslin och glas
Läder och skodon
Papp, färg och olja
Diverse varor

1740

2290

5170

6940

1780

2010

620

320

660

1140

1250

990

3980

4380

Kiilla: Broanderska affärsarkivet (LAV)

Bodvarulagret, som i tabellen redovisas i kronor, ökade under de
följande åren och omfattade vid utgången av 1913 varor för sammanlagt 45800 kr. I jämförelse härmed var trävarulagret obetydligt.
Spannmålslagret varierade kraftigt år från år; 1899 var det bokfört i
11 800 kr och 1913 i 8 800 kr.
Det är helt naturligt att flertalet leverantörer hade sin rörelse i
Stockholm, men kontakt upprätthölls även med grossistföretag i bl a
Alingsås, Borås, Finspong, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Kalmar,
Kristiania, Kungsäter, Linköping, Ljungsbro, Lysekil, Malmö, Norrköping och Örebro.
Leverantörerna i Stockholm uppgick till ett 40-tal. Bland de viktigaste må nämnas G Abrahamson & Co (manufakturer och korta
varor), Bröderna Ameln (sej), C Aurell (sulläder och kängor), AB
Barnängens Tekniska Fabrik (eau de cologne och tandpasta), Wilhelm Becker (färg), AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik (lyktor), Casparson & Schmidt (satin), Severin Dahlberg (fönsterglas), AB Otto
Dahlström & Co (kolonialvaror), AB Gustafsbergs Fabriker (tallrikar), Hammarlund & Co (flanell), Ivar Hegardt (hönsfjäder), W
HelIgren & Co (cigarrer), Hylin & Co Fabriks AB (såpa), Adolf G
Johansson (glasvaror), Krooks Petroleum (fotogen), C E Lindstedt
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(porslin), Nissens Manufacturing (bröstkarameller), Carl Schnell &
Co (skor), Rob Sjöwall (rulltråd), Svanström & Wassberg (kaffe), Söderberg & Haak (järnplåt), P Söderström & Co (filthattar), Tanto (socker), J F Tjullander (kapptyg) samt Th Winborg & Co (ättikssprit).
Broanders upprätthöll kontakt med drygt tio företag i Göteborg.
Bland de större var grossisten Aug Abrahamson & Co (nattsärkar,
förkläden, kragar och kragknappar, strumpor, västar och koftor,
skor och tofflor, hårnät och blyertspennor, sammanlagt 149 poster i
en sändning) och F W Hasselblad & Co (allt ifrån oljemålningar till
tandborstar).
.
Textilvaror levererades i stor utsträckning från Norrköping men även
från Borås, Göteborg, Kungsäter och Stockholm. Lakan kom från Alingsås Bomulls Väfveri. Mjöl och gryn levererades av Kalmar Ångkvarn.
De stora grossisterna i Visby var naturligtvis alla leverantörer till
Broanders liksom flera mindre agenter i staden. I en del falllevererades varor från fastlandsföretagen via kommissionslager hos exempelvis Björkanders eller Lundbergs.
Broanders kunder var först och främst större och mindre lantbrukarehushåll. Många andra yrkeskategorier var emellertid även representerade i kundregistret. Däribland märks hantverkarna såsom
mjölnare, målare, skräddare och sömmerskor, skomakare, smeder,
bagare, garvare, snickare, stenhuggare och kakelugnsmakare. Vi
möter också inte så få vanliga arbetare, statkarlar, drängar, pigor
och jungfrur samt en och annan mejerska. Sjöfarten representerades
av sjökaptener, styrmän och sjömän. Från näringslivet i övrigt är att
nämna mejerierna, byggmästare och bokhållare samt många kollegor eller konkurrenter inom köpmanskåren. Till ämbets- och tjänstemän får väl räknas läkare, kyrkoherdar, pastorer och predikanter,
folkskollärare och klockare, tullinspektorer, tullvaktmästare, tullsergeanter, kustroddare, lotsar och båtsmän, fanjunkare, länsmän
och fjärdingsmän, postexpeditörer och postkörare. När järnvägen
hade byggts tillkom banvakter, bromsare, järnvägsarbetare och lokomotivförare. Slutligen återfinnes också institutioner inom kommun och kyrka liksom Godtemplareiogen Kärleken iRonehamn.
Geografiskt var kunderna i första hand koncentrerade till Rone
socken. Det i viss mån överraskande är att Broanders levererade
varor till stora delar av södra Gotland under hela denna tid. Klart är
att konkurrensen hårdnade efter hand som handelsbodar öppnades
runt om i dessa socknar. Det är signifikativt att antalet socknar och
samhällen, där invånarna handlade hos Broanders. minskade från
27 år 1893 till 24 år 1903 och 19 år 1913.
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I efterföljande tabell (3:5) har antalet kunder på landsbygden redovisats fördelade på socknar 1893, 1903 och 1913. Med reservation
för eventuella redovisningsfel framgår tydligt att flertalet kunder
helt naturligt hörde hemma i Broanders hemsocken Rone. Viktiga
socknar var från början också de närbelägna Burs, Grötlingbo, Eke,
När, Havdhem (där man öppnade filial) och Stånga. Avsättning av
betydelse förekom från början även i Alva, Lye, Hablingbo och Silte.
Efterhand som lanthandlare etablerade sig runt omkring minskade
kundunderlaget, men ännu vid periodens slut hade Broanders förhållandevis många kunder i Eke, När, Burs, och Grötlingbo.

Tabell 3:5

Broanders kunder 1893, 1903 och 1913

Alskog
Alva
Ardre
Burs
Dalhem
Eke
Etelhem
Fardhem
Fide
Garda
Gerum
Grötlingbo
Hablingbo
Havdhem
Hejnum
Hemse
Klinte
Lau
Levide
Linde
Lojsta
Lye
När
Näs
Othem
Roma
Rone
Silte
Sproge
Stånga
Öja
Totalt
Källa: Se tabell 3:4.

1893

1903

2
17
3
70
1
52
4
8
2
8
1
54
15
36

3
17
1
49

37

42
3
2

44
4
4

6
1
8
4
4
16
38
2
1

1913

12

1
31
10
32
1
10
2

32
6
15
1
11

2
2
1

3
19
33
7

7
37
1
223
6

23
2

1
175
6
1
16
1

593

466

459

203
12

14
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En rörelse som till sin funktion liknade Broanders var Victor Hansens i Burgsvik." Grundaren föddes i Hemse 1842. Efter faderns
död sändes han som 14-åring till Närs i Othem som handelsbiträdehos Christoffer Axel Lyth, där han i tre år skaffade sig insikter i
handelsyrket. Därpå följde praktik som handelsbetjänt hos konsul
Carl L Ekman i Visby i dennes butik Södra Kyrkogatan 6. Efter fyra
år öppnade han eget i Hamra 1863 och fyra år senare började han
också i Burgsvik, där han övertog konsul Baeckströms lanthandel
och senare gifte sig med en av konsulns döttrar.
Hansens rörelse utvecklades också på andra områden än bodhandelns - jordbruk och kvarnrörelse. uppköp och utskeppning av
spannmål, fårkött, ull och ägg, export av slipsten, garveri, mejeri
och rederirörelse.F Victor Hansen, som också var kommunalnämndens ordförande, avled 1902 och efterträddes av sonen Hugo, död
1942, som i sin tur efterföljdes av sonen Victor.
Rörelsen fick tidigt stor omfattning. År 1902 var balansomslutningen 306 200 kr. Den hade 1912 ökat till 355 300 kr med ett eget
kapital om 217 000 kr. På tillgångssidan fanns det emellertid fordringar på familjen Hansen om tillhopa 214 000 kr och kapitalbasen
var med andra ord minimal. Lånen belöpte sig till 75 800 kr och
egna accepter till 10 700 kr.
Hansens leverantörer var färre än Broanders och i högre grad
koncentrerade till Stockholm och Norrköping förutom Visby. Likaså hade Hansen färre kunder. Handelsområdet var 1893 koncentrerat till tio socknar, nämligen Fide, Grötlingbo, Hamra, Havdhern,
Näs, Silte, Sproge, Sundre, Vamlingbo och Öja.
Ytterligare ett exempel må redovisas från södra Gotland - Snöbohms i Klintehamn." Grundaren Reinhold Snöbohm var son till en
sjötullvaktmästare. Han föddes 1829 och avled 1913. Sonen Edvard
var född 1863 och välutbildad (studentexamen och Schartaus handelsinstitut). Rörelsen etablerades 1858 och överläts på sonen
1902, som drev den till 1933.
Snöbohms affärsrörelse var antagligen inte lika stor som Broanders, men den var av allt att döma mer välkonsoliderad. Balansräkningen 1903 visar en omslutning på 66 300 kr, varav 50 200 kr i
lager. Det egna kapitalet var uppe i 48 900 kr och skulderna små.
Redan året innan angav Snöbohm sin förmögenhet till inte mindre
än 173 400 kr.
Förutom leverantörsskulder på 14 900 kr hade Snöbohm lån i
Klinte sockens sparbank på 500 kr, i Riksbanken på 600 kr och hos
handlanden Ohlen på 400 kr.

Stabilitet och kontinuitet (1894-1913)

69

Snäbohms i Klintehamn i slutet av 1920-talet. Foto från Britt Cedergren, bearbetat av
Hemlin Foto, Visby.

År 1911 hade det egna kapitalet vuxit till 117900 kr. Leverantörsskulderna uppgick nu till 11 700 kr aven balansomslutning på 130
100 kr. Fråga är om inte Snöbohms var Gotlands mest lönsamma
lanthandel under den undersökta perioden.
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Leverantörerna skiljer sig knappast nämnvärt från Broanders.
Kunderna bodde i förutom Klinte 13 socknar, nämligen Eksta, Eskelhem, Fröjel, Gerum, Guldrupe, Hejde, Levide, Mästerby, Sanda,
Silte, Sproge, Vänge och Väte. Strökunder fanns i Alva, Fardhem
och Hemse.
Det är tydligt att Snöbohms och Broanders i viss utsträckning
möttes i konkurrensen, men ingenting tyder på att det var några
hårda tag. Sortimentet var det för lanthandeln vanliga. Ett inventarium från 1892 upptar 58 sidor med varor för tillhopa 28 900 kr.
På norra Gotland tillhörde Frans Degerman (bror till Carl) i Slite
de ledande." Han räknades till samma kategori som Broanders, men
hans rörelse hade en annan inriktning genom att trävaruhandeln
intog en mer framträdande plats vid sidan av handeln med spannmål och gödningsämnen samt själva bodhandeln. Frans Degerman
var född 1860 och började som köpman i Slite 1892 efter att dessförinnan ha varit bokhållare hos handelsmannen J A Bacher." Han
avled 1926. Två av sönerna fortsatte rörelsen.
Degermans handelsområde var i likhet med Hansens relativt koncentrerat. Flertalet kunder var 1893 bosatta i Othem (inkl Slite) och
närliggande socknar såsom Boge, Gothem, Hellvi och Lärbro, men
strökunder fanns i Fleringe, Fårösund, Hangvar, Hejnum, Kappelshamn, Lummelunda, Stenkyrka, Tingstäde och Östergarn.
Grossiströrelsen var som nämnts inriktad på trävaror och spannmål. Degerman köpte trävaror av bönderna i grannsocknarna och
avverkade skog i egna skogar. Slipers såldes bl a till de skånska järnvägarna, plank och bräder till England. På vårarna såldes utsäde och
konstgödsel, på höstarna köptes spannmål, som torkades, rensades
och förvarades på magasinen, innan den såldes till grossister i Stockholm eller till utlandet. Ägg och smör exporterades till England."
Degermans rörelse byggdes upp i konkurrens med Ferd Nyströms.
Denne var betydligt äldre och hade inlett sin egen affärsverksamhet
i Slite redan på 1860-taletP Hans rörelse inriktades emellertid efter
hand alltmer på skeppsrederi, kalkbränning och skogsavverkning,
spannmålshandel och försäljning av gödning.
Fårösunds förste större affärsman var Edvard Israel Grubb, vars
verksamhet dock ligger före den tid som behandlas här, eftersom
Grubb avled 1880. Det är dock värt att notera att Fårösund under
hans tid fick ett påtagligt uppsving. Grubb bedrev förutom traditionelllanthandel uppköp av spannmål, fläsk, smör och ägg. Det sades
att "nu behöver ingen ta en strandbåt och segla till Slite eller Visby
efter salt, för allt finns att få hos Crubben't."
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Grubbs egendom och affärsrörelse inköptes av hovrättsnotarien
Johan Löfvenberg, som var född i Visby men hade arbetat som affärsjurist i Stockholm. Denne utarrenderade 1885 affärsrörelsen till
ett konsortium bestående av C J Björkander och Tycho Klingwall i
Visby samt J P Stare vid Furubjers i Tingstäde, som f ö första gången
var gift med en syster till Grubb och andra gången med en syster till
Löfvenberg. Denna affärsrörelse utgör ett exempel på integration
mellan köpmän i Visby och på landsbygden, vilket förekom även i
andra fall. Arrendet löpte emellertid ut redan på 1880-talet, varefter
Löfvenberg själv fortsatte rörelsen till sin död 1899.
Det är också från Löfvenbergs som de under den följande tiden
viktigaste affärsrörelserna i Fårösund utgår. Det gäller K F Smitterberg (svärson till Löfvenberg och under en tid anställd hos honom),
som etablerade sig 1885 samt Pehr Fredrik Stengård (fadern hade
varit föreståndare hos Löfvenberg), som öppnade 1897.
Som exponent för köpmännen i den andra kategorin, de som
hade en detaljistaffär kombinerad med spannmålshandel, har valts
två Hemse-företag, Duse & Melin och Wittbergs.
Grundare av det företag som senare blev Duse & Melin var sjökaptenen Gustaf Fredrik Duse från Alva, som öppnade sin lanthandel och spannmålsrörelse i Hemse i mitten på 1800-talet. Sonen Nicklas blev faderns medarbetare men han avled 1879. Änkan gifte sig
med August Melin. Denne kom sedan att driva företaget tillsammans med styvsonen Albin, varav namnet Duse & Melin. Företaget
ombildades 1912 till aktiebolag. August Melin var en av de få lanthandlare som titulerades direktör; av folket benämndes han dock
"patron på Högby". Han var född i Klinte och son till en sjökapten.
Efter 13 års anställning hos Snöbohms i Klintehamn flyttade han
1879 till Hemse. Rörelsen utvecklades till en av de förnämsta på
landsbygden. Själv var Melin verksam också i jordbruk, bl.a. utdikningen av Mästermyr, och i kommunala sammanhang. Han avled 1925.
Ar 1893 redovisar Duse & Melin en balansräkning som omsluter
177 200 kr, således inte långt från Broanders." På tillgångssidan
finns fastigheter om 50 600 kr, utestående fordringar om 66 200 kr
och ett varu-lager bokfört till 36 200 kr. Det egna kapitalet uppgick
till 84 600 kr.
Tio år senare har fastigheten brutits ut ur rörelsen. Omslutningen har följaktligen sjunkit och uppgick nu till 112400 kr. Det egna
kapitalet var 39000 kr. Varulagret uppgick nu till 41 600 kr. Bilden
aven tämligen stabil rörelse framträder även om de redovisade
vinsterna också i detta fall är relativt blygsamma.
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Detsamma gäller för år 1913, då företaget ombildats till aktiebolag. Aktiekapitalet uppgick till 100 000 kr, reservfonden till 1 000 kr
och den redovisade vinsten till 14400 kr. Lagret hade stigit till 60
300 kr, varav 6 800 kr avsåg spannmål. I lagret av övriga varor var
specerier dominerande (13 100 kr), varefter följde tyger (10 500 kr),
galoscher och skodon (4 700 kr) och oljor och fernissa (3 300 kr).
Sortimentet torde icke nämnvärt ha skilt sig från Broanders.
Det Wittbergska företaget grundades redan före järnvägens tillkomst av Carl Wilhelm Wittberg och konkurrerade med Duse, senare Duse & Melin." Verklig fart fick affärerna då brodern Reinhold
övertog rörelsen 1879. År 1892 byggdes affärshuset om och 1900
byggdes ett större magasin. Reinhold Wittberg hade utökat sin rörelse till att omfatta handel med spannmål, gödning, hudar och skinn
samt slaktade lammkroppar."
[ac Norrby, som började sin köpmannabana hos Wittbergs, har
berättat, att ett biträde fick mat och logi i familjen och att ägarens
hustru ombesörjde tvätt och lagning av kläder m m. Arbetet började
vid sjutiden på morgonen och fortgick ofta till tio eller elva på kvällen. Temperaturen i butiken var ungefär densamma som utomhus,
eftersom det inte fanns någon eldstad. Belysningen utgjordes aven
svag fotogenlampa.
Inköpen skedde på hotellet, där handelsresandena hade sina prover uppackade. Norrby understryker att köpmännen inte var specialister i någon särskild bransch "utan handlade med allt möjligt såsom järn, salt, läder, tyg, specerivaror, trävaror, sill, fläsk, fårkött, smör,
ägg och spannmål med mera". Genom Norrby vet vi också att butiksstölderna inte är någon modern företeelse. Böndernas inköp samordnades ofta så att en bonde samtidigt handlade för grannarnas räkning
enligt listor som medförts. Det krävdes relativt stort kapital eftersom
kunderna till stor del tog årskredit. Ofta tog köpmännen revers på
skulden. I allmänhet var det grossisterna som stod som finansiärer
genom att varorna till detaljhandlarna levererades på kredit. Smärre banklån förekom också. Exempelvis hade Vänge lanthandel 1894
ett lån i Gotlands Enskilda Bank om 250 kr. 62 Innan banksystemet
byggts ut mottog köpmännen som tidigare nämnts medel för insättning i rörelsen. Det förekom också att bönderna tog direkta lån.
Marknadsföringen kunde inte ske genom annonser, eftersom det
var få bönder som höll sig med tidning. I stället skrevs "kungörelser" minst två gånger i månaden, vilka efter gudstjänsten lästes upp
av prästen. Lydelsen kunde vara: "Hansens har fått in sill, Duse salt,
Wittberg tyger, Broander lin och hampa, Cramer sulläder och järn".
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Från Hemse har vi också tillgång till en skildring av julhandeln,
vilken i mångt och mycket överensstämmer med Erlandssons beskrivning av handeln i Visby. Det är köpmannen Wilhelm Rumin,
som givit dessa glimtar." Klockan sex började arbetet och redan
halv sju rullade de första skjutsarna in på gården. Till en början bars
alla varor som bonden skulle sälja in tillsammans med tomkärl som
skulle fyllas. Ofta rörde det sig om ägg och smörkorgar, sirapsspann, tomflaskor och fotogenkrus.
Medan mor i huset överlämnade varorna till försäljning gjorde
far visit på kontoret, ibland för att klara ut årsräkningen. Det blev
välkomstsup och den obligatoriska cigarren. Måltiden intogs från
ett välförsett matskrin och till denna serverades ett glas vin. Till
inköpen hörde julbrännvin och punsch. Besöket avslutades med kaffe
i handelsmannens matsal och där gjordes notan upp. Julklapparna
bestod för mors del obligatoriskt av tvål, karameller och luktvattenflaska samt därtill antingen en duk eller ett par handskar, en vas
eller blomkruka (med guld på), bricka, galoscher el dyl. Fars bestod
aven luden mössa, handskar, cigarrer, snusdosa eller pipa, snus,
röktobak eller tuggtobak.
Ytterligare en interiör från senare delen av 1800-talet har skildrats av Ferd Nyström." Han fick till en början ingen lön alls utan
"allting fritt", vilket inkluderade en snålt tilltagen beklädnad. Bostad var kontoret med garderob på packhusloftet. Enligt Nyström
pågick arbetet mellan 6 och 20 med avbrott för måltider. Även Nyström ger en skildring av det breda sortimentet. Kunderna var i
Slite, utom bönderna, för det mesta ortens arbetare. Inköpen ansågs
obegripligt små jämfört med förhållandena 1915.
I den tredje kategorin av köpmän, dvs de renodlade detaljisterna,
är det svårare att få fram redovisningsrnateriaI, som belyser rörelsens omfattning och lönsamhet. Yrket lockade dock många, även
om uthålligheten inte alltid var så stor. Det finns många exempel på
att lantbrukare med håg och intresse för det kommersiella startade
en rörelse i föräldrahemmet eller i en särskild lokal. I en del fall
sköttes affärsrörelsen vid sidan av jordbruket. Exempel på jordbrukare som etablerade sig som handelsmän är Mathias KruselI i Havdhem, Lars Frendin i Garda och Alfred Olsson i Ardre."
När en socken kände att den beträffande handelsbod inte ville
vara sämre än andra förekom det att man vände sig till någon redan
etablerad affärsman på annat håll och föreslog att en filial skulle
öppnas. Exempel härpå kan hämtas från Lojsta, där man 1903 vände
sig till Duse & Melin i Hemse. Det blev emellertid i stället Johan
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Anton Melin - innehavare av Silte speceri-, manufaktur- och diversehandel- som tillsammans med sonen Johan Adolf öppnade den
första affären i Lojsta, medan hustrun blev kvar och förestod affären
i Silte."
Ett nytt inslag var filialsystemet som i början av 1900-talet var
ganska utbrett på landsbygden. Det fanns hos flera handlanden en
önskan att expandera, vilket skedde genom att öppna nya filialer, ej
genom förvärv av äldre butiker. Exempel härpå är Smitterbergs filial i Eksta i konkurrens med C A Andersson, Broanders i Havdhem i
konkurrens med fyra andra handlanden, Berglunds filial i Halla
(ensam), Kahls filial i Hangvar i konkurrens med en handlande,
Odins filial i Hejde (ensam), Nymans filial i Hogrän (ensam), A W
Engströms filial i Hörsne (ensam), Ida Weströms i Lau i konkurrens
med Lau handelsförening, Fagerbergs filial i När i konkurrens med
två andra handlanden, Stengårds i Rute i konkurrens med en annan
handlande, Herman Nilssons filial i Västerhejde (ensam) och Thorkelsons i Väskinde (ensam).
Filialsystemet skärpte konkurrensen påtagligt och gjorde det lättare för hushållen att på nära håll inhandla sina varor. För att skapa
konkurrens var det dock inte alltid nödvändigt att etablera en filial.
I Östergarn fanns det 1912 fem handlanden, varav ingen var filial.
Till konkurrensen bidrog också konsumaffärernas tillkomst. I1912
års adresskalender redovisas kooperativa föreningar i Buttle, Fleringe (Bläse), Hellvi, Klinte, Lau, Linde, Lye, Roma, Rone och Vänge
(Bjerges).
Klinte-föreningen bildades 1907, sedan en arbetarring, som funnits redan 1884 måst slå igen redan året därpå. Syftet var att åstadkomma lägre priser på de varor "som höra till livets nödtorft". Affären var till en början öppen endast onsdags- och lördagskvällar, då
styrelsens ledamöter fungerade som expediter. Omsättningen uppgick 1907 till blygsamma 7596 kr och nettovinsten till 554 kr. Även
om konkurrensen inte kan ha känts särskilt besvärande för de tidigare etablerade köpmännen utsattes föreningen för åtal, bojkottförsök och motstånd av flera slag. Rörelsen kunde dock utvecklas och
ställningen blev på 1920-talet solid."
Ett annat exempel är Roma-affären, som även den började sin
verksamhet 1907.86 medlemmar anslöt sig till föreningen vid dess
start, huvudsakligen personer anställda vid sockerbruket. Affären
öppnades i en liten vedbod, som sockerfabriken ställt till förfogande. Samma år byggdes emellertid en ny butiksfastighet, som kostade mindre än 500 kr och som användes i mer än 60 år. Föreningen

Stabilitet och kontinuitet (1894-1913)

75

Ferdinand Nyströms fastighet i Slite omkring 1900 (från 1923 Slitebadens hotell). I
fastigheten fanns järnhandel, kontor och bostad. Foto från Roger Öhrmans bok "Sliie på den tiden" (1978).

införlivades 1925 med Gotlands Konsum och fick därmed den större trygghet som utgjorde förutsättningen för senare framgångar.
Dessförinnan hade man haft stora ekonomiska svårigheter. Konkurrensen i Roma bör ha varit livlig, vilket bl a påverkade köptroheten."
Autsarve kooperativa förening i Rone tillhör de föreningar som
kom igång ungefär samtidigt med föreningen i Roma. Etableringsvågen var ett resultat av Albin Johanssons rundresor på Gotland
1906 och 1907. 69 Föreningen hade från början 17 medlemmar med ett
andelskapital om 170 kr. Redan vid slutet av 1908 hade dock medlemsantalet stigit till 35 och andelskapitalet till kr 263:18. Verksamheten var till en början förlagd till ordenshuset i Rone med öppethållande en halv dag i veckan med styrelsen som expediter. Andra året var butiken öppen tre halva dagar i veckan med ett anställt
biträde. Snart köpte föreningen tomt och uppförde en butiksfastighet (en ny fastighet tillkom 1929 och och i denna bedrevs föreningens verksamhet ända till 1993, då föreningens försäljning upphörde
och affärsrörelsen övertogs av föreståndaren). Omsättningen var
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första året (1908) blygsam - 12 000 kr - men steg till 40 000 kr 1913.
Rörelsen lämnade ett litet överskott varje år, men 1914 gick den
tillfälligt med förlust.
En annan liten kooperativ förening kom till i Lye två år tidigare.
Försäljning skedde till en början endast till medlemmar och omfattade ett begränsat sortiment - jäst, spik, hästskor och hästskosöm.
1908 öppnades en nyuppförd butikslokal. Förutom vanlig bodhandel drevs partihandel i ägg och spannmål. Rörelsen gick redan från
början med en liten vinst."
Eftersom redovisningshandlingar endast i undantagsfall bevarats från denna tredje kategori, dvs de renodlade detaljisterna, är
det omöjligt att med säkerhet bedöma lönsamheten. Oomtvistligt
torde vara att denna varierade starkt beroende bl a på konkurrensförhållandena i socknen eller i det något större handelsområdet. I
de fall lönsamheten var tillfredsställande blev kontinuitet ett utmärkande drag; affären togs över av son eller måg. Även andra
affärsöverlåtelser var dock vanligt förekommande, vilket kan tyda
på att affärskunnande och kapitalbas ofta sviktade och att situationen kunde bli prekär i en konkurrensutsatt bransch. Trots att man
och hustru och ibland ytterligare familjemedlemmar sysselsattes i
rörelsen blev överskottet ofta ringa. Det utbredda växelrytteriet för
att klara betalningen till grossisterna drog också ner resultatet. Vi
känner också få om ens någon inom denna kategori som före det
första världskriget skapade sig en förmögenhet som kunde investeras i andra näringsgrenar. Socialt skaffade sig dock många köpmän
även i denna kategori ett gott anseende med kommunala uppdrag
som följd. I en del fall kunde köpmännen också kosta på sina söner
studier vid läroverket i Visby."

3.8 Handeln och konsumenten
Den gotländska befolkningen ute på landet hade under perioden
fram till första världskriget de flesta väsentliga baslivsmedel på gården. Bondekosten bestod huvudsakligen av den egna gårdens produkter. Många kunde öka variationen genom jakt och fiske. Egenhushållningen var fortfarande, om än i mindre omfattning än tidigare/ ett betydelsefullt inslag. Men kompletteringar blev successivt
under 1800-talet allt vanligare. En växande efterfrågan blev grunden för den lanthandel som etablerades. Lanthandeln hade stor bredd
i sitt sortiment, men den torde likväl för bondebefolkningen ha sva-
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rat för en begränsad del av det som konsumerades. Ensidigheten i
konsumtionen torde ha varit framträdande. Vi har med ledning av
handelsstatistiken skäl utgå från att det främst var salt sill som efterfrågades. Med hänsyn till grötens betydelse i kosten finns det
också motiv för att undersöka vilken roll inköpta gryn spelade.
Införseln av salt sill framgår aven tabell som redovisats i avsnittet om varuströmmarna. Den övervägande delen kom från Bohuslän, men varje år anlände också salt sill från Norge. Det saknas
anledning att dröja vid siffrorna för varje enskilt år, men det är värt
att notera att gotlänningarnas konsumtion av salt sill drastiskt ökade de sista åren av I890-talet. Förklaringen härtill torde knappast
vara någon hastigt påkommen trängtan hos gotlänningen efter mer
sill utan snarare att större kvantiteter kunde erbjudas till följd av
ökade fångster. Utvecklingen av sillfångsterna i Bohuslän har närmare studerats av Olof Hasslöf? Att det var fråga om en kraftig
ökning just på I890-talet framgår av diagram 3:4.73 I och för sig är
det inte uppseendeväckande att gotlänningarna under I800-talet blev
stora konsumenter av salt sill. Denna konserveringsmetod var känd
sedan medeltiden." Under I800-talet var salt sill typisk vardagskost
för den stora massan."
Diagram 3:4

Sillfångst i Bohuslän 1875-1915
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Det kan vara värt att undersöka om gotlänningarna konsumerade
mer fisk än den svenska befolkningen i övrigt. Eli F Heckscher har
visat att hela fiskkonsumtionen 1912/1913 uppgick till endast 21 kg
per invånare motsvarande 1,3 % av näringsvärdet." Slår man ut
införseln till Gotland rekordåret 1904 på befolkningen kommer man
upp till 16,4 kg bara av salt sill. Om man därtill lägger konsumtionen av fisk som gotlänningarna själva fångade vid kusten och i öns
många inre vatten och som konsumerades färsk eller saltad lär både
fiskonsumtionen och dess näringsvärde ligga rätt mycket högre på
Gotland än riksgenomsnittet."
Gotlands saltsjöfiske avkastade 1904 sammanlagt 583 ton." Strömmingsfisket, som det året avkastade 300 ton, var vanligast och "av
bästa beskaffenhet"." Strömmingen var också s k "nationalfisk" eller
daglig sugil (sovel)." Slutsatsen blir att gotlänningarnas konsumtion
av fisk i början av 1900-talet bör ha legat omkring 30 kg per invånare jämfört med cirka 20 i genomsnitt för riket; lokalt, exempelvis i
Blekinge var konsumtionen av fisk väsentligt högre." Den konsumtionsökning som inträffade på Gotland omkring sekelskiftet var främst
en följd av att handeln saluförde salt sill i större kvantiteter.
Handeln fick också så småningom till uppgift att förse konsumenterna med ingrediensen gryn för den i kosten så betydelsefulla
gröten. Till en början var det uppenbarligen mest fråga om kvällsgröt, vilket bl a framgår av Nordisk Familjeboks första upplaga 1883,
där det heter att gröt "begagnas ofta i hushållen till aftonföda"." Texten är i 1909 års upplaga ändrad till "gröt används ofta i hushållen".
Långt fram i tiden var gröten basföda, nykokt på kvällen, ofta
uppvärmd eller kall vid andra måltider under den följande dagen.
Rågmjölsgröt var vardagsmat, medan risgrynsgröt på 1800-talet serverades uteslutande som kalas- eller helgdagsgröt. Vi vet också att i
bröllopsfirandet på Gotland ingick redan på 1700-talet "skål i gröten", vilket skedde genom att man tog en sked gröt och doppade
den i vin som hällts i en håla i mitten av gröten. Lanthushållen behöll
långt in på 1900-talet traditionen med kvällsgröt. På Gotland gällde
det länge vattgröt kokt på rågmjöl."
Det finns uppgifter som tyder på att havregrynsgröt förekom på
Gotland först på 1800-talet. 84 Då introducerades de ångpreparerade
havregrynen. De var snabbkokta och lättsmälta och förändrade grötätandet. Bakom introduktionen låg Oscar Gyllenhammar, som tillhörde en familj med förgreningar till Gotland.
Det framgår av den etnologiska forskningen att det beträffande
grötätandet föreligger regionala skillnader, bl a när det gäller vad
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slags gröt som åts. Det är ställt utom varje tvivel och väl dokumenterat att gröten var ett baslivsmedel även i det gotländska kosthållet. B5 Svårare är att kvantifiera grötätandet på grund av att vi inte
vet vilka mängder som tillagades av produkter från gården och inte
heller vet säkert vilka kvantiteter som köptes utifrån - i det senare
fallet därför att gryn i handelsstatistiken länge ingick i en gemensam grupp för kli, mjöl och gryn.
Som nämnts var risgrynsgröt i början av perioden kalasmat som
åts vid jul och högtidliga tillfällen. Sannolikt förblev det så ända
fram till första världskriget. Kvantiteten ris som infördes uppgick
1892 till 75 ton, dvs ungefär 1,4 kg per person och år. År 1899 var
kvantiteten cirka 200 ton eller 3,7 kg per person. Möjligen kan man
tolka statistiken så att det stigande välståndet tog sig uttryck i att
det blev något vanligare och något mer utbrett att äta risgrynsgröt.
Av havregryn, kli och mjöl importerades 1892 633 ton. I början
av seklet (1904) hade posten delats upp på dels kli och mjöl, varav
då infördes 3 476 ton, dels gryn, varav infördes 433 ton. Åren 19061913 rörde det sig i genomsnitt om 350 ton gryn per år. Den totala
grynkonsumtionen skulle följaktligen inte ha varit större än cirka 7 kg
per person och år. Den på fabriksgjorda havregryn lagade gröten
hade gjort sitt intåg, men slog uppenbarligen igenom långsamt. Varken grossister eller detaljister kunde göra sig nämnvärda förtjänster
på den artikeln.
För att belysa relationen handlande-konsument har reskontran
för Johan Grönström, ägare till gården Roes i Rone, ett skattehemman om 1 3/8 mantal, hos Broanders i Ronehamn granskats för år
1903. Grönströms hushåll bestod av tre vuxna män, fyra vuxna kvinnor och tre minderåriga pojkar, tillsammans tio personer.
Det framgår tydligt att Broanders fungerade som en slags bank,
där Grönström gjorde kontanta insättningar och uttag många gånger om året. Broanders klarade också av Grönströms räntor och amorteringar av växlar. 1903 var inget bra år för Grönström; hans skuld
till Broanders var vid ingången av året kr 18:49 och vid utgången kr
1 070:97. Skörden hade gett 1 ton vete (135 kr), 1,2 ton råg (132 kr)
och 12,3 ton korn (1 476 kr).
Besöken i handelsboden gjordes 6-7 gånger i månaden och inte
bara av husbonden själv och hans hustru utan även av drängarna.
Inköpen avsåg oftast kläder, skor eller material därtill såsom garn
och läder samt vidare varor som var nödvändiga för själva jordbruksdriften, inklusive utsäde. Av livsmedel inhandlades otroligt
litet; den gamla egenhushållningen fungerade i stort sett oföränd-
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rad. Inköpen avsåg sill, ansjovis och kabeljo, salt, socker och kryddor, risgryn och sirap samt russin och sviskon. Till lyxen får väl
räknas en bal kaffe samt tämligen ofta förekommande inköp av vin
och cigarrer. Studien bekräftar bilden aven gotländsk bonde som i
stort sett skötte sig själv, men som genom köpmannen i socknen
skaffade det han behövde för sitt lantbruk mot det att han till honom levererade skörden, som just 1903 var under medelmåttan.

3.9 Köpenskap i expansion
Den bild av den gotländska köpenskapen som tecknats i det föregående visar sammanfattningsvis en näring som var stadd i expansion
och som fått nya uppgifter.
Orsaken härtill var den positiva befolkningsutvecklingen och
växande skördar. Genom bättre odlingsmetoder och större arealer
ökade spannmålsskördarna, vartill kom sockerbetsodlingen som inleddes på 1890-talet. Denna hängde samman med den industrialisering som sockerbruket i Roma innebar." Även cementfabriken i Visby var ett utslag av det industriella nytänkandet. Det var dock inte
genom någon ny industriell produktion som handeln främst fick
nya uppgifter utan genom jordbrukets utveckling och genom en
växande efterfrågan på varor för jordbruksproduktionen och för
ren konsumtion. Industrialiseringen skapade i sig genom en begynnande standardisering och produktutveckling nya förutsättningar
för handeln." Det går en gräns 1910-1915 för industriprodukternas
genombrott, vilket påverkar ej blott detaljhandelns sortiment utan
även gårdfarihandeln."
Partihandeln var koncentrerad på få händer. De två ledande grosshandlarna Björkander och Degerman förstärkte sin ställning som
dominerande på gödnings- och spannmålsmarknaden i kombination med partihandel med bl a kolonialvaror. Ytterligare två kolonialvarugrossister, Lundberg och Kolmodin, kunde utan större svårigheter arbeta sig in på partihandelsmarknaden. Lönsamheten inom
partihandeln var tillfredsställande under tiden fram till första världskriget.
Inom detaljhandeln skedde en omfattande nyetablering som ledde till en strukturförändring innebärande att alla större socknar fick
sin egen handelsbod och att antalet butiker i Visby ökade mycket
starkt. I Visby fanns de gamla köpmansgårdarna kvar, dit bönderna
från närliggande socknar anlände med sina varor och där kommer-
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sen påminde om den som skedde i handelshusen i lanthamnarna.
Inom denna gren skedde dock i realiteten knappast någon nyetablering utan denna var begränsad till renodlade specerihandlare.
En skiktning ägde rum av köpmanskåren på landsbygden, där
man främst återfinner några få patroner på lanthamnarna, vilka vid
sidan av lanthandeln bedrev en relativt omfattande och växande
handel med spannmål och gödning samt trävaror under det att kalkaffärerna ebbade ut. Ä ven inne i landet, däribland Hemse, förekom
det, ehuru i tämligen få fall, en kombination av lanthandel och spannmålshandel. Det stora flertalet av dem som arbetade inom handeln
var emellertid renodlade detaljister. Lönsamheten var sannolikt
starkt varierande, men för branschen som helhet så pass tillfredsställande att den medgav en hygglig försörjning för köpmannen och
hans familj.
Kriser av den allvarliga art som inträffat på 1870- och 1880-talet
förekom icke under tiden därefter. Köpmännen fick säkert många
gånger slåss hårt för sin existens på marknaden, men deras trygghet
var större än tidigare. Relationen till kunderna hade oftast karaktären aven fast förbindelse. Ett stigande välstånd med delvis ändrade
konsumtionsvanor skapade möjligheter som togs väl till vara. Affärsmännen kunde relativt snabbt bygga upp och utveckla sina rörelser, som senare övertogs av nästa generation inom familjen eller
någon anställd. Kontinuitet och stabilitet var utmärkande drag i
den gotländska köpenskapen 1894-1913.

Kap 4 Regleringar och avspärrning under världskrigen

4.1

Första världskriget

4.1.1 Försörjningsläget 1914-1918
Den gynnsamma utveckling som kännetecknade kvartsseklet före
1914, då den materiella försörjningen för alla svenskar - sociala missförhållanden till trots - påtagligt förbättrades, bröts under krigsåren. Den expansion som kännetecknat inte minst handeln övergick
till stagnation och så småningom tillbakagång.
När det gäller försörjningsläget är det dock viktigt att hålla i
minnet att även under den svåraste kristiden sannolikt mindre än
hälften av befolkningen drabbades av brister i varuförsörjningen.'
Jordbruksbefolkningen var i huvudsak oberörd av livsmedelsminskningen och samma sak gällde i stort sett den del av befolkningen
som levde på många bruksorter utanför städerna. Det var alltså
städernas befolkning som fick bära det mesta av bristen och i städerna måste nöden mot slutet av kriget ha känts svår. Bristen gällde
f ö ej blott livsmedel utan varor på de flesta områden. Härtill bidrog
särskilt den tidtals nästan fullständiga avspärrningen 1917.
Den centrala frågan i denna bristsituation blev födoämnenas rationella fördelning." Från och med vintern 1916-1917 införde regeringen ransonering för de viktigaste vegetabilierna. Oron var mindre
beträffande försörjningen med animaliska livsmedel, och så småningom tillgreps regleringar i syfte att begränsa produktionen av
dessa livsmedel till förmån för vegetabilierna.
Förbrukningsreglerna gällde spannmål och spannmålsprodukter, socker och slutligen även potatis. För smör, fläsk, mjölk m m
tillämpades lösligare regleringar. För handelns del innebar detta att
varorna fick säljas endast mot ransoneringskort med kuponger. Bland
bönderna fanns det en motvilja mot regleringsingripandena och de
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minskade knappast sin livsmedelskonsumtion. Särskilt när det gäller animalier såldes produkterna helst till närboende eller välsituerade konsumenter."
Av importvarorna måste kaffet ransoneras på kort från mitten av
konsumtionsåret 1916-1917.4 Läget förbättrades 1918 och livsmedelshandeln kunde så småningom successivt släppas fri under våren
och sommaren 1919. De viktigaste ransoneringskortens livslängd
framgår av efterföljande diagram.
Diagram 4:1 De viktigaste ransoneringskortens livslängd

1916
juli okt

1919
1918
jan april juli okt jan april juli okt

1917
jan april juli okt

I

I

Sockerkort
I

I

Brödkort

I

I

I Gryn- o ärtkortsamt kortfår diverse varor I
I

I
I

I
I

Knffekort
I

Mjölkkort
I

I

I

Smörkort

I

Fläskkort
I

I

I Potatiskort I
Källa: Carl Mannerfelt, Livsmedelspolitik och livsmedelsförsörjning.

De första krigsåren ledde knappast till några svårigheter för partieller detaljhandeln. Importen fortsatte, avsättningen var god och
priserna stigande." De ekonomiska fördelarna för köpmännen bör
ha varit påtagliga. Senare under kriget ledde den minskande till-
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gången på varor till en inskränkt verksamhet och inom en del sektorer blev förhållandena tryckta. Något svårt och kännbart avbräck
blev det emellertid knappast medan kriget pågick. De största svårigheterna uppstod något senare som en konsekvens av världskrigets följdföreteelser."

4.1.2 Det gynnade Gotland
De svårigheter som drabbade det svenska folkhushållet under krigsåren återspeglas på Gotland. I Gotlands Handelskammares förvaltningsberättelser för dessa år framhävs helt naturligt problemen och
bekymren: bristen på råmaterial, höga fraktsatser, statliga ingripanden vid fördelningen av livsmedel, penningvärdets fall och stopp
för exporten. Pessimismen bredde ut sig år efter år."
Den bild som näringslivets egna företrädare tecknade bör nog
betecknas som ensidig. Det följande skall visa att den behöver korrigeras och nyanseras. Genom att ön i högre grad än riket i allmänhet
var en jordbruksbygd är det också rimligt att anta att Gotlands befolkning fick mindre känning av kristiden än fastlandets, vilket inte
betyder att gotlänningarna, särskilt de som bodde i Visby, undgick
försörjningsproblem. Jordbruksbefolkningen höll sig tämligen konstant under kriget och åkerarealen var svagt ökande.
Av största betydelse var skördeutfallet. Gotland hade 1914 en
dålig skörd. Brödsädesskörden var knappt medelmåttig och skörden av foderspannmål betydligt därunder. Det svaga skördeutfallet
ledde till att landshövding Roos begärde utförselförbud för viktiga
konsumtionsvaror från Gotland; utförsel genomgående använt som
samlingsbegrepp för export och för avsändning till fastlandet. I en
kungörelse den 7 augusti 1914 förbjöds utförsel aven mängd varor
såsom kött och fläsk och när det gällde spannmål, korn. Utförsel av
vete och råg fick ske endast efter särskilt tillstånd från länsstyrelsen." Restriktionerna varade emellertid endast tre veckor. De båda
följande åren uppvisade relativt goda skördar, men 1917 kom ett
nytt bakslag, följt aven svag skörd också året därpå. Brödsäden fick
ransoneras och även den animaliska produktionen gick ned kraftigt.
Utvecklingen ledde till att utförseln från Gotland minskade. Exporten upphörde praktiskt taget helt. Bottennoteringar förekom för
utförseln av råg 1916 och för vete 1917. Redan 1919 hade emellertid
utförseln av vete helt repat sig och kommit tillbaka till 1914 års nivå.
Råg nådde en toppnotering 1920. Även produktionen och utförseln
av animalieprodukter minskade avsevärt efter att ha haft ett tillfäl-
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ligt uppsving 1915, då köttutförseln mer än fördubblades mot föregående år och även utförseln av konserver steg till mer än det dubbla. En felaktig prispolitik från myndigheternas sida ledde senare till
att varorna försvann från den reguljära marknaden. Smyghandeln
blev omfattande. Vid de gotländska mejerierna sjönk mjölktillförseln med över 60 procent från 1914 till 1919. Det bör även nämnas
att cementutförseln sjönk drastiskt, vilket inte hindrade att två nya
cementfabriker byggdes 1918, en i Rute och en i Slite.
För handeln hade det speciell betydelse att införseln av specerier
efter en ökning 1915 sjönk mycket drastiskt eller från 567 ton till 114
ton och de båda följande åren till under 60 ton. Även sockerinförseln sjönk, från 1 567 ton år 1914 till 900 ton 1917, då den var som
lägst. För näringslivet kändes särskilt bristen på bränsle besvärande; ved fick i stor utsträckning ersätta kol, vilket i sin tur ledde till
brist på hushållsbränsle.

4.1.3 Partihandelns lönsamhet
De partihandlare som sysslade med spannmål, Björkanders och Degermans, påverkades nu som alltid av skördeväxlingarna. Förändringarna var också stora beträffande foderämnen, medan de var
mindre drastiska i fråga om gödningsämnen. Det förefaller också
som om grosshandeln med kolonialvaror, där ju även Kolmodin och
Lundberg främst var aktiva, berördes mindre.
För att belysa utvecklingen inom partihandeln under första världskriget har AB Carl Degermans bruttovinster för olika rörelsegrenar
studerats åren 1913-1919.
Tabell 4:1

AB Carl Degermans bruttovinster 1913-1919
Foderämnen

Spannmål

Gödningsämnen

Öur varor

1913

6777

17811

14085

22567

1914

14329

15561

12316

32256

1915

10963

28907

12821

30399

1916

4084

23642

1917
1918

743
1525

3316
21498

22918
15805
13721

34958
37766
39992

1919

5903

26635

40568

39544

Ar

Källa: AB Carl Degermans affärsarkiv, ICA-Ost:s arkiv, Visby.
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Vid en bedömning av lönsamhetsutvecklingen får till en början beaktas att åren 1916-1920 kännetecknades aven kraftig inflation."
Levnadskostnadsindex steg med över 80 procent 1917-1919. Tabellen kan därför inte utan vidare anses spegla volymförändringar i
grosshandeln, men den visar jordbruksproduktionens betydelse för
lönsamheten. Tydligt är att foderämnesbristen måste ha varit mycket svår på Gotland från 1916. Detta fick till följd en omfattande
utslaktning. Fördelningen av foderämnena blev ett stort problem;
ett särskilt jordbruksråd fick tillsättas för att lösa den uppgiften.
För spannmålshandelns del måste 1917 ha varit det värst drabbade året. Anmärkningsvärt är att handeln med gödningsämnen fortgick i relativt stor om än begränsad omfattning och med en kraftig
återhämtning redan 1919. Grosshandeln med kolonialvaror inskränktes visserligen vissa år märkbart, men bl a genom förändringar inom
sortimentet och marginalhöjningar bör lönsamheten ha kunnat bibehållas på en tillfredsställande nivå.
Till ytterligare belysning av partihandelns lönsamhet har Björkanders bokslut för åren 1913-1918 granskats, varvid förutom resultatutvecklingen även konsolideringsåtgärderna uppmärksammats.
De redovisade resultaten framgår av efterföljande tabell.
Tabe114:2

Ar
Kronor

AB C J Björkander & Son resultat 1913-1918
1913

1914

1915

1916

1917

16693

25065

32741

33977

26515

1918
25581

Källa: AB C J Björkander & Son affärsarkiv, LAV.

Av tabellen framgår att särskilt 1915 och 1916 var goda år samt att
rörelsen genomgående under alla krigsåren visar en tillfredsställande lönsamhet. Det bör observeras att verkställande direktören före
de här redovisade vinsterna tagit ut en lön som var lika stor som det
redovisade nettoresultatet. Av vinsten kunde aktieägarna tillgodogöra sig en utdelning som 1913 och 1914 var 7 % på aktiekapitalet
eller 10500 kr. Aret därpå höjdes utdelningen till 10 % eller 15 000
kr, vilken utdelning bibehölls kriget ut.
Bolagsstämmorna företog årligen vinstdispositioner som innebar en betydande konsolidering; 1913 rörde det sig om 7 500 kr,
1914 om 5000,1915 om 20 000, 1916 om 15 000, 1917 om 10 000 och
1918 om 6 100 kr. Vid början av 1914 hade bolaget ett aktiekapital
om 150 000 kr, vilket förblev oförändrat under hela perioden, samt
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övrigt eget kapital om 23 300 kr, vilket senare ökade till 80 500 kr
vid utgången av 1918. Balansomslutningen hade under dessa år vuxit
från 242 000 till 331 000 kr, bl a beroende på inköp av ett magasin,
bokfört till 55 000 kr.
Det torde i stort kunna konstateras att partihandeln kom relativt
lindrigt undan de svårigheter som kristiden medförde på många
områden. Inskränkningar och omställningar måste säkert ha förekommit i betydande omfattning, men lönsamheten bör totalt sett ha
varit om inte lysande dock fullt tillfredsställande. Den betydande
konsolideringen skapade särskilt för Björkanders en god grund för
verksamheten under de följande årtiondena. Det var främst bönderna och konsumenterna som drabbades av dåliga skördar respektive
varubrist.

4.1.4 Detaljisternas situation
Konkurrensen fick under krigsåren delvis en annan karaktär än tidigare. Nu gällde det framför allt att skaffa varor, medan det i allmänhet inte var svårt att sälja det man hade. Det blev efter hand mer
och mer en säljarens marknad. Den renodlade priskonkurrensen
och kampen om kunder bör ha mattats av. Köpmännen enade sig
också 1917 om att i regel endast bevilja 30 dagars kredit - vad nu en
sådan överenskommelse i praktiken var värd." Någon utslagning
till följd av hård konkurrens känner vi heller inte till. Om det förelåg risk för utslagning var det nog främst på grund av brist på varor
och därmed lägre omsättning samt försämrad lönsamhet. Strukturfrågorna kommer att närmare belysas i ett följande avsnitt.
En lanthandlare i Hemse har vittnat om att det efter krigsutbrottet blev ett stort uppsving beroende på att priserna steg "på allt
möjligt"." Omsättningen bör dock ha minskat och ett resultat av att
godsmängden gick ner blev att Gotlandsbolaget minskade antalet
fartyg på lanthamnarna från två till ett; Gute såldes och Klintehamn
övertog ensam trafiken." Inkallelserna till militärtjänstgöring bör
ha lett till en viss brist på arbetskraft, men konsekvenserna för handeln var dock inte särskilt besvärande genom att hustrur och andra
familjemedlemmar och släktingar samt yngre personer ställde upp
vid behov.P
Från ett annat Hemse-företag, Duse & Melin, har vi tillgång till
räkenskaper som gör det möjligt att följa vinstutvecklingen under
kriget.'! Av de redovisade resultaten framgår att 1914 var ett sämre
år än övriga. De två följande åren steg vinsten på nytt för att 1917
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åter falla tillbaka. Även de följande åren visar höga tal, bl a till följd
av prisstegringarna. Duse & Melins siffror kan sägas bekräfta den
bild av utvecklingen som annat källmaterial ger. Balansomslutningen påverkades av inflationen men tydligt är att verksamheten kunde fortgå i relativt normal omfattning. Detaljsiffrorna återfinnes i
efterföljande tabell.
Tabell 4:3
Ar

Duse & Melins vinster och balansomslutning 1913-1919
Vinst kr

Balansomslutning kr
125736

1913

14443

1914

11163

126292

1915

16902

144357

1916

29148

162086

1917

19277

167064

1918

33640

194893

1919

29507

291570

Källa: Duse & Melins affärsarkiv, LAV.

Från Visby har vi tillgång till ekonomisk redovisning från Hägg &
Johansson, som vid denna tid tillhörde de ledande detaljisterna.
Deras vinstutveckling stämmer utomordentligt väl överens med
Duse & Melins under krigets slutskede. Bruttovinsterna var för 1917,
1918 och 1919 resp 19 005, 28 948 och 32786 kronor." Det kan tilläggas att det 1920 blev en djupdykning ner till 2 912 kronor. Från 1917
har vi även tillgång till värderingen av lagret. Enligt böckerna var
det inventerat till ett värde av 99000 kr, men nedskrivet till hälften.
Det framgår också att en stor detaljhandlare i Visby som Hägg &
Johansson i likhet med kollegorna på landsbygden fick direktleveranser från ett mycket stort antal grossister och fabrikanter på fastlandet eller utomlands (Köln, Prag och Ziirich) utan att grosshandlare i Visby utgjorde mellanhand.
När det gäller leveranserna till de militära förbanden var det nog
oftast så att partihandlare eller detaljister knappast sprang benen av
sig för att få leverera. De militära förvaltningarna fick efter hand
som krisläget skärptes även de helt enkelt köpa där varor fanns att få.
Situationen var i början av kriget mer normal när det gäller relationen säljare - militärer. År 1914 uppträdde de stora grossisterna i
Visby, Björkanders och Degermans, som leverantörer av havregryn,
vetekli och vetemjöl (från Kalmar ångkvarn) resp korn och detta
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skedde efter sedvanligt anbudsförfarande." Korn levererades detta
år därjämte direkt från två gotländska lantbrukare och havre från
Axel Ericsons i Uppsala.
Bland detaljisterna i Visby höll sig alltjämt C A Hultgren samt
Hägg & Johansson framme. De levererade båda specerier samt fint
och grovt salt. Portionsstater bestående av bröd och mjölk, gula
ärtor eller korngryn, bräckkorv, nötkött eller salt fläsk, margarin,
kaffe, socker och salt levererades efter rekvisition av Frida Lunden.
På livsmedelssidan märktes att jordbrukskooperationen började
visa framfötterna. Mjölk, smör och ost levererades av Mellersta Gotlands Mejeriförening, salt fläsk från Visby Exportslakteri och konservfabrik, senare Gotlands andelsslakteriförening. Kött kom även
från de privata slaktarna Odin och Högvall samt korv och sylta från
Björkmans i Visby. Längre fram kom även slaktaren Albin Södergren med. Konkurrensen på just köttområdet kan knappast ha varit
hård; anbuden skiljde sig föga och möjligen vågar man anta att det
förekom anbudskarteller, även om detta naturligtvis inte går att
leda i bevis." I ett fall vet vi att militärerna vägrade att anta det
lägsta anbudet, som ansågs ligga för högt. Försök gjordes att få
slaktare som ej lämnat anbud att leverera men utan framgång. Det
bör särskilt framhållas att ingen lanthandlare fanns med bland leverantörerna, frånsett Karl Höök i Kappelshamn, som levererade potatis.
Påfallande är att en mycket stor del av livsmedlen levererades
direkt från företag på fastlandet utan gotländska mellanhänder. Det
gällde t ex färsk fisk, bl a sjötunga, från Hulda Sköldberg i Göteborg
och från Sanne i Uddevalla, salt sill och kabeljo från Bröderna Ameln
i Stockholm, gröna ärter från Fors i Grillby, gula ärter från O P
Jansson i Stockholm, körsbärssaft i stora kvantiteter ävensom hallonsaft och lingonsylt från Önos i Tollarp, kaffe från Frykberg &
Åfeldt i Uppsala, te från Roth i Stockholm, kakao från Mazettis i
Malmö samt margarin från fabriken i Arboga. Detsamma gäller också varor vid sidan av livsmedlen. Bland handlandena i Visby var det
egentligen bara ett par järnhandlare, en kolhandlare (Hjalmar Klint)
och senare en färghandlare (Knut Falcks Eftr) och en vitvaruhandlare (Oscar Almers) som fanns med bland leverantörerna.
Bilden i krigets slutskede är ungefär densamma. Antalet leverantörer var dock väsentligt mindre, vilket speglar den ökande varubristen. Av detaljhandlarna i Visby är nu bara C A Hultgren kvar.
Han fick 1918 leverera ättikssyra (Perstorps), kaffeersättning, grovt
salt, kryddpeppar och senap.
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Av den gjorda undersökningen har framgått att leveranserna från
grosshandlarna och detaljhandlarna i Visby till de militära förbanden på Gotland knappast kan ha haft någon större betydelse för
omsättningen och lönsamheten. I detta hänseende skiljer sig situationen på Gotland tydligen från den i Boden, där garnisonen ända
fram till 1950-talet vände sig till de lokala köpmännen vid upphandling av proviant." Av materialet framgår vidare att det inte
kan ha rått någon livligare konkurrens mellan Visby-köpmännen
om leveranserna till Kronan.

4.1.5 Detaljhandelns struktur
Första världskriget innebar för Visbys specert- och diversehandlare
i början knappast några större förändringar. Senare - under 1917
och 1918 - blev varuförsörjningen sämre. Lönsamheten kan under
de första åren knappast ha försämrats, snarare tvärtom, men den
torde ha påverkats i negativ riktning 1917 och 1918. Försämringen
lär dock icke ha varit så allvarlig att strukturen i något väsentligt
hänseende kan ha påverkats. Varken nyetablering eller nedläggning torde ha förekommit i större omfattning. Registreringen av
nya företag i Visby under 1914-1918 framgår av efterföljande tabell." Det är närmast överraskande att så pass många som över 70
Visby-bor under dessa fem år försökte sig på att öppna eget. I en del
fall rörde det sig dock om små rörelser med kontoret på fickan. Att
1917 var ett svårt år framgår bl a av att nyetableringen detta år var
ungefär hälften så stor som 1914.
Tabell 4:4
Ar
1914
1915
1916
1917
1918

Nyetablerade företag i Visby 1914-1918
Specerihandel
1
1
2
3

Övriga
18
11

12
10
13

Totalt
19
12
14
10
16

Källa: Handelsregistret, Länsstyrelsen, Visby.

Av de nya företagen är det blott två som relativt länge kom att verka
i Visby, nämligen Löfveberg & Petersson och Agnes Klingwall. Det
förra företaget etablerades 1916, men redan 1918 utträdde Henry
Petersson. Gösta Löfveberg drev sedan upp rörelsen till en av de
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ledande i Visby. Agnes Klingwall tog 1914 över efter sin far, den
kände Visby-köpmannen Tycho Klingwall, och fortsatte till dess att
hon avled 1927. Inte så få av de nyetablerade företagen upphörde
efter ett eller två år.
Det är alldeles tydligt att nyetableringsvågen på landsbygden
fortsatte under krigsåren. Krisåret 1917 var nyetableringarna av förklarliga skäl få, men övriga år pendlade de mellan 10 och 20. Särskilt anmärkningsvärt är att en toppsiffra på 20 nåddes 1916, det var
lika många som under efterkrigsåret 1919. Nedläggningarna var
under alla krigsåren väsentligt lägre och rörde sig vissa år om bara
två till tre rörelser. Den här omnämnda statistiken, som i detalj redovisas i tabell 4:5, avser verksamhet som omfattar lanthandel och
liknande företagsamhet." Det kan nämnas att Gotland under krigsåren också fick ett stort antal cykelaffärer och vidare att träolje- och
terpentinframställning blev en populär sysselsättning.
Tabell 4:5

Nyetableringar och nedläggningar inom lanthandel på Gotland
1913-1919

Ar

Nyetbl

NedI

Nyetbl filial

9
17
10
20
7
13
20

9
3
3
7
2

4
2
2

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919

6

8

NedI filial

2
2
3

6
1

Källa: Bilagor till handelsregistret, Länsstyrelsen, Visby.

4.1.6 Affärsmännen och regleringen
under första världskriget
Ett ganska säkert tecken på att varubristen och problemen blev av
verkligt allvarlig natur först 1917 är att det var då de lokala krisorganen började bli livaktiga." Redan på hösten 1916 hade emellertid
Fördelningsnämnden för Gotlands län tillsatts. Den hade bl a till
uppgift att sköta fördelningen av socker, bröd och kaffe. Nämndens
ordförande var överstelöjtnanten Carl Bolin, som också var stadsfullmäktiges ordförande. Han var dessutom svärfar till en av de
ledande grossisterna C G Björkander - ett jävsförhållande som led-
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de till att Bolin i vissa ärenden icke kunde delta i beslutet. Övriga
två ledamöter var statstjänstemän; företrädare för näringslivet saknades således i nämnden.
I april 1917 utsåg nämnden AB C J Björkander & Son, som före
kafferegleringens genomförande bedrivit den ojämförligt största kaffehandeln inom länet, till grossist för kaffe på Gotland. Bakgrunden till
beslutet var att Folkhushållningskommissionens handelsavdelning
övertagit ett mindre parti kaffe från grossisten Axel Lundberg, vilket
parti nu skulle fördelas. Kaffebristen var nog det som märktes mest på
Gotland i slutet av kriget. Man fick rosta råg för att dryga ut kafferansonen. I övrigt fanns det mer mat på Gotland än på fastlandet."
Att fördelningen stundom gällde små kvantiteter framgår av ett
beslut om att Frida Lunden fick 10 kg socker för omkokning av ett
parti karameller som förstörts under förvaring i lagret. Vid ett annat
tillfälle fick C A Hultgren 70 kg socker för inkokning av saft på
omkring 600 fuktskadade apelsiner. En konditor som begärde extra
tilldelning av socker fick emellertid avslag. Likaså avslogs en framställning om att 5 ton korn skulle få användas för utfodring av höns
och grisar tillhöriga arbetare i Visby stad.
En särskild brödbyrå inrättades i början av 1917. Den 9 januari
antogs grosshandlare för distribution av staten tillhöriga mjölprodukter, som ställts eller skulle komma att ställas till byråns disposition från spannmålsbyråns mjöldepå i Visby. Förutom de fyra stora
(Björkander, Degerman, Kolmodin och Lundberg) antogs också O S
Björkman, Carl Ferm, C A Gustafsson och P Kellqvist, alla i Visby.
Kooperativa Förbundet i Stockholm sökte också - det var innan
Gotlands Konsum bildats - men fick avslag med motiveringen att
det redan fanns tillräckligt många grossister.
Någon gång gav handlandena till känna sitt missnöje med regleringarnas tillämpning. Gotlands Köpmannaförbund ogillade 1917
att endast en handlande fick sälja havregryn och mjöl. Skulle varorna säljas endast i en affär borde det vara i livsmedelsnämndens
egen, i annat fall borde rättigheten fördelas på flera specerister."
Gotlands Handelskammare gav uttryck åt en mer principiell och
generell kritik i sin berättelse för 1917. Där heter det bl a:
En stor del av de funktioner, den fria handeln förut haft sig anförtrodda, har till följd av nödtvång måst överlämnas till statliga kommissioner och inrättningar, vilkas ledare och personal, om ock de
varit besjälade av intresse för och visat god vilja att fullgöra sina
åligganden, dock ofta icke lyckats härutinnan, enär de varit i avsaknad av den erfarenhet, praktiska blick och rutin i arbetet, som förmedlingen av varuutbytet kräver.ö
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I mars 1917 tillkom genom länsstyrelsens försorg jordbruksrådet,
som skulle medverka vid upphandlingen av spannmål. Ledamöter
blev direktören Rudolf Waller i Visby, lantbrukarna H Wöhler,
Väskinde och Johan Johansson, Fardhem, med Nils Broander och
jordbrukskonsulenten Anders Eklund som suppleanter. Sammansättningen bör ur grossisternas synvinkel ha varit tillfredsställande.
På sensommaren 1917 skulle Livsmedelsstyrelsen för Gotlands
län tillsättas. Ordförande blev landshövding Roos och här ingick
också två företrädare för näringslivet, Centralföreningens direktör
Nils Broander, såsom sakkunnig inom lantbruket, och handlanden
Carl Johansson såsom sakkunnig inom livsmedelshandeln. Övriga
ledamöter var Carl Bolin och lokföraren G Bastholm, den sistnämnde "sakkunnig rörande behoven hos de bredare lagren av den konsumerande allmänheten". I detta sammanhang utsågs även C G Björkander till föreståndare för spannmålsbyrån, där svärfadern Carl
Bolin blev ordförande och kusinen Nils Broander ledamot tillsammans med Björkander själv. Nog var det tydligt att Visbys ledande
spannmålsgrossist hade skaffat sig en central position inom krisförvaltningen. Samtidigt skall det erkännas att han ägde den kompetens och duglighet som krävdes i sammanhanget.
Svårigheter fanns uppenbarligen att få särskilt spannmålsregleringen accepterad. Bland exempel på åtgärder må nämnas att fördelningsnämnden den 28 mars 1917 skrev till Kungl Befallningshavanden och begärde att länsmännen skulle undersöka befarade
oegentliga deklarationer av spannmålsförråd i Gerum, Hemse, Ardre
och Gammelgarn. Liknande ärenden återkommer och i maj begärdes att tre inspektörer skulle tillsättas för att undersöka att spannmål eller livsmedel icke undanhölls allmänheten.
Redan i april hade det kommit till nämndens kännedom att rykten var i omlopp i vida kretsar i länet att statens mjöl- och spannmålslager skulle vanvårdas under förvaringen hos spannmålsbyråns kommissionärer. Undersökningar genomfördes och ryktena
befanns grundlösa. Nämnden beslöt att underrätta bl a rikstidningarna, som givit spridning åt ryktena, om detta. Utredningsarbetet
fortsatte emellertid och ett cirkulär sändes ut till kommunalnämnderna med begäran om uppgifter beträffande förvaringen av mjöl och
spannmål. Svaren skulle kungöras för allmänheten. Sedan svaren inkommit kunde ordföranden den 14 maj ånyo bekräfta att ryktena visat
sig utan grund. Vad särskilt gällde förhållandena i Visby stad hade de
av Visbyarbetarekommun utsedda delegerade personligen övertygat
sig om att spannmålsförvaringen ej gav anledning till anmärkning.
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Genom den utförda undersökningen får vi besked om vilka som
1917 handlade med spannmål på Gotland. Det var i Visby förutom
de två grossisterna Björkanders och Degermans handelsgårdarna J
O Pettersson & Co, Hilbert Johansson och J P Sjögrens Eftr - alla i
närheten av Österport - samt John Munthe vid Södertorg. Ute på
landsbygden fanns det nu 15 lanthandlare som också bedrev spannmålshandel; i Ronehamn AB C J Broander samt L & G Cramer, i
Burgsvik Victor Hansen, i Klintehamn E Smitterberg och E Snöbohm, i Lärbro John Bäckvall, i Fårösund Karl F Smitterberg, i Slite
Frans Degerman, Jacobsson & Lyberg och Gustaf Nyström, i Katthammarsvik W Lindahl, i Ljugarn Olof Claudelin, i Hemse AB Duse
& Melin och Reinhold Wittberg samt slutligen i Lye, Lye konsumtionsförening.
I februari 1918 utsåg Livsmedelsstyrelsen fyra grossister för tvättmedel, Björkanders, Carl Degerman, Kolmodin och Munthe. Senare
tillkom Axel Lundberg och Carl Ferm. Något senare utvaldes detaljhandlare i Visby för torkad frukt. Det blev Aug Wahlby, C A Hultgren, N H Lindström, Axel Jacobsson, Löfveberg & Petersson samt
livsmedelsnämndens egen affär.
I juni 1918 skulle ett parti om 1 100 kg konfektchoklad fördelas.
Här var det på landsbygden Duse & Melin och konditor Jonsson i
Hemse, Hansen i Burgsvik, Snöbohm i Klinte, Krokstedt i Slite och
Stengård i Fårösund som blev de lyckliga. I Visby fick sex handlanden 50 kg var och fyra konditorier samt livsmedelsnämndens affär
100 kg var.
Så sent som den 17 augusti inrättades ett konsumentråd, som
emellertid knappast kan ha fått någon nämnvärd betydelse. Rådet
fick dock en kvalificerad sammansättning och bestod av idel kända
och respekterade Visbybor, nämligen landshövding Roos, lektor
Rudolf Björkegren, målarmästare Gustaf Pettersson, gasverksarbetaren Karl Sandgren och folkskolläraren Axel SundahI. Värt att notera kan vara att konsumentrådet medverkade till att en arbetskonflikt vid slakthuset i Visby i oktober 1918 kunde biläggas. Inom
rådet diskuterades också bristen på potatis och på fotogen. Till julen
lyckades man få fram ett parti sirap. I mars 1919 upphörde verksamheten. Att kristiden nu var över framgår av att en särskild kvinnokommitte, som verkade från hösten 1918 till i mars 1919, och som
hade inrättat en särskild upplysningsbyrå inte fick en enda personlig förfrågan eller påringning under de fem gånger byrån var öppen. Byrån slog igen och kommitten höll sitt sista sammanträde den
14 mars 1919.
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Helt problemfritt var det dock inte. Gotlands Köpmannaförbund
framförde 1919 klagomål till Svenska Tobaksmonopolet över att fördelningen av tobak var mycket orättvis. Tobakshandlare i Visby
hade alla sorters tobak, men lanthandlarna blev alldeles utan tilldelning med undantag för snus." Ännu ett exempel på den 1000-åriga
motsättningen mellan Visby och den gotländska landsbygden!

4.2

Andra världskriget

4.2.1 Avspärrningen 1940-1945
Andra världskriget innebar för vårt lands folkhushållning tidvis
svåra påfrestningar främst genom att landets handelsförbindelser
spärrades av. Import av vissa nödvändighetsvaror som inte kunde
frambringas inom landet blev omöjlig, även om förbindelserna med
kontinenten kunde upprätthållas. Vår utrikes handel kom efter den
9 april 1940 att i allt större utsträckning koncentreras på Tyskland;
av vår import 1941-1944 kom cirka 50 procent från detta land och av
exporten gick mer än 40 procent dit." Inom Tysklands-handeln kom
kol- och koksimporten att bli dominerande; den utgjorde cirka 25
procent mot mindre än 10 procent före kriget av den totala importen
från Tyskland." Produktionsomläggningar fick företas och konsumtionen av viktiga livsmedel och andra artiklar regleras i syfte att
uppnå en rättvis och ändamålsenlig fördelning." Bestämmelser kom
att utfärdas som innebar väsentliga inskränkningar i enskilda personers och företags frihet att förfoga över sin egendom, att bestämma priser och att använda arbetskraft.
När lagstiftningsarbetet skulle påbörjas kunde man ta hänsyn till
erfarenheterna från första världskriget samtidigt som man var angelägen om att undvika de misstag som då gjordes. Under mellankrigstiden hade också ett omfattande förberedelsearbete bedrivits
för hur en krissituation skulle hanteras. Utkast till krislagar hade
utarbetats."
När krigshotet efter Miinchen-krisen 1938 framstod i allt tydligare dager kunde beredskapslagar antas och efter krigsutbrottet den 1
september 1939 kunde regleringssystemet efter hand kompletteras
för att så småningom bli helt utbyggt. Grundläggande bestämmelser återfanns i den allmänna förfogandelagen. I den ingick beslagsinstitutet, som tillsammans med kungörelser angående handels- och
förbrukningsregler på olika områden kom att bilda stommen i vår
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krislagstiftning på varuområdet. Kortransonering infördes beträffande vissa allmänna konsumtionsvaror och i övrigt tillämpades ett
licenssystem. Handeln berördes också direkt av den s k krigshandelslagen. som tillsammans med kungörelser om export- och importregleringar styrde utrikeshandeln. Priskontrollen förtjänar också att nämnas i sammanhanget. Att ett så omfattande lagstiftningskomplex kom att påverka hela näringslivet och däribland handeln
samt också i högsta grad varje medborgares liv säger sig självt. Allmänt kan konstateras att krismyndigheterna snabbt kom igång med
sitt arbete och organiserade detta på ett helt annat och mera effektivt sätt än under första världskriget. Exempel härpå kan hämtas
både från livsmedels- och bränsleområdet."
För vår framställning är det av särskilt intresse att följa livsmedelshushållningen." Utgångsläget var förhållandevis gott, bl a beroende på att relativt stora reservlager lagts upp och att Sverige blivit
mer självförsörjande." Importmöjligheterna var till en början även
större än man räknat med, men efter krigshändelserna våren 1940
blev det tvärstopp i importen från de transoceana länderna; först
1941 kunde importen återupptas i begränsad omfattning genom den
s k lejdtrafiken. Försörjningen måste dock under hela kriget baseras
på inhemsk produktion i en helt annan utsträckning än före 1939.
Det är värt att notera att den totala kaloriförbrukningen var praktiskt
taget densamma under kriget som under 3D-talet, men på grund av
befolkningsökningen blev det en lätt minskning om 4 % per invånare.
Ransoneringssystemet för livsmedel började utformas på hösten
1939. Kaffet var den första varan som ransonerades och det skedde
under närmast idylliska förhållanden. Det blev också kaffet som
blev den sista resten av ransoneringssystemet; ransoneringen upphörde inte förrän den 18 augusti 1951.33 Ett utmärkande drag var att
man vid ransoneringen valde att tillämpa ett system med växlande
perioder och fast tilldelningskvantitet, vilket gav fördelar både beträffande anpassning till försörjningsläget och ur kontrollsynpunkt.
Täta växlingar förekom beträffande ransoneringen av t ex ägg på
grund av svängningar i produktionen och av kaffe beroende på importmöjligheterna. Men även för mjöl och bröd blev det åtskilliga
gånger ändringar i tilldelningen. Ransoneringarnas längd framgår
av diagram 4:2 på nästa sida.
För handlandena innebar det här systemet att varorna endast
fick säljas mot gällande kupong eller mot inköpslicens. Kupongerna
skulle sedan klistras upp på s k redovisningskort. som användes när
lagret skulle förnyas. Det var detta som köpmännen själva ofta be-
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Diagram 4:2 Ransoneringarnas längd 1940-1951
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nämnde "kupongeländet". Det har också sagts att det var ett tröttande och ofta motigt arbete som näringslivets folk hade att uträtta i
folkhushållningens tjänst." Handlaren kom ofta i kläm mellan det
allmännas intresse av att regleringen efterlevdes och konsumentens
önskan att få varor i största möjliga utsträckning. Den mot samhället lojale köpmannen kunde lätt komma i underläge i förhållande
till den illojale. Den olagliga försäljningen var enligt samtida bedömare totalt sett försumbar, men senare forskning har visat, att bl a
stora kvantiteter kött omsattes på svarta börsen." Huvudintrycket
är likväl att handelns män visade prov på samhällssolidaritet. Köpmännen deltog vidare flitigt i de informationsmöten som kristidsorganen ordnade och på Gotland medverkade de bl a i den stora beredskapsutställningen 17-26 oktober 1941. 36 Till det förhållandevis
goda samarbetsklimatet mellan handlarna och krismyndigheterna
bidrog säkert också det förtroendefulla samarbete som centralt förekom mellan Sveriges Köpmannaförbund och i första hand livsmedelskommissionen. 37
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Utställningen "Folkhushållning i kristid" 1941 blev en klar succe. Visbykommitten
bestod av tre kända köpmän, fr v Gösta Löfveberg, Gösta Björstam och G W Tingström.
Bilden hämtad från Gotlands Allehanda den 18 oktober 1941. Hemlin foto, Visby.

Kontrollsvårigheterna var på vissa varuområden betydande. För
livsmedlen gällde det främst köttvarorna och ransoneringens sorgebarn äggen. Beträffande båda varorna var ju Gotland en viktig producent. Bönderna hade svårt att acceptera att de inte skulle få slakta
på gården uppfödda djur för egen konsumtion. Ännu svårare var
det att inse att det var brottsligt att ge bort ett halvt tjog ägg - en
inställning som folk i allmänhet säkert delade. Allmänheten betraktade just äggransoneringen som meningslös och löjlig. Gjorda undersökningar har dock visat att den alls icke var så meningslös som
många föreställde sig; endast 20 % av äggöverlåtelserna var i själva
verket olagliga.
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4.2.2 Varuströmmarna till och från Gotland
Situationen på Gotland skiljde sig i två väsentliga avseenden från
den som rådde på fastlandet under andra världskriget. Det första
och positiva var att öns befolkning nu som tidigare hade ett överskott på baslivsmedel som smör, kött och ägg. Här skedde naturligtvis en utjämning genom att tilldelningen genom ransoneringen var
lika för alla oavsett bostadsort. Att en viss om än begränsad svartabörshandel förekom på Gotland lär inte gå att bestrida. I en artikel i
Gotlands Allehanda i juli 1945 kunde visas att om gotlänningarna
hade behållit de livsmedel som utfördes till fastlandet hade smöroch köttkonsumtionen kunnat höjas till det tredubbla jämfört med
den ranson som erhölls på korten och av ägg skulle de ha fått ytterligare ett halvt tjog i veckan."
Det andra och negativa inslaget var att den avspärrning som drabbade hela Sverige för Gotlands del förvärrades av de svåra isförhållanden som rådde i Östersjön särskilt 1940, 1941 och 1942. Dessa
vintrar, som saknar motsvarighet i modern tid, ledde till att Gotland under långa tider blev helt isolerat; båtförbindelserna med fastlandet upphörde och bränsleimporten från utlandet stoppades.
Det är mot den allmänna bakgrunden som tre frågeställningar
skall belysas. Den första gäller Gotlands försörjningsläge. Var Gotland även under andra världskriget i detta hänseende gynnat i förhållande till fastlandet? Den andra gäller om handeln spelade en
aktiv roll i krisförvaltningen och i förverkligandet av krislagstiftningen samt i samband härmed hur relationerna utvecklade sig handel- konsument. Slutligen skall undersökas om de ekonomiska förändringarna fick några konsekvenser för strukturen inom parti- och
detaljhandel på Gotland.
Den vara som under andra världskriget av opinionsyttringarna
att döma saknades mest var kaffet. Införseln av kaffe och kaffesurrogat åren 1939-1945 framgår av tabell 4:6. Den visar att införseln
sjönk till nära en tredjedel från 1939 till 1942 och att den ännu 1945
endast utgjorde 60 % av vad den varit 1939. Det var följaktligen
fråga om en rejäl konsumtionsminskning och Gotland var naturligtvis i det hänseendet i samma situation som landet i övrigt.
Tabe114:6

Införseln av kaffe och kaffesurrogat 1939-1945

Ar

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Ton

377

318

189

137

139

179

207

Käl/a: Gotlands Handelskammares drsskrijter.
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När det gäller övriga hushållsvaror var nedskärningen långt ifrån
lika drastisk. Införseln av specerier och konserver uppgick 1939 till
352 ton och sjönk till 308 ton 1940 för att därefter stiga år från år till
530 ton 1945. De årliga siffrorna framgår av tabell 4:7.
Tabell4:7

Ar
Ton

Införseln av specerier 1939-1945

1939

1940

352

308

1941
328

1942
346

1943
357

1944
451

1945
530

Källa: Se tabell 4:6.

Även införseln av artiklar som tvål, såpa och tvättmedel minskade
betydligt, vilket framgår av efterföljande tabell.
Tabell 4:8

Ar
Ton

Införsel av tvål, såpa och tvättmedel 1939-1945

1939

1940

621

448

1941
429

1942
396

1943
327

1944
405

1945
377

Källa: Se tabell 4:6.

De här redovisade statistiska uppgifterna tyder närmast på att uppfattningen att det främst var kaffet som saknades stämmer med verkligheten och går att belägga. Den bristen varade under hela kriget,
medan inskränkningarna på andra varuområden i allmänhet var
tidsbegränsade. Detta hindrade självfallet inte att exempelvis bristen på jäst under en kortare period kändes mycket besvärande. Lanthandlaren saknade i sin butik kaffet, men han eller hon hade i övrigt
rätt gott om varor. Lönsamheten kan ha utvecklat sig negativt men
knappast särskilt markant. Genom inkallelserna tvingades personalinskränkningar fram, som minskade kostnaderna. Det ökade arbetet med ransoneringarna fick utföras utan någon som helst ersättning."
Bilden blir en annan när man ser på producentsidan. Här märktes avspärrningen mycket mer och under en längre tid. För jordbrukets del gällde bristen främst gödningsämnen under det att foderämnesimporten uppehölls väl under hela kriget. Det fanns dock
redan i början av kriget en stor oro för att tillförseln av dessa för
jordbruket viktiga varor skulle upphöra. Den första åtgärd som Kristidsstyrelsen i länet diskuterade var just uppläggningen av betryggande lager av kraftfoder och konstgödsel." För industrins del var
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det främst nedskärningen i kolimporten som var ett svårt hinder.
Förändringarna i försörjningen med kol och koks framgår av tabell
4:9. Det kan vara värt att notera att minskningen i importen till
Gotland i början av kriget skedde i samma takt som för hela riket.
Gotlands import hade 1941 gått ned till nästan hälften av 1938 års
(122 775 ton) och detsamma gällde för hela riket." Viss beredskapslagring inleddes 1939.
Gotlands försörjning med kol och koks skedde i allt väsentligt
från Tyskland. Före den 9 april kom dock några laster även från
England. Det av tyskarna ockuperade Polen och Nederländerna levererade också kol och koks i begränsad omfattning. En glimt från
kriget, som inte blev allmänt känd, fick Gotland när den i Slite hemmahörande ångaren Othem i oktober 1943 anlände till Visby från
Stettin med åtta fransmän och en polack som gömt sig i fartygets
förliga lastrum och som överlämnades till polisen. Det är särskilt
värt att påpeka att kol- och kokstrafiken helt upphörde i krigets
slutskede; inte ett enda fartyg lastat med kol eller koks anlände efter
den 4 oktober 1944 och fram till den 30 juni 1945. Det var f ö endast
två fartyg som anlände från utrikes ort under första halvåret 1945,
ett från Finland utan last och ett från Norge med kalksalpeter. Kol- och
kokslasternas fördelning på ursprungsländer framgår av tabell 4:10.
När det gäller införseln av gödningsämnen uppgick denna 1939
till 19 819 ton och sjönk sedan till 15 671 ton året därpå. Lägsta
siffran registrerades 1943 med 10 877 ton. Redan 1944 fördubblades
den för att 1945 åter sjunka till drygt 14 000 ton. Återverkningarna
på produktion och utförsel av spannmål blev likväl begränsade.
Skördeutfallet var frånsett 1940 gott och mot slutet av kriget var
spannmålsutförseln mycket större än 1939. Detaljsiffrorna framgår
av tabell 4:11.
Utförseln av vegetabiliska livsmedel drabbades aven betydande
nedgång och för 1941 var siffrorna särskilt låga. Då utfördes 873 ton
kött och fläsk jämfört med 2 414 ton 1939 och 928 ton smör mot 1495
ton 1939. Dåvarande landshövdingen Ola Jeppsson var på sommaren 1940 mycket orolig för den "katastrofartade" nedgång i mjölkproduktionen som skulle inträffa följande vinter till följd av foderbristen och nödvändiga djurförsäljningar." En återhämtning inleddes emellertid redan 1942. Inget år under kriget kom dock utförselsiffrorna upp i 1939 års nivå. I stort sett är bilden densamma för ägg,
varvid det är värt att notera att rekordlåga utförselsiffror redovisades både för 1942 och 1943. Detaljsiffrorna för dessa tre varuslag
framgår av tabell 4:12.
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Införseln av kol och koks 1939-1945

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

131160

64431

67511

64100

88540

90115

43431

Källa: se tabell 4:6.

Tabell 4:10 Kol-och kokslaster efter ursprungsländer 1939-1945
(Antal laster)
England

Tid

Nederländerna

Polen

Tyskland

Summa

1/7-31/121939

4

2

4

10

1/1-30/61940

1

2

5

8
17

2

15

1/1-30/61941

1

3

9

13

1/7-31/121941

1

2

16

19

1/1-30/61942

1

1/7-31/121940

1/7-31/121942

1

3

5

3

15

18

11

11

2

24

26

1/1-30/61944

4

20

24

1/7-31/121944

4

13

17

1/1-30/61943
1/7-31/121943

1/1-30/61945Källa: Visby tullkammares journaler, LA V.

Tabell 4:11 Utförseln av spannmål 1939-1945
Ar

Ton

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

12 828

16406

13 721

9 283

6916

9644

15698

Källa: Se tabell 4:6.

Tabell 4:12 Utförseln av kött och fläsk, smör och ägg 1939-1945
Ar

Kött och fläsk, ton

Smör, ton

Ägg, tusen st

1939

2414

1495

1940

1535

1217

29651

1941

873

928

25040

1942

1337

1233

16671

1943

2157

1301

19686

1944

2041

1373

22933

1945

2196

1406

25904

Källa: Se tabell 4:6.
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På industrisidan var det främst cementproduktionen som drabbades av den minskade tillförseln av kol. Visby cementfabrik fick tidvis helt inställa driften. År 1940 var utförseln av cement mindre än
hälften av 1939 års och även 1941 och 1942 var produktion och utförsel relativt låg. Inte ens 1945 hade man nått upp i 1939 års nivå.
Detaljsiffror redovisas i efterföljande tabell. Det bör vidare påpekas
att öns kraftförsörjning till väsentlig del skedde från kraftverket i
Slite, som eldades med kol. Gotland var emellertid ännu inte helt
elektrifierat.
Tabell 4:13 Utförseln av cement 1939-1945
År
Ton

1939
224454

1940
109 701

1941
76 092

1942
105510

1943
128673

1944
146366

1945
159 621

Källa: Se tabell 4:6.

Sammanfattningsvis ger den här lämnade redovisningen för Gotlands in- och utförsel av varor under kriget intrycket att avspärrningen slog hårdast på produktionen. Utförseln av vegetabiliska
livsmedel och av cement var väsentligt lägre än före kriget och särskilt nedgången för det förstnämnda varuområdet bör ha påverkat
köpkraften negativt. När det gäller konsumenternas varuförsörjning
skiljde den sig inte i stort från vad som gällde på fastlandet. Svårigheterna var kanske under korta perioder då sjöfartsförbindelserna
var helt avskurna mellan Gotland och fastlandet något större på
Gotland, men man bör då hålla i minnet att det rör sig om tre vintrar. Det finns därför anledning att något nyansera den mörka bild
som gotlänningarna i allmänhet gjorde sig av förhållandena, vilket f ö
betonades redan i en samtida tidningsartikel." Av avgörande betydelse var också att på Gotland hela tiden fanns en god tillgång till
baslivsmedel, inklusive fisk. Den sistnämnda varan konsumerades
dock mer i Visby än på landsbygden. Tesen att Gotland klarade sig
något bättre än fastlandet också under andra världskriget får anses
belagd vad gäller livsmedelsförsörjningen. Detta slutomdöme jävas
icke av den följande genomgången av kristidsförvaltningens agerande, som med nödvändighet ensidigt koncentrerades på svårigheter och problem, av vilka många säkert var likartade för krisförvaltningarna inom fastlandslänen.
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4.2.3 Kristidsfärvaltningen och handeln
Kristidsstyrelsen i Gotlands län leddes av praktiska män. Ordförande
var bankdirektören Henric Wiman och köpmännen hade i Gösta Löfveberg - ägare till Löfveberg & Petersson och vice ordförande, fr o m
1944 ordförande i Gotlands köpmannaförbund - en mycket ansedd,
kunnig och energisk företrädare. Redan i oktober 1939 uttalade Löfveberg sin oro för försörjningen med salt och begärde att det beredskapslager som fanns på fastlandet skulle överföras till ön. 44 En i
början av 1940 gjord inventering visade dock att saltförrådet på ön
uppgick till 1 128 ton och motsvarade nio månaders förbrukning.
Vid samma tillfälle tog stabsintendenten Wallenquist upp frågan
om öns försörjning med jäst - en nog så motiverad åtgärd med hänsyn till de svårigheter som senare skulle vållas av just bristen på
jäst. För uppvärmningen var kokstillförseln viktig. Det blev ett ständigt återkommande ämne, men faktum var att Gotlands försörjning
med just koks hela kriget var ganska god - bortsett från 1943, då
mindre än 5000 ton infördes mot normalt 10 000-12 000 ton. Tidvis
förekom det också brist på ved, främst beroende på att huggare
saknades under beredskapstiden. Det bör i det sammanhanget påpekas att Gotland före kriget började införa ved från fastlandet."
Bränsleförsörjningen var en betydelsefull fråga för "småfolket" och
det är intressant att nämndledamoten, socialdemokraten Sandgren
gav Visby Bryggeri, där Wiman var huvudägare, en eloge för att ett
parti överskottsved lämnats till Visby Kolimport för vidare försäljning till konsument. Det förekom också på detta område en dragkamp mellan stad och landsbygd. Folkpartisten Johan Ahlsten, som
representerade landsbygden, reagerade vid ett tillfälle negativt för
att ett parti koks tilldelats Visby.
Ett annat område som tidigt uppmärksammades var försörjningen med tvål, såpa och tvättmedel. Tillgången minskade snabbt till
två tredjedelar av 1939 års nivå och var 1943 nere under hälften.
Gösta Löfveberg ville sätta igång tvåltillverkning på ön med fett
från slakteriet som råvara. Det behövdes emellertid också kalilut,
som var en bristvara. Statens Industrikommission, som tillfrågades,
ville vältra över lagringen på grossisterna, som emellertid vägrade
med hänvisning till att det i fredstid inte gick att få avsättning för
kalilut. Enligt grosshandlarnas och Kristidsstyrelsens uppfattning
var det bäst om de enskilda hushållen lagrade tvätt- och rengöringsmedel så långt det gick för att på så sätt gardera sig.
Prisfrågorna var helt naturligt uppe då och då. Första gången
gällde det den känsliga frågan om priset på en kopp kaffe på sta-
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dens kafeer. Priset hade höjts med 10 öre, men Livsmedelskommissionen kunde inte ingripa. Bankdirektören Wiman hade emellertid
personligen åstadkommit en jämkning till 5 öre. När den allmänna
priskontrollen i mars 1941 aktualiserades ställde sig Kristidsstyrelsen positiv till en reglering. Den framhöll att föreliggande förslag
till lag dock var strängt och kunde bli mycket betungande för detaljhandeln. Styrelsen uttalade även den förhoppningen att prissättningen och prisregleringen måtte så långt möjligt ske hos fabrikanten och partihandlaren och att minuthandelns priser skulle hållas
enhetliga. Det torde vara en välgrundad gissning att det främst var
Löfveberg som dikterade remissvaret.
I mars 1940 hade isarna spärrat av Gotland. Gotlands köpmannaförbund slog då larm och framhöll att redan en veckas avspärrning
visat att lagerhållningen icke var tillfredsställande ordnad. Vad som
saknades var lysfotogen, flytande bränsle, kol och koks, socker och
rengöringsmedel. Till detta kom i slutet av månaden brist på potatis; förråden var hälften så stora som normalt. Även 1942 klagades
det över brist på potatis.
Kaffet var ju redan en bristvara och när en kvantitet fördelades i
april 1940 fick endast kafeer, näringsställen och fartyg tilldelning.
På Kristidsstyrelsen uppstod det tveksamhet huruvida kaffe, te och
socker borde tilldelas för fester, föreningsmöten, sammanträden och
familjehögtider. På Livsmedelskommissionen gav mantalsintendenten Gustaf Kollberg - efter kriget chef för IeA - besked om att "man
inte borde våldsamt rubba vanorna utan lämna licens för sedvanliga legala behov, dock med varsamhet och strävan att beskära konsumtionen". Trots Johan Ahlstens protester följde styrelsen Kollbergs rekommendation. Senare måste emellertid en mer restriktiv
hållning intas. Vad beträffar socker erhöll grossister och detaljhandlare i samma månad en uppmaning att endast sälja i normal omfattning; förråden var hälften så stora som normalt. Det skall vidare
påpekas att drivmedelsförsörjningen var viktig för bl a kvarnarna
på Gotland och därmed för mjölförsörjningen. Även för mjölkningsmaskinerna krävdes drivmedel.
Man kan tycka att på en ö som Gotland konsumtionsmönstret
borde ha kunnat ändras under denna tid från kött till fisk. Frågan
behandlades inom Kristidsstyrelsen i april 1941 sedan direktiv utgått från centralt håll om att en propaganda borde igångsättas för
ökad konsumtion av fisk som ersättning för den begränsade köttförtäringen. Det framkom då klagomål från landsbygdens representanter om att fisk sällan bjöds ut på landsbygden eller i samhällena.
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Distributionen var uppenbarligen ett problem."
Det är föga troligt att den propaganda som bedrevs fick större
betydelse. Det är inte heller sannolikt att Kristidsstyrelsen fick nämnvärt gehör när den uppmanade fiskarna att sätta ut sina redskap
även när tillgången på lax var god och priserna följaktligen låga.
Fiskpriserna reglerades dock efter hand av Livsmedelskommissionen, som fastställde normalpriser för de olika fiskslagen"
Gotlänningarna ökade möjligen sin fiskkonsumtion, men det bör
ha varit marginellt. De fortsatte att äta kött och led inte så svårt av
köttransoneringen. När Livsmedelskommissionen ville att Kristidsstyrelsen skulle tillsätta kontrollörer av kötthandlarna bad den att
få slippa detta - kontrollverksamheten skulle uppfattas som en provokation.
En annan konsumtionsförändring som uppmärksammades på
hösten 1941 var att konditorierna köpte upp stora mängder honung
som ersättning för den minskade och otillräckliga sockertilldelningen. Det allmänna konsumtionsbehovet av honung äventyrades och
livsmedelshandlarna, som normalt sålde honung, blev irriterade.
Från Livsmedelskommissionen kom också uppmaningar att Kristidsstyrelsen skulle verka för en ökad odling och konsumtion av grönsaker och andra köksväxter. Sannolikt blev det också någon ökning.
Även på Gotland kom köpmännen under ransoneringstiden i kläm
mellan myndigheterna och konsumenterna. Redan på sommaren
1940 behandlade Kristidsstyrelsen ett förslag från Gösta Löfveberg
om att annonser borde införas i Gotlands-tidningarna, i vilka skulle
uttalas en erinran och varning för brott mot ransoneringsbestämmelserna. Bakgrunden var att affärsmännens vägran att lämna varor utan kupong uppfattades som oginhet. Löfveberg fick gehör för
sitt förslag och i januari 1941 fick han också igenom att en ny annons
skulle införas om att olaga handel var straffbelagd. Senare blev det
allt vanligare med anmälningar till Kristidsstyrelsen om borttappade eller uppbrända ransoneringskort.
Krigshändelsernas utveckling på sommaren 1941, då tyskarna
började sitt krig mot Sovjetunionen, innebar för gotlänningarna att
kriget kom närmare och skapade en oro som även omfattade försörjningen med livsmedel och andra varor. Från Gotland ringde
man den 22 juni till Livsmedelskommissionens ordförande, landshövding Bo Hammarskjöld och bad om hjälp. Denne lovade också
att så långt möjligt vidta snabba åtgärder om så ansågs nödvändigt.
Dagen därpå, midsommaraftonen, hölls det ett möte på hushållningssällskapet, i vilket deltog företrädare för Kristidsstyrelsen och
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stadens affärsföretag. Att läget bedömdes som mycket allvarligt
framgår av att mötet hölls trots att styrelsens ordförande och vice
ordförande båda befann sig på fastlandet. Näringslivet företräddes
av de båda grossisterna C G Björkander och Carl-Erik Degerman, då
chef för AB Carl Degerman, Centralföreningens VD Gunnar Wannerberg och Konsum-chefen Ivar Carlsson. Detaljisten Gösta Löfveberg var ju ledamot av styrelsen och deltog i den egenskapen.
Konsul Björkander, som var styrelseledamot i Ängbåtsbolaget.
kunde inleda med att han inhämtat av både bolaget och Rederi Svea
att de avsåg att upprätthålla trafiken på Gotland i ungefär samma
omfattning som tidigare, möjligen under skydd av konvoj. Detta
var ju grundläggande och lät säkert trösterikt. Tre och ett halvt år
senare skulle ångaren Hansa torpederas.
Vid sammanträdet granskades storleken av olika varulager. Det
visade sig att ingenting anmärkningsvärt framkom som krävde särskilda åtgärder. Det förelåg naturligtvis knapphet på en del varor,
men motsvarande brist fanns då för hela riket. I några fall berodde
bristen på att varan hade en mindre god lagringsduglighet under
sommaren. En åtgärd var att Löfveberg fick i uppdrag att se till att
handlandena icke sände över kaffe till fastlandet för rostning. Sockerlagret räckte för sex veckor och borde fördubblas. Jästen var ett
problem, då den kunde lagras blott tio dagar i kylrum. Grosshandlare Edw Löwgren meddelade emellertid efter sammanträdet att
torrjäst var mycket användbar och borde kunna brukas både av
vanliga bagare och av kronobagerierna, där den kunde täcka halva
behovet. Torrjästen kunde lagras i tre månader. Hela jästförbrukningen på Gotland var 1940 ungefär 123 ton. Kristidsstyrelsen vidtog emellertid ingen åtgärd beträffande jästen, men den uppmanade några dagar senare de fyra grossisterna och Gotlands Konsum
att tillse att lanthandlarna ökade sina lager av socker. En extra sockertilldelning om 5 kg per person hade medgivits under syltningstiden.
Försörjningsläget på vintern 1942 visade sig vara gott beträffande kött och ägg. Eftersom överskottet på grund av isförhållandena
inte kunde utföras begärde Kristidsstyrelsen att få öka tilldelningen, men det blev avslag - sannolikt av rättviseskäl. I stället vidtogs
åtgärder för ökad lagring och konservering.
Andra varor blev det dock brist på. Ett bombplan fick sändas till
Gotland med 15 ton karbid (Gotland var som tidigare nämnts ännu
icke helt elektrifierat), rödsprit och en del apoteksvaror. I början av
februari sändes också en allvarlig vädjan till Kungl Maj:t från landshövding Nylander med begäran om isbrytarhjälp så att Gotlands
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sjöfartsförbindelser med fastlandet skulle kunna återupptas. Det var
också naturligt att Gotlands Handelskammare i ett yttrande till Kommerskollegium 1942 förordade att ytterligare en isbrytare skulle byggas snarast." Detta år ankom det ingen båt till Visby mellan den 28
januari (den sista båten hade varit på resa sedan den 25 januari) och
den 25 februari kl 23.49 Avspärrningen var inte minst ur försvarssynpunkt utomordentligt allvarlig. Senare i april gav Löfveberg på
nytt uttryck för sin oro och framhöll att lagren av alla viktigare
varor var så gott som tömda hos såväl detaljister som grosshandlare. En lagerökning vore nödvändig och Kristidsstyrelsen uttalade
sitt intresse för att medverka härtil1. Den bristfälliga lagerhållningen uppmärksammades något senare i fastlandstidningarna och väckte kritik.
Först i oktober kom det ett svar från Livsmedelskommissionen,
vilket dock var hållet i allmänna ordalag. Gösta Löfveberg betonade
då att lagren av mjöl och havregryn var onormalt små. Det ledde till
att detaljhandlarna fick lagerökningslicenser för tillhopa tre månaders förbrukning. I slutet av november kunde Löfveberg meddela
att handlandena tagit till vara möjligheten att öka sina lager och att
de varukvantiteter som erfordrades för vintern hade anlänt till Gotland. Försörjningen vintern 1942-1943 var tryggad och den vintern
skulle f ö inte bli lika sträng som de föregående. I fortsättningen
fördes inte någon lika allvarlig diskussion inom Kristidsstyrelsen
beträffande livsmede1. Uppmärksamheten riktades så gott som helt
på beredskapslagringen och försörjningen med kol och koks.
Den föregående framställningen torde övertygande ha visat att
köpmännens företrädare i Kristidsstyrelsen var den kanske mest
aktive ledamoten. Genom de insikter han förvärvade i sin dagliga
gärning i butiken kände han väl problemen och fick många gånger
styrelsen att agera. Han kom därmed också att göra insatser till
konsumenternas fromma; det gällde både att finna lösningar på försörjningsfrågor och att få regleringarna att fungera så smidigt som
möjligt.
För den skull saknades dock icke spänningar mellan detaljisten
och hans kunder. Ransoneringssystemet inbjöd härtill och det som
framkommit är möjligen endast toppen på ett isberg. Likväl är det
allmänna intrycket att relationen handlare - konsument mer präglades av ömsesidig förståelse än av konfrontation. De umbäranden
som regleringar och avspärrning vållade bars nog i allmänhet med
jämnmod av gotlänningarna. Det viktigaste var att Sverige fick stå
u tanför kriget.
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Så långt är känt följde köpmännen i allmänhet lojalt de ransoneringsbestämmelser som utfärdades. Undantag förekom emellertid.
År 1942 uppdagades en mycket stor kupongsvindel på Gotland."
Huvudagerande var en försäljare i Visby, som samarbetade med
fyra lanthandlare och en direktör på Östermalm i Stockholm.
Det fanns ett krismedvetande på Gotland som - trots att försörjningsläget var bättre på Gotland än på fastlandet - på grund av
närheten till kriget var större än på många andra håll. Därom vittnade bl a den omständigheten att utställningen "Folkhushållning i
kristid" fick ett stort genomslag just på Gotland." Det sagda hindrade dock inte att det här som annorstädes förekom hamstring.P
Senare under 1944 började Gotlands köpmän arrangera särskilda
husmodersaftnar runtom i bygden, där upplysningar gavs hur husmödrarna "skulle trolla med de knappa ransonerna"." Informationen var kunnig och vederhäftig genom att skolkökslärarinnor från
Sveriges Köpmannaförbunds Husmoderstjänst medverkade. Matlagningsdemonstration, klädvård och användningen av husgeråd
stod på programmet. Tusentals husmödrar deltog.

4.2.4 Strukturfrågar
När andra världskriget bröt ut hade partihandeln på Gotland kvar
den struktur som den haft i årtionden. De fyra stora dominerade
scenen med Björkanders och Degermans som huvudagerande. Alla
fyra arbetade på kolonialvaruområdet, men endast Björkanders och
Degermans inom spannmåls-, gödnings- och foderämnessektorn. Just
på denna sektor hade lantmännens centralförening emellertid påtagligt stärkt sin position och de gamla grossisterna fick säkerligen
känna av konkurrensen och se sina marknadsandelar minska. Detta
torde särskilt ha gällt Degermans. På kolonialvarusidan var konkurrensen mellan de fyra stora inbördes och mellan dem och mindre grossist- och agenturföretag sannolikt livligare än förr. Marginalerna bör ha krympt, vilket ledde till att diskussioner började föras
om fusioneringar utan att dock leda till resultat.
Björkanders var fortfarande störst och representerade nu också
på kolonialvarusidan Speceristernas Varuinköp (SV). Detta bolag,
som ägdes av detaljister i Stockholms-området, ingick i IeA-kedjan.
Ledningen bestämde sig mitt under kriget för att öppna eget i Visby, eftersom Gotland hörde till bolagets arbetsområde. Därmed inleddes den process som skulle innebära en radikal strukturförändring genom de gamla grossistföretagens försvinnande. Processen
skulle emellertid ta en avsevärd tid.
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SV synes på ett tidigt stadium ha bestämt sig för att välja Degermans i stället för Björkanders för ett uppköp, möjligen under påverkan av detaljhandlarna på Gotland. Det är inte ens säkert att Björkanders vid tillfället var till salu. En uppgörelse kom snabbt till stånd
som innebar att SV köpte aktierna i Degermans och därmed deras
kolonialvarugren. Samtidigt införlivades Björkanders kolonialvarusida i SV:s rörelse mot att i gengäld Björkanders fick överta Degermans spannmålsrörelse." Det innebar att Gotland nu vid sidan om
centralföreningen i praktiken hade endast en spannmålsgrossist.
SV:s förvärv av AB Carl Degerman ingick med säkerhet i en långsiktig strategi och hade knappast något att göra med de speciella
förhållanden som rådde under kriget. Däremot är det väl antagligen
så att Degermans, som hade fått en ny ledning, påverkades av den
allmänna osäkerheten och det delvis tryckta läget och därmed blev
benägna att sälja. r efterhand är det lätt att konstatera att beslutet att
sälja var klokt och riktigt.
De nämnda förändringarna beslutades under 1943 för att träda i
kraft vid ingången av 1944. Upptakten skedde för köpmännens del
vid ett sammanträde i Visby den 31 oktober 1943, i vilket 31 gotländska köpmän deltog." Där antogs en resolution, i vilken inledningsvis framhölls, att de gångna årens framställningar till Visby
Grossistförening att medverka till en rationalisering av partihandeln på Gotland tyvärr ej hade lett till något resultat. Då genom SV:s
förvärv av Degermans ett "detaljhandelns eget inköpsföretag" kommit till stånd, vädjade de deltagande köpmännen till sina gotländska kollegor att samfällt sluta upp och därigenom medverka till att
lösa inköpsfrågan. En hänvisning gjordes till att över 8 000 handlanden redan var anslutna till rCA-koncernen. Man hoppades få till
stånd en nyteckning i SV om sammanlagt 100 000 kronor.
Det kan nämnas att AB Carl Degerman då hade ett aktiekapital
på 300000 kronor och att omsättningen 1942 varit 2057000 kronor.
Varulagret var vid utgången av 1942 bokfört till 471 000 kronor. För
förvärvet erlade SV sammanlagt 300 000 kronor, vilket betyder att
aktieägarna fick det nominella beloppet för sina aktier. r uppgörelsen ingick också att dåvarande verkställande direktören för Degermans, Carl-Erik Degerman skulle anställas som kassadirektör i SVbolaget i Stockholm.
Nästa möte med köpmännen hölls på stadshotellet i Visby den 14
november. Det var fyra ledande detaljister nämligen Einar Broander, Gösta Löfveberg, Gunnar Stengård och John R Wittberg som
inbjudit till detta. Bland dem var det säkert Gösta Löfveberg som
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mest energiskt drev frågan. Vid mötet talade SV;s VD J Rud Liwendahl om SV:s planer och han bör ha fått ett gott gensvar. Trots att
konkurrensen skulle komma att minska genom SV:s intåg på Gotland bedömde detaljisterna möjligheterna att få ner sina inköpskostnader och därmed påverka sina rörelseresultat förmånligt som
goda. De fick också själva vara med och styra utvecklingen.
Det kan nämnas att lunch serverades till en kostnad av 3 kronor
(inklusive pilsner) per deltagare och att ransoneringskort skulle
medtagas.
I december fick Degermans besök från SV. Då diskuterades personalsituationen och lokalfrågorna. På ett tidigt stadium lanserade
Löfveberg sin kollega Gunnar Stengård, ursprungligen från Fårösund, som chef för SV på Gotland. Han accepterade anbudet och det
visade sig snabbt att Stengård var rätt man för uppgiften att lotsa in
SV på ön. Från början hade Stengård tänkt sig ett engagemang som
skulle vara begränsat till tre år; han ville därefter gärna återgå till
sin egen affärsverksamhet. Så blev det inte, utan Stengård blev kvar
i företaget hela sitt verksamma liv, senare bosatt i Stockholm som
högste chef för hela SV:s rörelse och under lång tid med Carl- Erik
Degerman som sin närmaste medarbetare och vice VD.
För att ytterligare belysa utvecklingen inom partihandeln under
kriget har Björkanders räkenskapsmaterial granskats/" Vinstutvecklingen framgår av tabell 4:14. Vid en bedömning av siffermaterialet
bör beaktas den tidigare redovisade strukturförändringen inom den
gotländska partihandeln, som ju berörde Björkanders.
Tabell 4:14 AB C J Björkander & Son vinster 1939-1945
År

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Kronor 12765

13582

6436

12982

11 214

11835

9670

Kiilla: Björkanders affärsarkiv, LAV.

AB C J Björkander & Son var 1939 ett utomordentligt väl konsoliderat företag. Detta framgår tydligast av att aktiekapital och reservfond tillsammans uppgick till 400 000 kronor, vartill kom vinstmedel om cirka 54 000 kronor. Det egna kapitalet utgjorde med andra
ord 454 000 kronor, aven balansomslutning på 613 000 kronor. VD
hade med säkerhet en tillfredsställande lön och det öppet redovisade resultatet säger knappast något om det verkliga överskottet. Allt
talar emellertid för att Björkanders rörelse gick bra även under kriget.
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Vid utgången av 1945 hade balansomslutningen svällt till 1 026 000
kr, vilket helt berodde på att varulagret ökat från 261 000 år 1939 till
631 000 kr 1945. Genom förvärvet av Degermans spannmålsrörelse
hade lagret av spannmål, gödning och foderämnen ökat kraftigt.
Konsolideringsgraden var naturligtvis lägre men fortfarande hög
och mycket betryggande.
Som jämförelse med Björkanders har Kolmodins företag, som 1939
ombildades till aktiebolag, granskats." De redovisade resultaten
framgår av tabell 4:15.
Tabe114:15 AB C I Kolmodins vinster 1940-1945

Ar
Kronor

1940

1941

1942

1943

1944

1945

9223

8117

5129

3726

4313

2191

Källa: AB C I Kolmodins årsredooisningar.

Både Kolmodins och Lundbergs bör ha känt av konkurrensen från
SV mot slutet av kriget. Ingen av rörelserna torde ha varit särskilt
lönsam, men Kolmodins gick dock sannolikt väsentligt bättre än
Lundbergs. Tiden var dock ännu inte mogen för ytterligare strukturförändringar. De hör efterkrigstiden till.
Detaljhandelns strukturförändringar under krigsåren är inte lika
lättfångade. Mycket skulle kunna tyda på att nyetableringen fortgick under kriget i rätt stor omfattning, men en närmare analys skall
visa att detta antagligen är en felsyn. Den nyetablering som otvivelaktigt förekom innebar ofta ett övertagande av tidigare befintlig
handelsrörelse eller att nyetableringen motsvarades aven nedläggning. Hur omfattande nyetableringen respektive nedläggningen var
går emellertid knappast att exakt fastställa. Tydligt är under alla
omständigheter att det fanns många gotlänningar som även under
kriget drömde om att skaffa sig en utkomst som köpmän.
Länsstyrelsens handelsregister har genomgåtts för att belysa utvecklingen. I tabell 4:16 har nyetableringen inom handeln redovisats.
Vid sammanställningen har samtliga företag som anmält att de övertagit äldre rörelser uteslutits, likaså företag som själva uppgivit att de
arbetat i en annan bransch än lanthandel respektive specerihande1.
Det finns anledning att läsa tabellen med stor försiktighet. Det
enda som egentligen kan utläsas är att nyetablering förekom och att
den lär ha avmattats 1940, då den helt upphörde i Visby. Över huvud taget synes det ha varit en försiktigare nyetablering i Visby än
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på landsbygden. Tabellen ger dock säkert en överdriven bild av
nyetableringen - många rörelser har inte kunnat återfinnas i telefonkatalogen och stannade på papperet. Det blev inte ens en verksamhet med kontoret på fickan. I flera fall har säkert rörelser som
inte hör hemma inom lanthandel eller specerihandel på grund av
bristande upplysningar medtagits.
Tabe1l4:16 Nyetableringen inom lant- och specerihandel1939-1945
Ar

1939

Landsbygden

Visby

Totalt

25

6

31

1~

D

1941

11

10

21

D

1942

19

4

23

1943

18

9

27

1944

23

8

31

1945

21

11

32

Källa: Handelsregistret, Länsstyrelsen i Visby.

Det mesta talar för att strukturen i stort inte påverkades av de förändringar som inträffade eller som redovisades på papperet. I telefonkatalogen upptas år 1939 i Visby 36 specerihandlare (inkl filialer) och år 1945 35 (inkl filialer). På landsbygden var motsvarande
siffror för lanthandlarna 146 resp 145. I socken efter socken är antalet oförändrat. Det mest utmärkande för detaljhandelsstrukturen
torde dessa år därför ha varit stelhet.
Samtidigt skall det konstateras att det fanns affärsområden vid
sidan av de nämnda som tilldrog sig ett nyvaknat intresse. Det fanns
även trakter där affärsmöjligheterna ökade till följd av förläggningen av många inkallade, även om deras köpkraft var begränsad. Exempel härpå är kaferörelser nära Visborgs slätt.
Det förtjänar nämnas att länsstyrelsen uppgav att det vid utgången av 1941 fanns totalt 1231 ännu bestående firmor inregistrerade i handelsregistret - hur mycket nu den siffran var värd." Samtidigt meddelades att 66 nya firmor intagits i handelsregistret 1939,
29 år 1940 och 36 år 1941.
Säkra kvantifieringar rörande etableringar och nedläggningar
under denna tid är som tidigare nämnts icke möjliga och materialet
medger endast allmänt hållna slutsatser. Tilläggas må att många av
de nyetablerade rörelserna blev kortlivade och försvann redan under kriget eller kort därefter på grund av konkurrensen. Konkurser
förekom och det var inga lätt förtjänta pengar för dem som var nya.
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Världskrigen - två parenteser

Det finns åtskilliga vittnesbörd om de umbäranden och svårigheter
som avspärrning och regleringar vållade allmänheten både under
det första och det andra världskriget. Kristidsorganens handlingar
vittnar också om att omställningen från normal fredshushållning
till kristidsreglering var smärtsam. Parti- och i synnerhet detaljhandeln upplevde varubrist och ransoneringssystem som betungande
och irriterande. För Gotlands del skärptes läget som tidigare nämnts
genom de svåra isförhållandena i Östersjön 1940, 1941 och 1942, då
ön tidvis saknade sjöfartsförbindelser med fastlandet.
Det positiva var att Gotland under båda kristiderna var en utpräglad jordbruksbygd. Detta innebar god tillgång på baslivsmedel
som kött, smör och ägg. Ransoneringskorten gav naturligtvis samma tilldelning på Gotland som på fastlandet, men utan att det förekom någon mera omfattande svartabörshandel var försörjningen på
gårdarna och i Visby likväl bättre. Skördeutfallet hade sin betydelse
och den omständigheten att skörden slog fel 1940 påverkade försörjningsläget negativt. Möjligen fick detta "utbudsminimum för
jordbruksprodukter" den positiva effekten att den framdrev "en
skärpning av hela produktions- och konsumtionsregleringen på ett
tidigt stadium"." Genom avspärrningen försvann många varuslag,
men ett studium av handelsstatistiken visar för Gotlands del att
kolonialvarutillförseln under andra världskriget upprätthölls tämligen väl. Likaså försågs konsumenterna med koks för uppvärmning i tillfredsställande omfattning.
Den redogörelse som lämnats i det föregående tyder på att gotlänningarna visserligen tidvis kunde lida brist på viktiga varor, men
att bristen var kortvarig och övergående. Ingen lär ha lidit av svält
på Gotland under krigsåren. Försörjningen var om inte god så dock
acceptabel. Det gör att det kan vara berättigat att tala om de båda
världskrigen som två parenteser. De satte inga djupare spår i en
långsiktig förändring som pågick från början av 1900-talet till slutet
av 1940-talet.
Organiserandet av krisförvaltningarna, centralt och lokalt, skiljer sig väsentligt mellan första och andra världskriget. Detta kunde
inte undgå att påverka själva konsumtionen och tog sig bl a uttryck
i att den akuta livsmedelsbristen under 1917/1918 års "kålrotsvinter" under andra världskriget ersattes av jämnare och bättre planerad försörjning.t"
Det föreligger också en skillnad mellan de båda världskrigen när
det gäller näringslivets medverkan. Organisationsväsendet var ännu
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1914 relativt svagt utbyggt både inom handel och industri och på
jordbrukets område. Detta fick konsekvenser både centralt och lokalt. Under det andra världskriget var Sverige däremot genomorganiserat och det var lätt att engagera företrädare för näringslivet i
kommissioner och lokala krisorgan. Av personalen i Handelskommissionen och Priskontrollnämnden kom inte mindre än 2/3 från
det privata näringslivet.f På Gotland kom handelns män att spela
en aktiv roll i krisförvaltningarna under båda världskrigen. Särskilt
under det andra världskriget var krisorganisationen väl utbyggd
och den fungerade också tämligen bra. Då var det främst detaljhandelns företrädare som agerade aktivt, under det att grosshandlarna
hade en viktigare roll att spela 1917-1918. Undersökningen har också visat att relationen detaljist-konsument i stort sett klarade påfrestningarna väl. I detta hänseende torde det dock ha funnits en
markerad skillnad mellan förhållandena under det första världskriget och det andra. Det framhölls redan under det andra världskriget
att allmänheten var i hög grad "ransoneringsmedveten" under det
att konsumenterna förra gången var i princip avogt inställda mot
alla statliga ingrepp på marknaden." På Gotland var dessutom båda
gångerna krismedvetandet antagligen större än på många andra håll
beroende på närheten till krigsskådeplatsen.
Handelns struktur påverkades under första världskriget endast i
begränsad omfattning. Partihandeln uppvisar knappast några förändringar alls och inte heller specerihandeln i Visby påverkades.
Nyetableringen på landsbygden torde emellertid ha fortsatt.
Under det andra världskriget inleddes en strukturförändring inom
partihandeln genom att Speceristernas Varuinköp (SV) etablerade
sig på Gotland och övertog kolonialvaruhandeln från Degermans
och Björkanders. Samtidigt koncentrerades den enskilda spannmålshandeln till Björkanders, som blev ende kvarvarande konkurrent
till Gotländska Lantmännens Centralförening (GLC). Även om det
förekom en relativt livlig nyetablering inom detaljhandeln - speciellt på landsbygden - är det föga troligt att antalet lanthandlare
ökade nämnvärt; nyetableringarna motsvarades av nedläggningar.
I Visby var antalet specerihandlare i stort sett oförändrat 1945 jämfört med 1939.

Kap 5 Tillväxt och standardhöjning
(1919-1951)

5.1

Svensk ekonomi mellan och efter krigen

Det kännetecknande för mellankrigstiden i Sverige var en snabb
ekonomisk tillväxt trots ett par mycket svåra lågkonjunkturer 19191922 och 1931-1933. Det är under denna tid vårt land övergår från
att vara ett samhälle, dominerat av jordbruk, till att bli en modern
industrination. Efter det andra världskriget upplevde vi på nytt en
snabb expansion.
Under mellankrigstiden utgjorde den årliga ökningen i industriproduktionen i genomsnitt 4 procent. Även sysselsättningen ökade
men väsentligt mindre än produktionen. Det innebar att produktiviteten höjdes kraftigt. Utvecklingen framgår av diagram 5:1. Diagrammet visar även att exporten utgjorde en viktig hävstång för
utvecklingen och detta alldeles särskilt under 1920-talet. Det är vidare värt att med Erik Dahmen konstatera, att bakom denna tillväxt
låg "i allt väsentligt enskild företagarverksamhet i ett av marknadshushållning och med tiden ökat internationellt beroende präglat folkhushåll, som dock i vissa hänseenden mer än förut påverkades även
av ekonomisk politik, i huvudsak konjunkturpolitik".' För en undersökning som ställer handeln i centrum är det också viktigt att
notera, att det samtidigt är fråga om en omvandling, där nya distributionsmetoder, nya produkter och nya företag ersätter det gamla
och delvis föråldrade.
Det första världskriget hade för Sveriges del inneburit en högkonjunktur, som bl a fick till följd en spekulationsvåg. Efter vapenstilleståndet 1918 inträffade emellertid ett prisfall på världsmarknaden. Relativt snabbt avlöstes prisnedgången dock av prisstegringar
och livlig efterfrågan både på export- och importvaror. Mot slutet
av 1919 inleddes en högkonjunktur, som dock blev kortvarig. Den
följande deflationen ledde till förödande konsekvenser för en del
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Diagram 5:1 Industrins utveckling 1919-1939
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Källa: Dahmen, E., Mellankrigstiden.
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företag inom handel och industri.' Arbetslösheten steg och var som
högst under vintern 1922.
Även depressionen blev dock kort och en sanering var genomförd redan mot slutet av 1923. Förutsättningar förelåg nu för en ny
konjunkturuppgång i Sverige, samtidigt som den internationella
ekonomin förbättrades. Det dröjde dock inte längre än till slutet av
1929 förrän tecken på en allvarlig depression åter började visa sig.
Internationellt varade denna kris långt in på 3D-talet, men för Sveriges vidkommande blev krisen, som kulminerade 1931-1933, relativt
lindrig. Den var inte heller på samma sätt som krisen i början på 20talet strukturell. Även om Sverige i högre grad än tidigare var beroende av den internationella utvecklingen hade på 3D-talet motståndskraften mot konjunktursvängningar blivit större inom näringslivet.
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Därtill kom att statliga åtgärder vidtogs för att dämpa arbetslösheten, vilket var gynnsamt bl a för handeln.
Återhämtningen påbörjades 1934. Senare delen av 30-talet kännetecknades av industriell dynamik, av expansion på hemmamarknaden och aven omfattande nyetablering av företag. Handeln påverkades positivt aven livlig inflyttning till tätorterna och aven
allmän köpkraftsökning.
Redan på 1920-talet hade fabriksförpackade märkesvaror börjat
bli allt vanligare inom detaljhandeln.' Det ledde till en väsentlig ökning av reklamen. Butikslokalerna måste anpassas så att varorna
bättre kunde exponeras för kunderna - nästa fas i utvecklingen blev
självbetjäningsbutikerna, som dock inte kom förrän efter det andra
världskriget. Redan tidigare hade dock många affärsfastigheter fått
byggas om bl a för att större skyltfönster krävdes." När systemet
med märkesvaror slagit igenom fick det också som följd att den
gamla kombinationen av tillverkning och handel efter hand mer
eller mindre försvann. Det är också under den här tiden som konfektionen slår igenom och suddar ut mycket av klassgränserna.
Det har sagts att mellankrigstiden i många branscher blev etableringarnas och de många nya småföretagarnas tid," Det gäller särskilt de konsumentvaruproducerande branscherna. Trots den expansion som tidigare ägt rum inom handeln är detta omdöme giltigt
även för detaljhandeln. Antalet handlare ökade från nära 38 000 år
1920 till över 63 800 år 1931 och nära 83 000 år 1951.6 Inom livsmedelshandeln (inkllanthandeln) ökade antalet arbetsställen med 10
procent mellan 1931 och 1951, men lanthandeln hade under samma
tid redan börjat sin tillbakagång; antalet lanthandlare sjönk från 15 600
till Il 000. Det var alltså inom specerihandeln som expansionen skedde. Utrikeshandelns andel av ekonomin blev under mellankrigstiden aldrig lika hög som under tiden före det första världskriget eller
efter det andra? Orsaken var den långsamma utvecklingen inom
världshandeln.
Det är under denna tid som ett system med underleverantörer
börjar utvecklas inom verkstadsindustrin. Den höjda levnadsstandarden tar sig uttryck i en växande efterfrågan på varaktiga konsumtionsvaror, vilket i sin tur också stimulerar till nyetablering av
småföretag inom produktion och försäljning. Distributionsapparaten påverkas aven begynnande bilism. Även järnvägarna präglas
av ett ökat transportarbete." Elektrifieringens betydelse för nyetableringen bör också nämnas. Till bilden hör att handelns män, som
tidigare varit dominerande inom nyetableringen, nu får se sig över-
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flyglade av andra kategorier som arbetare, förmän, verkmästare och
ingenjörer som rekryteringsbas i takt med att inkomsterna ökar. Av
3537 företagsgrundare åren 1919-1939 utgör 380 företagsledare inom
handel, inköps- och försäljningschefer, handelsresande m fl. Dessa
representerar inte mer än 11 procent,"
För handelns del är utvecklingen av BNP av betydelse. Av diagram 5:2 framgår den mycket starka ökning av BNP med två avbrott
som präglat hela perioden 1919-1951. Senare hälften av 1920-talet
och tiden efter depressionen 1931-1933 var perioder då BNP ökade
särskilt starkt.
Diagram 5:2 BNP och BNP per capita i Sverige
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Sysselsättningen inom handeln ökade särskilt starkt under 1920talet och sedan måttligare under 30-talet för att senare på nytt öka i
snabbare takt på 40-talet.1O Handelns produktion steg under hela
tiden 1920-1950, men speciellt på 40-talet. Följden blev att produktiviteten sjönk på 20-talet och att den förbättrades starkt under de
följande årtiondena. Siffrorna framgår av tabell 5:1, i vilken förf
framräknat prodjsyss. Tabellen bygger på länkindex, alltså jämförelse mellan varje par av år som återfinns i tabellen, varvid det
första är lika med 100.
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Tabell 5:1

Ar
1920-30
1930-40
1940-50
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Sysselsättning och produktion inom handeln 1920-1950
Prod/Syss
0,90
1,16
1,23

Prod
129
131
164

Syss
143
113

133

Kiilla: Krantz, O., Historiska
nationalräkenskaper för Sverige:
Privata tjänster ochbostadsutnyttjande 1800-1980.

Det har också blivit möjligt att följa utvecklingen inom handelns
produktion, här definierad som bruttoproduktion, och utvecklingen
av den del som går till konsumtion." Diagram 5:3 visar dessa serier
för åren 1920-1950.
Diagram 5:3 Handelns produktion och den del därav som används inom
konsumtionen 1920-1950
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Den jordbrukskris som drabbade Sverige på 1930-talet blev svårbemästrad. Jordbruksregleringen kom till för att skydda den inhemska produktionen och stimulera till ökad export." Detta innebar
importkontroll, produktionsstöd och prisregleringar. Strukturförändringar bromsades upp och det traditionella familjejordbruket
kom att bestå.
Betydande produktionsförändringar inträffade under mellankrigstiden inom jordbruket till följd av konsumtionsförskjutningar.
Sålunda ökade veteproduktionen från 254 000 ton 1919 till ca 861000
ton 1939.13 Annan spannmålsproduktion minskade emellertid samtidigt, varför den samlade ökningen av spannmålsproduktionen stannade vid 20 procent under denna period. Produktionen per arealenhet förbättrades. Även inom animalieproduktionen skedde en påtaglig produktivitetsförbättring. Mjölkproduktionen per ko och år
ökade med ca 15 procent under 1930-talet. Smörproduktionen fördubblades under 20-talet och ökade med 60 procent under nästföljande decennium.
På den ekonomiska politikens område innebar 1930-talet över
huvud taget en aktivering efter regeringsskiftet 1932. Underbalanserade budgetar, en devalverad krona, stimulerat bostadsbyggande
och ökade socialförsäkringsåtgärder ingick - allt för att stimulera
expansion och välfärd. Skattepolitiken med ökade möjligheter till
vinstnedplöjning kan också sägas ha verkat i samma riktning. Helt
avgörande för den förbättring som inträffade mot slutet av 30-talet
var emellertid den draghjälp Sverige fick aven internationell högkonjunktur.
När de ekonomiska förhållandena efter andra världskriget började normaliseras inleddes på nytt en tillväxt som var snabbare än
tidigare. Industrins årliga tillväxt var inte mindre än 7,7 procent
åren 1945-1950 och varuhandelns tillväxt 7,5 procent. Utrikeshandeln torde därmed ha haft en större betydelse för tillväxten under
denna tid än under mellankrigsåren.v' Exportens värde och volym
steg kontinuerligt från 1945 till 195V5 Även importen steg under
samma tid, om än svagare; särskilt från mitten av 1949 till början av
1951 var det en jämn och kraftig ökning av importen."
Vid en bedömning av det ekonomiska förloppet, särskilt konsumtionsutvecklingen har man även att uppmärksamma befolkningsutvecklingen. Av tabell 5:2 framgår befolkningens storlek åren
1920,1930, 1940 och 1950. Tabellen visar tydligt att vi haft en kontinuerlig ökning, men att denna haft skiftande styrka. Särskilt stark
var den på 1940-talet, både under och efter andra världskriget, med-
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an ökningen var betydligt svagare både på 1920- och 1930-talet. Vi
kan också notera att kvinnoöverskottet successivt minskar under
den nu behandlade perioden.
Tabell 5:2

Sveriges befolkning 1920-1950 (tusental)

Ar

Män

Kvinnor

1920

2898

3006

1930

3021

3121

1940

3160

3211

1950

3506

3535

Källa: Historisk statistik för Sverige, del 1, tabell 4.

Det bör också nämnas att den arbetsföra befolkningen (15-64 år)
ökade mer än befolkningen i övrigt från 1920 till 1940.17 På 1940talet blev emellertid tillväxten större för yngre och äldre befolkningsgrupper. Procentsiffrorna för åldersgruppen 15-64 år framgår
av tabell 5:3.
Tabell 5:3

Sveriges arbetsföra befolkning i procent av
totalbefolkningen 1920-1950

Ar

Befolkning i dlder 15-64 dr

1920

62,3

1930

66,0

1940

70,2

1950

66,4

Källa: Historisk statistik för Sverige, del 1, tabell 19.

När det gäller konsumtionens utveckling har vi tillgång till Socialstyrelsens levnadskostnadsundersökningar 1923, 1933 och 1948. Av
dessa framgår att utgifterna per hushåll i städerna minskade från 3 889
kr 1923 till 3 803 kr 1933, för att därefter öka till 9 527 kr 1948 (arbetare och lägre medelklass). Även för medelklassen var det en minskning mellan 1923 och 1933 eller från 7 703 till 7 089 kr. För lantarbetare och skogsarbetare gjordes undersökningar 1920 och 1933 och
för deras vidkommande sjönk utgifterna från 3 318 till 1 775 kr." I
det senare fallet var det fråga om mer än en halvering av utgifterna
för mat och dryck liksom för kläder och skodon.
Av undersökningarna framgår också att konsumtionen av mat
och dryck för arbetare och lägre medelklass resp år utgjorde 45,1,
36,4 och 37,0 procent av totalkonsumtionen. För medelklassen sjönk
denna konsumtion mellan 1923 och 1933 från 29,1 procent till 25,4
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procent. Även för lantbruks- och skogsarbetare var minskningen
kraftig mellan 1920 och 1933 eller från 62,6 ti1151,l procent.
Under 1920-talet upplevde konsumenten, särskilt i början av decenniet, starka prisfluktuationer, vilket tydligt framgår av Socialstyrelsens levnadskostnadsindex och av de kontinuerliga undersökningar som genomfördes fram ti111931 beträffande livsmedelskostnaderna (inklusive bränsle och lyse). Förändringarna framgår av
diagram 5:4, som bl a visar att hushållens kostnader när det gäller
de tre nämnda kategorierna av varugrupper sjönk mycket kraftigt
under deflationskrisen 1920-1923 och därefter i allmänhet var svagt
fallande. Eftersom lönerna för arbetare var sakta stigande fr o m
1923 och endast svagt fallande för tjänstemän innebar 1920-talet och
i än högre grad 1930-talet i reala termer ökad köpkraft för de svenska konsumenterna."
Diagram 5:4 Livsmedelskostnaderna (inkl bränsle och lyse) samt
konsumentprisindex 1919-1931. Juli 1914 = 100
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Från 1930-talet har vi tillgång till löpande serier för den privata
konsumtionen. Av diagram 5:5 framgår att den totala privata konsumtionen sedan början av 1930-talet ökade kraftigt framför allt i
löpande priser men även i fasta priser. Vi känner också till att konsumtionen av livsmedel steg kraftigt från 1931 till 1951 eller från 9,0
miljarder kr (i 1964 års priser) till 12,8 miljarder kr. 20 Det innebar en
årlig ökning under dessa 20 år om 1.8 procent. Utgiftsandelen var
emellertid i löpande priser oförändrad.
Diagram 5:5 Den totala konsumtionen 1931-1968
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Källa: D~lman, C.J., och Kletrmarken, A., Den privata konsumtionen 1931-1975.

De studier som gjorts av totalkonsumtionen i aggregerade tal kan
sägas bestyrka den bild aven positiv utveckling av den privata
konsumtionen under mellankrigstiden som framgår av det föregående. Senare delen av 1920-talet liksom 1930-talet präglades av stigande reallöner. Till en ökning av levnadsstandarden bidrog också
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att familjerna på 30-talet var mindre än tidigare. Från 1923 till 1939
ligger den årliga konsumtionsökningen genomgående mellan 2,1
och 2,6 procent." Samma ökningstal gäller också för den följande
perioden fram till 1951. Eftersom vår undersökning avser ett typiskt
jordbrukslän bör påpekas att skillnaden mellan lantbrukares och
industriarbetares årsinkomst ännu vid slutet av 1930-talet var betydande eller 20-25 procent, vilket naturligtvis påverkade konsumtionsutvecklmgen." Senare skedde dock en utjämning.

5.2

Gotlands befolkning och näringsliv

Gotlands folkmängd uppgick 1920 till 55 853. Den steg därefter i
stort sett år från år, även om ökningstalen är relativt små och mindre bakslag noteras emellanåt. Ökningen fortsätter under andra
världskriget och öns högsta befolkningstal registreras år 1944, då
folkmängden uppgick till 59 609. Efter en liten nedgång 1945 stiger
befolkningskurvan på nytt, ehuru svagt. År 1950 uppgick befolkningen till 59 054 och följande år till 58 804. Befolkningskurvorna för
landsbygden och för Visby har redovisats i diagram 3:3.
Den positiva befolkningsutvecklingen är så gott som helt att hänföra till Visby. Stadens befolkning steg från 9346 år 1920 till 14 922
år 1951. Urbaniseringen är ett kännetecknande drag för hela perioden och i Visby expanderar näringsliv och service till följd av inflyttningen. Eftersom totalbefolkningen stiger väsentligt snabbare
än den yrkesverksamma, tyder mycket på att Visby fick motta många
pensionärer som flyttade in från landet.
Landsbygdens befolkningsutveckling präglas däremot av stagnation och så småningom nedgång. År 1920 bodde 46 507 gotlänningar på landsbygden och 1951 var antalet för första gången nere
under 44 000 eller närmare bestämt 43 932. 1920-talet kännetecknades
av mycket små förändringar och befolkningssiffran låg genomgående
något under 47 000 fram till och med 1931. De tre följande åren uppgick
befolkningen till något över 47 000, men sedan började nedgången,
som dock var ganska obetydlig fram till efterkrigstiden. År 1944 sjönk
siffran under 46 000 och 1947 under 45000 samt 1951 under 44 000.
Förändringarna på landsbygden är genomgående så små att utvecklingen inom lanthandeln icke kan ha påverkats särskilt mycket,
i vart fall icke förrän efter det andra världskriget. Då börjar också
bilismen att utvecklas på allvar, vilket på sikt får stora konsekvenser för bl a lanthandeln.
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Detaljhandeln i Visby åter bör ha gynnats av befolkningsökningen. Det växande kundunderlaget bör ha satt sina spår i omsättningssiffror, kanske också i struktur och specialisering, vilket närmare
skall studeras längre fram.
Den här i korthet relaterade befolkningsutvecklingen kan också
följas genom ett studium av yrkesfördelningen på Gotland, tabell
5:4.
Tabe115:4

Yrkesfördelningen på Gotland 1920-1950

Jordbruk o binär
Industri o hantverk
Handel o samfärdsel
Allmän tjänst m m
Husl arb, f d yrkesutöv
Totalt
Totalbefolkning

1920

1930

1940

1950

54,3
19,7

52,4

48,2

39,3

20,3

24,8

8,6

25,6

10,6

13,4

19,6
11,9

4,6

4,6

7,7

12,8

12,1

5,9

3,6

100,0

100,0

100,0

100,0

55853

57458

58532

59054

Källa: Sveriges Officiella Siatistik, Folkräkningarna.

Det framgår av tabellen att det är först under 1940-talet som jordbrukets andel av totalbefolkningen börjar minska markant på Gotland. Från att ännu 1930 ha utgjort 52,4 % sjunker andelen till 39,3 %
år 1950. Industrin är förhållandevis svagt utvecklad på Gotland och
kunde endast absorbera en del av den jordbruksbefolkning som övergick till annan yrkesverksamhet. På 1930-talet ökar dock industrins
andel med 4,5 procentenheter. En annan iakttagelse är att handel
och samfärdsel upplever en rejäl ökning på 1940-talet eller från 13,4
till 19,6 %. Allmän tjänst ökar också påtagligt från 1930 till 1950.
Även om ökningstakten inte är lika snabb i Visby, är det helt
naturligt dit som den statliga och en stor del av den kommunala
förvaltningen koncentreras; från 1930 till 1950 stiger andelen sysselsatta i allmän tjänst och fria yrken från 14,3 till 25,7 %. I Visby
förekommer även en ökning inom handel och samfärdsel under hela
perioden; 1920 var andelen 25,4 och 1950 36,9 %. Noteras kan slutligen att det husliga arbetet började minska kraftigt redan på 1930talet. Yrkesfördelningen för Visby stad redovisas i tabell 5:5.
Det bör framhållas att näringslivsstrukturen på Gotland under
hela perioden väsentligt avviker från hela rikets. Den procentuella
fördelningen för riket framgår av tabell 5:6.
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Tabe115:5

Yrkesfördelningen i Visby 1920-1950
1920

Jordbruk o binär
Industri o hantverk
Handel o samfärdsel
Allmän tjänst o fria yrken
Husligt arb, f d yrkesutöv
Totalbefolkning

1930

1940

1950

4,9

4,8

3,9

3,1

34,6

31,8

29,8

30,2

25,4

30,3

32,3

36,9

16,4

14,3

24,3

25,7

18,7

18,8

9,7

4,1

9346

10467

10959

14741

Kiilla: Se tabell 5:4.

)'abe115:6

Yrkesfördelningen i Sverige 1920-1950
1920

1930

Jordbruk o binär
Industri o hantverk

38,4
31,4

Handel o samfärdsel

12,8

Allmän tjänst o fria yrken
Husl arbete, f d yrkesutöv

4,6
12,8
100,0

100,0

Totalt

1940

1950

34,7

31,9

20,4

31,7

35,7

40,8

15,5

18,2

24,1

5,3

7,6

11,1

12,8

6,6

3,6

100,0

100,0

Kiilla: Se tabell 5:4.

Jordbruket hade i riket trängts tillbaka till 38,4 % redan 1920, då
Gotland redovisade procentsiffran 54,3. Inte ens 1950 hade Gotland
kommit ned till den siffra som var riksgenomsnittet 1920. På motsvarande sätt var industrins ställning svagare på Gotland än i riket
som helhet; 1920 var procenttalet på Gotland 19,7 att jämföra med
31,4 för riket. År 1950 var motsvarande tal 25,6 respektive 40,8. Handel och samfärdsel hade en snabbare utveckling på ön än i riket. Till
bilden hör vidare att kategorien allmän tjänst ökade hastigare på
Gotland än annorstädes.
Eftersom jordbruket spelade en så dominerande roll inom det
gotländska näringslivet under denna tid bör ytterligare några uppgifter lämnas om utvecklingen på just detta område.
Åkerarealen var under tiden från 1920-talet och fram till mitten
av 1940-talet tämligen oförändrad och snarast något ökande." Antalet hästar minskade relativt litet eller från drygt 15 000 till något
under 14000 och antalet kor sjönk från drygt 26000 till omkring 24000.
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Produktionen ökade samtidigt högst avsevärt. Veteskörden ökade
från 8 800 ton 1920 till 14 200 ton 1939. Rågskörden föll dock under
samma tid tillbaka från 13 900 till 9 400 ton och kornskörden från 13 900
till 12 600 ton. Sockerbetsodlingen gick starkt framåt och skördarna
uppgick på 1930-talet till över 100 000 ton mot 42 000 ton 1920.
På industriområdet är det egentligen endast cementindustrin som
förtjänar att nämnas. Visby cementfabrik hade ju grundats redan
1888 och sedan tillkom fabriken vid Valla i Rute och i Slite, vilka
båda påbörjade sin verksamhet 1919.24 Medan Rute-fabriken blev
ganska kortlivad, ökade produktionen starkt i Slite. Denna fabrik
övertogs 1931 av Skånska Cementaktiebolaget, som året förut övertagit Visby-fabriken. Produktionen vid den sistnämnda fabriken
nedlades 1941. Fastigheterna övertogs av AB Hampberedning.

5.3

Varuströmmarna till och från Gotland

Det skulle kunna antas att förändringarna i yrkesfördelningen på
Gotland fick återverkningar när det gäller varutrafiken från och till
ön. I det följande skall klarläggas hur utförsel och införsel utvecklades under perioden. Inledningsvis skall jordbrukets avsättning och
tillförseln av råvaror behandlas.
När det gäller de viktigaste sädesslagen - vete, råg och korn - har
utförselsiffrorna för tiden 1921-1950 sammanställts i tabell 5:7.
Tabell 5:7 Gotlands utförsel av vete, råg och kom 1921-1950
Ar

Vete

Rdg

Korn

5-drsmedeltal, ton

1921/25
1926/30
1931/35
1936/40
1941/45
1946/50

2097
4115
7207
5007
4775
4965

5343
2584
2970
1755
6694
3297

5472
6224
3387
1149
2092
1745

Utförseln av vete låg på 1930-talet i allmänhet högre än på 1920talet. År 1935 utfördes mer vete än någonsin - 12 617 ton. Även
1940-talet kännetecknades aven god utförsel.
Rågutförseln var i stort sett fallande efter 1923, men den fick ett
uppsving på 1940-talet.
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Kornutförseln hade däremot sin glansperiod på 1920-talet, då
den vissa år var uppe i eller över 8 000 ton. På 1930-talet låg de
högsta talen på drygt 4 000 ton. Under det därpå följande decenniet
var de i allmänhet lägre utom 1943, då utförseln uppgick till 5 400 ton.
Den mest betydelsefulla expansionen skedde inom sockerbetsodlingen, vilket fick till följd en mycket kraftig ökning av utförseln
av råsocker. Från att ha legat runt 1 000 ton 1919 steg utförseln
redan 1920 till över 6 000 ton och låg sedan flera år på 1920-talet
över 7 000 ton. Under det följande årtiondet låg maximisiffran på
över 18 000 ton och på 1940-talet över 20 000 ton. Utvecklingen
framgår närmare av diagram 5:6
Diagram 5:6 Utförseln av råsocker från Gotland 1919-1951

20000-1----------------------

1920

1930

1940

1950

Källa: Gotlands Handelskammares tlrsberättelser.

En positiv utveckling skedde även inom animalieproduktionen kött, smör och ägg. Mest betydelsefull var av allt att döma ökningen
av köttutförseln till fastlandet. Utvecklingen för utförseln av de tre
viktigaste animalieprodukterna framgår av tabell 5:8.
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Tabell 5:8
Ar
1920
1930
1940
1950
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Utförseln från Gotland av kött, smör och ägg
1920, 1930, 1940 och 1950
Kött
Ton
617
1960
1535
2935

Smör
Ton
415
1508
1217

Ägg
1 000 st
15581
29488
29651

1379

36269

Kiilla: Gotlands Handelskammares
tlrsberättelser.

Av den lämnade redogörelsen för jordbrukets utförsel under tiden
1920-1950 framgår att den omfördelning som skedde i yrkesfördelningen under samma period icke ledde till minskad produktion eller utförsel av jordbruksprodukter. Produktiviteten ökade med andra ord kraftigt inom gotländskt jordbruk och denna långsiktiga
trend bör ha inverkat positivt på lanthandeln och därmed även på
kolonialvarugrosshandeln och den del av partihandeln som alltjämt
sysslade med spannmål och jordbruksförnödenheter.
För jordbruksproduktionen var nu som tidigare införseln av foderkakor och gödningsämnen en nödvändighet. För båda dessa varor kan vi notera en kraftig ökning, vilket framgår av tabell 5:9.
Tabell 5:9
Ar

Införseln till Gotland av foderkakor och gödning
1920, 1930, 1940 och 1950
Foderkakor

Gödning
Ton

1920

1029

9889
12172

1930

3077

1940

6863

15671

1950

5360

45917

Kiilla: Gotlands Handelskammares
årsberättelser.

När det gäller hanteringen av varuströmmarna från och till jordbruket kom under perioden jordbrukets föreningsrörelse att spela en
växande roll för att mot slutet bli helt dominerande. Ännu in på
1940-talet tog dock de båda ledande privata grossisterna Björkanders och Degermans en aktiv del i spannmålshandeln samt importen av foderämnen och gödning och Björkanders fortsatte även därefter. Animalieprodukterna togs däremot tidigt till stor del över av
jordbrukets egna företag. Vad gäller utförseln av råsocker var det
en intern affär inom Sockerbolaget.
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Går vi över till industrisidan är det främst den kraftiga ökningen
av cementutförseln som förtjänar uppmärksamhet. Från att 1920 ha
legat på cirka 70 000 ton passerades 125 000 ton 1923 och 150 000 ton
1930 samt 200 000 ton 1938. Efter kriget sköt utförseln på nytt fart
och låg åren 1946-1950 mellan 250 000 och 290 000 ton. Exporten och
utförseln till fastlandet ombesörjdes av industrin själv.
Volymmässigt kom även kalkstensutförseln att öka kraftigt. År
1920 låg den på 173 000, 1930 på 467 000,1940 på 533000 och 1950 på
650 000 ton. Även i detta fall skötte industrin själv utförseln utan
inblandning av den gotländska handeln. Det var endast när det gällde
den på sandsten grundade slipstenstillverkningen och försäljningen som en handelsman - Hansen i Burgsvik - spelade en dominerande roll.
På importsidan sker en stark uppgång av kolimporten, främst för
cementindustrins och elindustrins räkning. Utvecklingen framgår
av tabe115:10, som också belyser importen av koks och mineraloljor.
Den sistnämnda varan blev ju verkligt betydelsefull i importstatistiken först efter kriget i samband med bilismens genombrott och den
ökade användningen av traktorer inom jordbruket. Årtalen 1921
och 1939 har valts för att de är mer representativa än de jämna
årtalen 1920 resp 1940.
Tabell 5:10 Införseln till Gotland av kol, koks och mineraloljor
1921, 1930, 1939 och 1950
Koks

Mineraloljor

Ar

Kol

1921

26562

1722

1433

1930

80518

14349

4663

1939

118048

13112

10538

1950

53554

13906

73308

Ton

Källa: Gotlands Handelskammares
drsberättelser.

För utvecklingen inom specerihandeln i Visby och lanthandeln på
Gotlands landsbygd var införseln av konserver och specerier av avgörande betydelse. Diagram 5:7 visar införseln av dessa varor 19191951. Av diagrammet framgår att - frånsett krisen i början på 1930talet - en måttlig stegring kännetecknar utvecklingen under denna
tid. Varuförsörjningen måste långsiktigt successivt ha förbättrats
och därmed möjligheterna för dem som var verksamma inom den
berörda handeln att tillgodose en växande efterfrågan. Att det förekom en nedgång 1949-1951 får anses som en anpassning till en mer
normal efterfrågan när efterkrigstidens första köprusch ebbat ut.
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Diagram 5:7 Införseln till Gotland av konserver och specerier 1919-1951

1919 1921 1923 1925 1927 1929 1931 1933 1935 1937 1939 1941 1943 1945 1947 1949 1951

Käl/a: Gotlands Handelskammares drsberättelser.

5.4

Två konjunkturkriser

Det gotländska näringslivet med ett alltjämt dominerande jordbruk
drabbades av flera tecken att döma lindrigare än riket i övrigt av
den kris som följde på första världskriget. Gotlands ledande affärsmän var även medvetna om detta." Krisen inleddes på hösten 1920
och fördjupades under de följande åren.
Gotlands Handelskammare har framhållit att cement- och kalkstensindustrin likväl drabbades och kom att arbeta "under mycket
ogynnsamma förhållanden". Även byggnadsverksamheten avstannade.
Prisfallet medförde "icke ringa våda för handeln". Först drabbad
blev partihandeln och längre fram detaljhandeln. Risken var naturligtvis stor att detaljisten skulle möta köpmotstånd i en tid av fallande priser och bli liggande med alltför stora lager. Redan i början av
krisen framhölls att betalningsinställelser förekommit. Senare hette
det att "det allmänna prisfallet, de alltför höga produktionskostnaderna och den minskade köplusten" utövat en "förlamande inver-
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kan på affärslivet". Affärsmännen hade blivit modlösa och olustiga.
Den stigande arbetslösheten var ett problem i sig och bidrog också
till minskande efterfrågan.
En ljusning började emellertidskymta 1922, då avvecklingen av
kristidens regleringar ansågs kunna ske i lugnare former. De låga
spannmålspriserna fick emellertid en påtaglig inverkan på lantbrukarnas efterfrågan, som lanthandlarna i sin tur fick känning av.
Året därpå svängde det definitivt åter uppåt. Skörden var god
och även om spannmålspriserna alltjämt ansågs pressade förbättrades inkomstförhållandena på Gotlands landsbygd. En ökad varuefterfrågan blev följden. Till detta bidrog också den ökande sysselsättningen i cement- och kalkstensindustrin till följd av ökat byggande. Arbetslöshetssiffrorna sjönk.
Även om konjunktursvackan begränsades till en tvåårsperiod är
det klart att de köpmän som inte hade en stabil ekonomi fick svårigheter att överleva. För Visbys del har konkursakterna undersökts
åren 1919-1923. Resultatet framgår av tabell 5:11, som visar att det
skedde en ökning av antalet konkurser just 1922, bl a inom handeln.
Utvecklingen var med stor sannolikhet densamma på landsbygden.
Allmänt kan konstateras att så gott som alla köpmän på Gotlandtrots att påfrestningarna var mycket kännbara 1921-1922 - red ut
stormen om än med försvagad ekonomisk ställning.
Tabell 5:11 Antalet konkurser i Visby 1919-1923
Ar

1919
1920
1921
1922
1923

Handlanden

Övriga

1

Totalt

3
2

2
2
2
7

2

4

8

6

7

15
13

Källa: Visby Rådhusrätts arkiv C II:1-3, LAV.

För att belysa utvecklingen inom lanthandeln har boksluten för AB
Duse & Melin i Hemse studerats." Av undersökningen framgår att
företaget åren 1918 och 1919 redovisade vinster om 33 640 resp 29
507 kr. 1920 raderades vinsten praktiskt taget ut och uppgick till 1 473
kr. En förbättring inträffade 1922 med en vinst om 6 973 kr och
därefter fortsatte återhämtningen snabbt. Ett annat uttryck för svårigheterna var att varukontot sjönk från 125 000 kr vid utgången av
1920 till 52 000 kr året därpå och 62 000 kr år 1922.
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Den konjunkturkris som utlöstes av börskraschen i New York i
oktober 1929 fick djupgående verkningar även för Sveriges del. Förloppet blev som tidigare nämnts dock knappast lika dramatiskt som
under den tidigare krisen. Varken i fråga om den totala konsumtionen eller investeringarna var nedgången lika kraftig." För Gotlands
del är det värt att särskilt uppmärksamma att det svenska jordbrukets försäljningsinkomster sjönk med 20 procent 1929-1932 jämfört
med 43 procent 1920-1921. För att ytterligare belysa utvecklingen
inom jordbrukssektorn kan anföras att priserna på spannmål föll
från 127 år 1929 (index 1913 = 100) ti1l109 år 1932, på kreatur från
128 till 77, på kött från 141 till 89 samt på mejeriprodukter från 142
till 111.28 Verkningarna av krisen skulle komma att mildras genom
en aktiv jordbrukspolitik.
Nedgången satte utan tvekan sina spår både inom detaljhandel
och partihandel. Mest utsatt bör lanthandeln ha varit, men även
Visby-köpmännen kände av krisen; inte så få hushåll fick göra inskränkningar till följd av bl a Kreuger-kraschen.
Utslaget blev dock icke så våldsamt, att antalet konkurser ökade
särskilt mycket. Konkursstatistiken för Visby visar att de flesta konkurserna inträffade 1930, då även flera handlanden gick i konkurs.
De fyra följande åren varierade antalet mellan ett och fyra när det
gäller handelskonkurser. I allmänhet var det fråga om mindre rörelser, men 1931 föll en relativt stor specerihandlare, H G Engström,
som dock kom tillbaka, och 1933 Willy Angelöf med firma Hilbert
Johanssons Eftr. Konkursernas antal i Visby 1930-1934 framgår av
tabell 5:12.
Tabell 5:12 Antalet konkurser i Visby 1930-1934

Ar
1930
1931
1932
1933
1934

Totalt

Handlanden

Övriga

5

9

14

2

2

4

1

7

8

4

7

11

3

3

6

Källa: Visby Rddhusrätts arkiv C II:3,
LAV.

Även 1930-talskrisen kan vi följa i AB Duse & Melins räkenskaper.
1929 redovisade företaget en vinst om 7 690 kr. Aret därpå föll vinsten till 1 256 kr, 1931 uppgick den till 9 014, 1932 till 3 999 och 1933
till 9 709 kr. Följande år steg den ytterligare. Det framgår vidare att
utestående fordringar steg kraftigt mellan 1929 och 1930 eller från

136

KapS

cirka 50000 till 70 000 kr för att året därpå återgå till normal omfattning. De redovisade lagervärdena påverkades endast i mindre grad.
Än en gång visar det sig att lanthandlare med ett tillfredsställande
eget kapital (i Duse & Melins fall cirka 185 000 kr år 1929) kom
igenom krisen utan att ha lidit alltför svårt. Mycket talar dock för att
Duse & Melin hade en exceptionellt stabil grund att stå på.

5.5

Köpenskapens utveckling på Gotland

5.5.1 Partihandeln
Den gotländska partihandeln behöll under den nu behandlade perioden länge sin struktur. De fyra stora förblev de fyra stora ända
fram till slutet av andra världskriget, då såsom tidigare nämnts, AB
Speceristernas Varuinköp tog över AB Carl Degermans kolonialvarugrossiströrelse. Samtidigt skedde en clearing på så sätt att AB C
J Björkander & Son lämnade över sin kolonialvarugrossistverksamhet till SV mot att Degermans överlät sin spannmålshandel till Björkanders. På spannmålssidan hade både Björkanders och Degermans
successivt fått känning aven allt livligare konkurrens från Gotländska Lantmännens Centralförening. Detta innebar att medan det på
kolonialvarusidan 1931 alltjämt fanns fyra stora, det på spannmålsområdet blivit tre stora, Björkanders, Degermans och Centralföreningen. Björkanders var nu omsättningsmässigt tre gånger så stora
som Degermans, 3150000 mot 1060000 kr. Centralföreningen hade
f ö redan passerat Degermans med en omsättning på 1,4 mkr, trots
att den var helt inriktad på lantbruksprodukter och hade ett väsentligt smalare sortiment."
Antalet anställda var hos Björkanders 16, hos Centralföreningen
13 och hos Degermans 11. Av de två andra större grossisterna, båda
med åtta anställda, hade Axel Lundberg passerat C I Kolmodin.
Omsättningen uppgick till 784 000 resp 602 000 kr.
Vid sidan av de här nämnda fanns det 1931 tio grossister eller
agenter inom kolonialvarubranschen, av vilka dock ingen hade en
större omsättning än 150 000 kr. Störst av dem var Karl Gustaf Bodin och Carl Ferm. På spannmålssidan fanns det ytterligare en grossist - John Munthe - med en omsättning om drygt 50000 kr.
Bilden är tjugu år senare förändrad, främst genom tillkomsten av
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SV. Företaget hade 1952 en omsättning på 8/5 mkr." Närmaste konkurrenten AB C I Kolmodin, som på nytt passerat Lundbergs, hade
1951 en omsättning på 2/8 mkr mot Lundbergs 2/2 mkr. Det betydde
också att AB Edw Löwgren, nu med Martin Ardin som ägare, med
en omsättning på 2/3 mkr blivit större än Lundbergs. Löwgrens handlade emellertid inte bara med kolonialvaror utan i stor utsträckning
även med vilt.
Björkanders fanns ju kvar men inte på kolonialvarusidan. Med
sin omsättning på över 9 milj kr var bolaget alltjämt Gotlands störste grossist.
Sammanlagt 36 personer, varav fyra i företagsledningen, var anställda hos Björkanders 1951. Av de övriga större grossisterna hade
Kolmodins 16/ Lundbergs 13 och Löwgrens 10 anställda.
Ytterligare elva grossister och agenter arbetade i början av 1950talet i Visby inom partihandeln. Störst bland dem var nu Visby Agenturcentral, som sedan 1945 var kommissionär för Margarinbolaget,
med en omsättning om 931000 kr." Till de större hörde också Otto
Pettersson, Bo Åbom samt alltjämt K G Bodin och Carl Ferms Eftr.
Gotländska Lantmännens Centralförening hade 1919 upptagit
handeln med spannmål "på medlemmarnas enträgna begäran" .32 I
förhållande till Björkanders var dock föreningen ännu 1931 i underläge; efter stora ekonomiska svårigheter under 1920-talet nådde den
1931/32 en totalomsättning om 1 249 000 kr. Tjugu år senare hade
det emellertid blivit full fart och varuomsättningen uppgick då till
26/7 mkr (året innan var den f ö ännu högre)." Jordbrukskooperationen hade övertagit den ledande rollen inom den gotländska partihandeln med spannmål och jordbruksförnödenheter.
Det återstår att söka förklara hur det kom sig att strukturen inom
gotländsk partihandel under nära trettio år förblev så stel och oföränderlig som den av det framlagda siffermaterialet visat sig vara.
Den närmast till hands liggande förklaringen skulle kunna vara att
de redan vid periodens ingång väl etablerade fyra stora kolonialvarugrossisterna genom goda säljare och goda inköpare byggt upp
ett nätverk på kundsidan och på leverantörsidan som det var svårt
att göra inbrytningar i. Konkurrensen var, utan att några formella
överenskommelser träffats om inskränkningar, tämligen begränsad.
Även om det väl hände att leverantörer och detaljister bytte affärspartner var detta av allt att döma en sällsynt företeelse.
Den alldeles avgörande orsaken till stelheten torde dock ha varit
att detaljisterna för sin fortlevnad var helt beroende av varuväxlarna. De flesta hade en svag ekonomisk ryggrad och lönsamheten var
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särskilt i de mindre speceributikerna och inom lanthandeln i allmänhet så ringa att något större eget kapital inte kunnat byggas
upp. Detta gjorde att detaljisterna fick ty sig till de grossister som
kunde hjälpa dem med krediter. Denna kreditgivning och de förluster den nödvändigtvis drog med sig försvårade en nyetablering inom
partihandeln och cementerade ofta gamla relationer. Det ansågs för
riskfyllt för en gotländsk företagare att slå sig in på en visserligen
expanderande men ändå relativt liten marknad. Undantaget utgör
värmlänningen Edw Löwgren som på 1930-talet gick över från detaljhandel till partihandel och långsamt arbetade sig upp.
Fastlandsföretagen bedömde länge marknaden på Gotland som
så liten och så föga lönsam att det inte var värt att göra ett försök till
etablering och inbrytning. Först när SV mot slutet av andra världskriget bestämde sig för att erövra Gotland inleddes en strukturförändring, som på sikt skulle få genomgripande konsekvenser för Gotlands
handel. Inte heller de stora producenterna på konsumtionsvaruområdet ansåg Gotland tillräckligt stort och intressant för att etablera egna
försäljningskanaler. Margarinbolaget utgör här enda undantaget.
Koncentrationen av spannmålshandeln till väsentligen två grossister hade sin grund i en målmedveten och aggressiv expansion
från lantbrukskooperationens håll. Denna aktivitet utgör också förklaringen till att Björkanders var angelägna att ta över Degermans
spannmålshandel och lyckades därmed. Det blev därmed något lättare för Björkanders att försvara sin ställning, men det var ett uppehållande försvar och marknadsandelar förlorades.
Även om strukturen länge i stort sett hade bevarats inom partihandeln hade den allmänna expansionen lett till att omfattningen
på rörelserna vuxit kraftigt. Ett uttryck härför var också ökningen i
antalet anställda. Enligt den sammanfattande statistiken, som omfattade all partihandel - således ej blott kolonialvarugrossisterna ökade antalet anställda från 111 år 1931 till 321 år 1951.34 Det innebar en snabbare ökning på Gotland än i riket. Antalet kolonialvarugrossister sjönk under denna tid med 200 i riket till 978.
AB C J Björkander & Son var Gotlands ledande kolonialvarugrossist fram till dess att AB Speceristernas Varuinköp började arbeta på Gotland mot slutet av andra världskriget. Ledningen för
Björkanders låg sedan 1912 i Carl-Gustaf Björkanders händer och
när fadern avlidit 1918 blev han också ende styrelseledamot. Vid sin
sida hade han länge disponenterna Lars Jacobsson och Axel Westberg, men det var Björkander själv som fattade alla avgörande beslut och som dagligen ledde verksamheten från kontoret vid S:t
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Hansgatan och vid personliga besök på magasinen i hamnen. Att
Björkander var en driftig, kompetent och skicklig affärsman och
företagsledare är ställt utom varje tvivel. Även sedan kolonialvarudelen avskiljts levde företaget vidare och hade en omfattande verksamhet främst som spannmålsgrossist och som Tobaksmonopolets
och Nynäs Petroleums representant på Gotland.
Vid utgången av 1918 upprättades en utgående balansräkning
som omslöt 331 000 kr." Aktiekapitalet uppgick till 150 000 kr och
övrigt eget kapital till 96 000 kr. På tillgångssidan fanns bl a fastigheter till ett belopp om 55000, ett varukonto om 41 000 och kundfordringar om 49 000 kr. Även om ställningen kan vara svår att i
detalj genomskåda, behöver det inte råda någon tvekan om att bolaget hade en sund och stabil ekonomi. Detta framgår också tydligt av
balansräkningen året därpå, då omslutningen var 600 000 kr. Det
egna kapitalet hade ökat till 270 000 kr. Leverantörsskulder och andra förbindelser belöpte sig till 223 000 kr. På tillgångssidan fanns
förutom fastigheter (oförändrat belopp), lager av spannmål (234000
kr) och av andra varor (97000 kr). 1920 skedde en fondemission och
aktiekapitalet ökade till 200 000 och det egna kapitalet till 286 000
kr. Utvecklingen var i fortsättningen av 1920-talet positiv och vid
utgången av 1929 hade det egna kapitalet ökat till 424 000 aven
balansomslutning på 503000 kr. Skulderna bestod i huvudsak aven
accept till ägaren på 50 000 kr. Leverantörsskulder saknades. Bankskulderna inskränkte sig till en checkräkningskredit i Gotlandsbanken om 21000 kr.
Fem år senare var visserligen det egna kapitalet något lägre, 391 000
aven balansomslutning på 518000 kr, men 1939 hade det åter ökat
till 454 000 aven balansomslutning på 612 000 kr. Det är tydligt att
företaget behöll en god soliditet under hela 1930-talet, även om lönsamheten inte var speciellt god.
Björkanders räkenskaper belyser väl den sammanvävning som
under hela perioden förekom mellan grossistföretaget och dess kunder inom detaljhandeln. En granskning av kundfordringarna vid
utgången av 1919 visar att drygt 130 handelsföretag fanns upptagna, flertalet speceri- och lanthandlare men även affärsmän i andra
branscher samt konsumtionsföreningar. Dessutom fanns det ett stort
antal fordringar på leverantörer, institutioner och myndigheter. Det
fanns säkert inte många speceri- eller lanthandlare på Gotland som
inte var kunder hos Björkanders.
Bland de större gäldenärerna inom detaljhandeln detta år må
nämnas C A Hultgren (8 600), Löfveberg & Petersson (3 200), Her-
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man Nilsson (4 400), alla i Visby och O H Nymans Eftr, Västergarn (12
900), Emil Smitterberg, Klintehamn (12 200), E Snöbohm, också i Klintehamn (15 700). Sammanlagt uppgick dessa fordringar till 186 000 kr.
Kundfordringarna hade fem år senare minskat till 122 000, men
därtill kom ej diskonterade växlar om 49 000 eller tillhopa 171 000
kr. Vid utgången av 1929 hade detta belopp stigit till 236 000 kr.
Detaljisterna fick med andra ord en ökad skuldbörda hos Björkanders under 1920-talet och en liknande ökning förekom sannolikt hos
andra större grossister.
Trots de allmänt sett dåliga tiderna i början av 1930-talet sjönk
detaljisternas skulder till Björkanders. 1934 uppgick de till 140 000
kr. Björkanders hade då också gått i borgen för två detaljister i Visby
(Carl Johansson och Löwin & Björstam) om sammanlagt 30 000 kr. I
bank hade vidare diskonterats varuväxlar från 26 kunder, varav 25
lanthandlare, om sammanlagt 73 000 kr.
Kundfordringarna steg på nytt under senare delen av 1930-talet
och uppgick 1939 till 176 000 (199 konton), vartill kom icke diskonterade växlar om 29 000 eller tillsammans 205 000 kr. De i bank
diskonterade växlarna hade ökat till 147 000 kr från 24 kunder. Borgensåtagandena hade gått upp till 53 000 kr.
Sedan kolonialvarudelen avskiljts var Björkanders ett annat företag, men den ekonomiska ställningen var fortfarande solid. Balansräkningen vid utgången av 1950 omslöt 1,4 milj kr. Det egna kapitalet uppgick till 568 000 kr och leverantörsskulderna till 239 000 kr.
Enda långfristiga lån var ett inteckningslån på 85 000 kr. På tillgångssidan utgjorde omsättningstillgångar 57 000, inneliggande växlar 90 000, kundfordringar 420 000 och varulager 590 000 kr. Anläggningstillgångarna var upptagna till 160 000 kr. Lönsamheten
kan vara svår att bedöma i ett familjeföretag som Björkanders när
man inte känner till löner och andra uttag. Allt tyder dock på att
företaget klarat omställningen efter SV:s inhopp på scenen väl och
att en god lönsamhet upprätthållits även åren efter det andra världskriget. Den redovisade vinsten uppgick 1950 till 9 780 och det ackumulerade vinstsaldot till 93 414 kr.
AB Carl Degermans rörelse var under detta skede väsentligt mindre än Björkanders. Degermans hade emellertid gjort goda vinster
mot slutet av första världskriget och åren därefter fram t o m 1922.
En god utdelning lämnades också på aktierna. Därefter följde magrare år och i början av 1930-talet var resultaten direkt svaga; i realiteten var det kanske rent av förlust även om någon sådan aldrig
öppet redovisades förrän 1936, då den utgjorde 1 452 kr. Det var
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efter Carl Degermans frånfälle. Utdelningen inställdes redan 1924
och när den återupptogs 1935 var det för att på nytt upphöra redan
efter tre år. Vinster och utdelningar 1918-1934 framgår av tabell
5:13.
Tabell 5:13 AB Carl Degermans vinst och utdelning 1918-1934
Vinst

Utdelning

Ar

Vinst

1918

42100

20000

1926

6500

1919

36900

30000

1927

3400

1920

65200

30000

1928

5200

1921

60900

45000

1929

3100

1922

20400

15000

1930

800
200

Ar

1923

9700

1931

1924

10300

1932

30

1925

1300

1933

4900

1934

13700

Utdelning

9000

Källa: AB Carl Degermans huvudböcker, ICA-Ost:s arkiv, Visby

Förluståret 1936 följdes av år med svarta siffror; de båda följande
åren uppgick vinsten till 9 910 resp 5 569 kr.
Omsättningen känner vi inte exakt 1938, men inköpen av diverse
varor uppgick till 535 000, av socker till 225 000, av oljor till 15 000
samt av manufakturer och korta varor till 472 000 eller tillhopa
1 247000 kr.
En blick på utgående balansräkningen samma år visar att också
Degermans var ett relativt väl konsoliderat bolag, om man bortser
från de omfattande borgensåtagandena. Balansomslutningen uppgick till 592 000 kr. Skulderna uppgick till 208 000 kr, fördelade på
inteckningslån (78 000) och växlar (130 000) och det egna kapitalet
till 384 000 kr. På tillgångssidan fanns fastigheter bokförda till 144 000,
varulager 242 000 och kundfordringar om 35 000 kr. Sistnämnda
belopp var en saldering av kundfordringar, 248 000, och leverantörsskulder, 213 000 kr. Nästan inga kundväxlar fanns med i bokslutet. På fordringssidan fanns inte mindre än 292 konton upptagna alla avsåg inte speceri- eller lanthandlare, även om de dominerade,
utan där fanns också rena personfordringar på anställda och andra.
Bland de större gäldenärerna må nämnas Alva Handelsförening (6 747).
Gabriel Berglund i Sjonhem (5 155), Yngve Degerman Handelsbolag
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i Slite (8 376), Gust Nyström, Fårö (9272), Otto G Olsson i Ardre (9178)
samt G E Wessman i Burgsvik (6 287). Till bilden hör vidare att
bolaget gått i borgen för ett mycket stort antal varuväxlar till 24
detaljister, huvudsakligen lanthandlare, samt en av Gotlands största jordbrukare, vilket sammanhängde med spannmålshandeln. Beloppet uppgick till 189 000 och därtill kom borgen på inteckningslån
om 270 000 kr, oftast till lanthandlare.
Företagets grundare, grosshandlaren Carl Degerman ledde personligen denna verksamhet fram till dess att han helt oväntat avled
den 9 maj 1933 under vistelse i Saltsjöbaden. Han var allmänt känd
och respekterad som en skicklig affärsman och, ungkarl som han
var, koncentrerade han sig nästan helt på affärerna. Det är sannolikt
att Degerman när han dog var en av Gotlands mest förmögna män.
Bouppteckningen visar en nettobehållning på över 800 000 kr och av
detta belopp gick 100 000 kr till en fond att förvaltas av Visby stad
(numera Gotlands kommun)." Ett företag som väsentligen bidragit
till Degermans förmögenhet var det av honom tillsammans med
fyra andra affärsmän redan 1889 grundade Visby Lysoljebolag, där
Degerman 1914 skaffat sig majoritet för att längre fram bli ensamägare. Bolaget hade en god lönsamhet och stora medel innestående i
grossistföretaget även efter Carl Degermans död.
Till VD i AB Carl Degerman efter grundaren utsågs brorsonen,
advokaten Carl-Eric Degerman. Som vi sett inleddes hans VD-tid
med några rätt bekymmersamma år. Han redde emellertid upp situationen och lotsade med framgång in bolaget i ICA-sfären via SV.
Det kan nämnas att den nye direktören vid sitt tillträde den 1 oktober 1933 fick en årslön om 12 000 kr jämte fri bostad och värme."
Förutom de två partihandelsföretag, som mera ingående behandlats, hade vid sidan av Kolmodins och Lundbergs en nykomling
börjat visa framfötterna. Det var grosshandlaren Edw Löwgren, född
Andersson. Han var född 1888 i Frykerud i Värmland. Att han hamnade på Gotland i början på 1920-talet berodde säkert på att hustrun
Alva kom från Halla. Löwgren var från början detaljist men koncentrerade sig på 1930-talet helt på grossistverksamheten inom kolonialvaror. Några räkenskaper finns inte bevarade, men av muntliga uppgifter att döma expanderade verksamheten under god lönsamhet. Det
är väl dock möjligt att Löwgren av den gamla grosshandlararistokratin
betraktades som en främmande fågel eftersom han var värmlänning
och att hans konkurrens inte sågs med blida ögon. Mellan de andra
grossisterna fanns ett visst brödraskap, som också kunde leda till att
man räckte varandra en hjälpande hand när det uppkom svårigheter.
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Telefonfdrbindelsen
mellan Gotland
ochfastlandet
öppnades den 28
oktober 1920 med
ett samtalfrån
generaldirektör
Rydin till
landshövding
Roos, varefter
grosshandlare
Carl Degerman
(bilden) ringde
det första
samtaletfrån
Gotland
till fastlandet.
När Gotlands
Allehanda dagen
efter beställde ett
samtal blev
väntan lång: 80
samtal
väntadeföre i
kön.
Foto från advokat
Anders Winblad
(systerson till
Carl Degerman).

Löwgren överlät 1944 företaget på sin medarbetare Martin Ardin
och då ombildades företaget till aktiebolag. Under hans ledning kompletterades kolonialvaruhandeln med bl a en omfattande utförsel av
vilt (vildkaniner och fasaner). Vissa år kunde det röra sig om upp
till 40 000 vildkaniner och 15 000 fasaner. Avsättningen skedde huvudsakligen på Stockholmsmarknaden. Ardin fann emellertid en
marknad också för kaninskinnen, nämligen i Schwartzwald, där de
användes i tillverkningen av Tyrolerhattar, som också pryddes med
fjädrar från gotländska fasaner." Kolonialvarudelen slogs senare
ihop med Kolmodins och Lundbergs.
Den verkligt genomgripande förändringen inom gotländsk partihandel utgjorde AB Speceristernas Varuinköps inträde på marknaden. Det är inte för mycket sagt att SV fick en flygande start.
Tidpunkten för etableringen visade sig väl vald och likaså företagsledningen.
Ställningen för Gotlandsrörelsen vid utgången av 1945 framgår
av ett inventarium, enligt vilket balansomslutningen uppgick till
1,1 milj kr." Finansieringen skedde till mycket stor del genom för-
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lagsmedel om drygt 800 000 kr från moderbolaget i Stockholm. Medlemmarnas egna insatser belöpte sig till blygsamma 15 490 kr. Medlen hade investerats i ett varulager om 400 000 och i fordringar på
kunder om 600 000 kr. Inventarierna var redan nedskrivna till en
krona. Sammankopplingen med detaljhandeln framgår bl a av att
borgen tecknats för 21 detaljister på landsbygden och två i Visby för
tillhopa 135 000 kr. Det mesta av detta hade säkert övertagits från
Degermans.
Året därpå ökade förlagsmedlen från Stockholm till nära 1,1 milj
kr, men också SV-medlemmarnas egna insatser ökade till 48 000 kr.
Både lagervärden och kundfordringar ökade liksom den samlade
borgen för detaljisternas diskonterade växlar. Utvecklingen fortsatte på samma sätt de närmast följande åren.
För 1948 föreligger en specifikation av förlagsmedlen utvisande
att antalet medlemsföretag uppgick till 137. Varje andel var dock
mycket blygsam. De största i Visby var Löfveberg & Petersson
(4286) och Handelsbol H G Engström (3410) samt på landsbygden
Handelsbol Stengårds i Fårösund (3075), C J Broander & Son i Havdhem (1 964), Wittberg & Son i Hemse (1 733), Folke Svensson i Sanda
(1544), Eric Wessman i Burgsvik (1511) och Levide Handelsbol (1509).
Förlagsmedlen hade 1952 ökat till nära 1,5 milj kr under det att
medlemmarnas insatser vuxit till 390 000 kr. Balansomslutningen
var nu 2,2 milj och lagret var bokfört till 1,1 milj samt kundfordringar till 600 000 kr. SV låg kvar med inte mindre än 381 000 i främmande växlar från 29 kunder och stod dessutom i borgen för diskonterade växlar till ett sammanlagt belopp om 834 000 kr från 41 kunder.
Huvudboken redovisade för 1952 försäljningen fördelad på varuområden. Även bruttovinsterna har fördelats på samma sätt Totalt uppgick försäljningen till 8,5 milj kr och bruttovinsterna till
nära 700 000 kr. Fördelningen framgår av tabell 5:14.
Tabell 5:14 SV:s försäljning och bruttovinster 1952
Varuslag

Försäljning tkr

Bruttovinst tkr

Special & husgeråd

4420
780
1170
400
410
1330

370
46
84
34
53
81

Totalt

8510

668

Diverse varor
Kaffe
Socker
Mjöl
Frukt

Källa: SV:s huvudbok 1952,
ICA-Öst:s arkiv, Visby.
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Tabellen visar att bruttomarginalerna i allmänhet inte var särskilt
höga. SV hade emellertid vuxit kraftigt i volym och de ekonomiska
resultaten var även tillfredsställande, vilket tog sig uttryck i att medlemmarnas insatskapital växte snabbt. Samtidigt framgår det med
all tydlighet att många detaljister på Gotland alltjämt saknade en
stabil ekonomisk grund för sin verksamhet och var beroende av
partihandeln för sin fortsatta existens. Även om tryggheten ökade
genom anslutningen till SV, hade relationerna grossist-detaljist inte
radikalt ändrats i början på 1950-talet i fråga om finansiella flöden,
åtaganden etc.
Det har redan nämnts att jordbrukskooperationen under den nu
behandlade perioden inträdde på den sektor som sysslade med partihandel med spannmål. Det började med korn 1919, men redan året
därpå skulle handeln omfatta spannmål av alla slag." Det måste
konstateras att början blev olycklig och att denna del av Gotländska
Lantmännens Centralförenings verksamhet länge utgjorde något av
en kvarnsten. Kvantitetsmässigt kom man emellertid snabbt i gång,
vilket närmare framgår av tabell 5:15. Av tabellen framgår företagets hela omsättning i kronor samt spannmålshandeln i ton under
1920-talet och början av 3D-talet.
Tabellen visar de starka variationerna i kvantiteter till följd av
skördeutfallet. Även prisfluktuationerna belyses i viss mån, eftersom spannmålshandeln i allmänhet utgjorde en mycket stor del av
om sättningen. Redan verksamhetsåret 1921/22 redovisades en stor
förlust - 225000 kr - på grund av att "ett våldsamt prisfall inträffade vid en tidpunkt då föreningen låg inne med ett betydande lager"."
Tabell 5:15 GLC:s totalomsättning i tkr och omsättning
av spannmål i ton 1920-1932
Artal

tkr

ton

1920/21

4537

7483

1921/22

2510

5734

1922/23

1947

6366

1923/24

2084

7689

1924/25

2118

4973

1925/26

2067

5573

1926/27(31/12)

3636

9897

1928

2387

5249

1929
1930/31 (30/6)

1857
2165

4428
4038

1931/32

1249

2537

Källa: GLC:sdrsberättelser.
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Till svårigheterna bidrog säkert också att Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR) vid denna tid inte i större omfattning befattade sig
med spannmålshandel. Fortsättningen blev också bedrövlig; 1923
drabbades GLC av Lantmännens banks fallissemang och 1925/26
redovisades en ny förlust på spannmålshandeln - denna gång på 51
000 kr - vartill kom en förlust på fordringar om 19 000 eller tillhopa
70 000 kr. Ett alltför lågt eget kapital och till följd härav höga räntekostnader utgör en väsentlig orsak till det dåliga resultatet.
Problemen fortsatte. 1929 blev det en förlust om 121 000 och nu
var den ackumulerade förlusten uppe i 366 000 kr. Något måste
göras och året därpå skedde en sanering genom att förlustsaldot
skrevs bort samtidigt som AB Jordbrukarbanken avskrev 400750 på
föreningens växlar. Medlemmarna bidrog också med 100 000 kr,
varav 80 000 på frivillig basis. Motgångar förekom dock även i fortsättningen och ännu 1951 var vinsten obetydlig - kr 108:15. Balansomslutningen var då 271 000 kr, varav eget kapital utgjorde 103 000
kr. De ackumulerade vinsterna stannade vid 840 kr. Det hade varit
förenat med stora offer för GLC att slå sig in på den gotländska
partihandeln med spannmål och jordbruksförnödenheter.
När det gäller GLC:s ekonomiska svårigheter kan det vara värt
att undersöka om själva prissättningen, vid sidan av räntebördan,
kan ha medverkat. Själv ville gärna centralföreningens ledning framhålla att den "bidragit till att höja priset på gotlandsspannmålen".?
Den uppfattningen förefaller dock svår att verifiera eftersom spannmålspriserna sattes på en fri nationell marknad och GLC hade att
följa den vid köp och försäljning. Till en början - och efter ett kort
mellanspel- följde GLC den principen att likvid erlades till bönderna vid leverans motsvarande belåningsvärdet och återstoden då
spannmålen hade försålts, en princip som bl a tillämpades vid vetepoolen i Kanada. Samma pris erlades för samma kvalitet, oavsett
när leverans skett. Det är dock tydligt att principen fick överges när
priserna rasade; enda möjligheten var då att följa dagspriset. Från år
1923 fick bönderna välja mellan den först beskrivna metoden eller
betalning efter dagsnotering. Det sistnämnda alternativet mönstrades emellertid ut redan 1927; det ansågs antagligen orättvist eftersom
de bönder som valt detta alternativ förlorat jämfört med de andra. Den
modifikationen gjordes då att hänsyn skulle tas till prisnoteringen på
leveransdagen när slutlikviden utbetalades. Bönderna fick en möjlighet att själva påverka priset genom val av leveransdag. Det är också
sannolikt att det nya systemet med sin marknadsanpassning verkade
stimulerande på konkurrensen inom gotländsk spannmålshandel.
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Marknadsmässigt slog sig GLC snabbt fram till en relativt god
position; redan under 1921-1925 hade man hand om 30 % av spannmålsutförseln från Gotland och denna marknadsandel ökade sedan
år efter år så att den före andra världskriget nådde 80 %.43 Den del
av jordbrukskooperationen som allra snabbast fick stora framgångar ekonomiskt och marknadsmässigt var emellertid andelsslakteriet, som inledde sin verksamhet 1916. Det var under en period, 19121917, då ett stort antal slakteriföreningar bildades i landet." Slakteriets marknadsandel var redan 1921-1925 uppe i 70 % och ökade till
90 % före 1930-talets slut. Siffrorna är baserade på utförseln av kött
och fläsk.
Beträffande smörutförseln nådde mejeriförbundet upp till 80 %
åren 1921-1925 och 90 % år 1939; men i pengar räknat var det fråga
om en väsentligt mindre utförsel än den av kött och fläsk. Betydligt
svårare var det för jordbrukskooperationen att slå igenom inom ägghandeln, som under den här perioden var mycket expansiv. 1939
hade detta lett till att utförseln av ägg värdemässigt var större än
spannmålsutförseln. Jordbrukets egen äggcentral, som inledde sin
verksamhet senare än systerorganisationerna på andra varuområden, hade ännu 1939 inte lyckats komma upp till 30 % marknadsandel. De enskilda hönserierna och ägghandlarna, bland dem särskilt
Axel Hultström i Alva, förmådde länge konkurrera effektivt. Ännu
1952 fanns i telefonkatalogens yrkesregister sju hönserier upptagna.
De svårigheter som GLC hade särskilt under 1920-talet men även
på 1930-talet återspeglar väl de allvarliga kriser och problem som i
synnerhet under 1920-talet drabbade jordbrukskooperationen centralt inom SLR. Verksamhetsgrenar lades ner och medlemsantalet
sjönk drastiskt." Marknadsmässigt kännetecknades mejeri-, slakteri- och äggföreningarna i landet under 1920-talet av stagnation och
tillbakagång." Såsom framgått av det föregående skiljer sig utvecklingen på Gotland i sistnämnda hänseende fördelaktigt från fastlandet om man bortser från svårigheterna för jordbrukarnas egen ägghandel att slå igenom.

5.5.2 Specerihandeln i Visby
Visby hade 1931 29 detaljhandlare inom livsmedels- och speceribranschen, varav en hade två filialer, varför man kan räkna med 31
butiker eller försäljningsställen." Av dessa låg 22 innanför muren
och 9 utanför. Dessa nio butiker låg alla utom en spridda söderut,
på Söderväg, Eugeniagatan, Södervärn och Visborgs slätt. Undanta-
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get utgjorde A W Pettersson & Co utanför Österport; det skulle. gå
lång tid innan ett köpcentrum skulle skapas just där. Det sagda
innebär att strukturen sådan den utbildats före det första världskriget i stort sett bevarats. Det rådde fortfarande en utpräglad koncentration till stadskärnan med tonvikt på Adelsgatan och trakten kring
Stora torget. Av de rörelser som hade en verksamhet som inkluderade affärer med befolkningen utanför Visby .fanns nu främst två
kvar, Carl Johanssons Eftr på Smedjegatan i norr och Hilbert Johanssons Eftr på Hästgatan innanför Österport.
Antalet anställda uppgick sammanlagt till 86, vartill bör läggas
19 egna företagare eller tillsammans lOS, dvs i genomsnitt drygt 3
per butiksenhet. Flest anställda (7) hade Löfveberg & Peterssons
huvudaffär, då i huset Adelsgatan l, Edw Löwgren mitt emot och C
A Hultgren i hörnet av Hästgatan och S:t Hansgatan. Några få hade
4-5 anställda, men det vanligaste var att en till tre arbetade i butiken. Gotlands Konsum redovisade sex anställda. Edw Löwgren, som
snart nog skulle koncentrera sig på partihandel, hade möjligen redan vid undersökningstillfället en blandad affärsverksamhet.
Om vi bortser från Gotlands Konsum och Edw Löwgren, vilka
båda antagligen bedrev en blandning av detalj- och partihandel, var
totalomsättningen för detaljisterna 2 066 400 kr eller 71 300 kr per
butik. Genomsnittet har påverkats av att åtminstone två butiker öppnades under året, varav den ena inte redovisar någon omsättning
alls. Spridningen i materialet är' stor. Bland företagen visar Löfveberg & Petersson den största omsättningen med 290 000 kr, men de
största butikerna är alltjämt de gamla handelsgårdarna. som hade
kvar sin karaktär av lanthandel och även handlade en del med spannmål. Det är fråga om Carl Johanssons Eftr och Hilbert Johanssons
Eftr samt i någon mån J O Petterssonssterbhus, den förstnämnda
med en omsättning på 220000 och de två senare med omkring 170 000
kr. Ungefär sistnämnda omsättning hade också de två största renodlade speceributikerna i Visby, nämligen C A Hultgren och Löfveberg & Petersson. Omsättningssiffror över 100 000 redovisar även H
G Engström och A W Pettersson & Co. Två företag har omkring 90 000
i omsättning och sedan följer sex med en omsättning mellan 50 000
och 70 000 kr. En del är så små att de väl ligger på gränsen till
mjölkbutiker.
1938 fanns 37 butiker inom specerihandeln upptagna i telefonkatalogen. Det är de långt tidigare etablerade, välkända företagen,
men vid sidan härav också ett antal nya butiker.jsom regel med ett
begränsat sortiment och en begränsad omsättning.
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Kvarteret Nunnan vid Stora Torget omkring 1920medFrida Lundens Eftrochreklamskylt
för Leo Wennberg över hustaken. Fotot hämtatfrån Waldemar Faleks bildarkiv.

När kriget var över - 1946 - var antalet butiker praktiskt taget oförändrat eller 38.48 En större detaljist hade tillkommit 1939 och redovisade 1946 sammanlagt 47 anställda, varav 1 föreståndare, 2 på kontoret, 38 butiksbiträden och 6 lagerbiträden. Det var Tempo som
hade gjort sin entre, vilket skall behandlas längre fram. Att det var
en rörelse av stor omfattning, som skulle få betydelse för strukturutvecklingen i fortsättningen, framgår även därav att de övriga butikerna i staden då tillsammans hade 137 anställda, inklusive ägarna och alla springpojkar. Till detta kom Konsum-butiken på Adelsgatan med tolv anställda, inklusive tillverkande personal och reparatör. Vid denna tid hade etablering utanför ringmuren blivit vanligare och av de 38 butikerna var inte mindre än 17 lokaliserade utanför muren mot 21 innanför; nyetableringen skedde både söderut och
österut. Antalet butiker innanför murarna var praktiskt taget konstant och det är ännu för tidigt att tala om att en uttunning inletts.
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Förändringarna under resten av 1940-talet var obetydliga, vilket
framgår av 1951 års företagsräkning. Strukturen var 1951 densamma som fem år tidigare. Möjligen kan man avläsa en svag begynnelse till företagskoncentration, främst till följd av konkurrensen från
Tempo.
I Visby fanns det 1951 sammanlagt 33 speceri- och livsmedelshandlare, inklusive Konsum och Tempo; för de sistnämnda saknas
dock uppgifter. Butikerna var nu 37 till antalet och fördelade sig på
16 utanför och 21 innanför muren. Bilden var jämfört med 20 år
tidigare tämligen oförändrad innanför ringmuren, medan en ökning skett från nio till 16 utanför. Till de redovisade talen kan läggas
ett par sommarbutiker vid Snäckgärdet resp Högklint, vilka båda
drevs av Kruttornets Livsmedel med C Lefwedahl som innehavare.
Strukturförändringen visar att det var utanför murarna som nya
kunder fanns att söka. Där hade de nyinflyttade bosatt sig.
Omsättningen hade ökat till sammanlagt 5 872 000 eller i genomsnitt till 189400 kr per butik. I dessa siffror har inte kioskhandeln
inräknats som emellertid utvecklats i hög grad. Störst bland kioskerna var H G Engströms utanför Österport. Omsättningen uppgick
till 178 000 kr eller ungefär lika mycket som i en medelstor butik.
Två förortsbutiker, Ester Jacobsson på Hagbylund och Lennart
Andersson på Värnhem hade nu trängt fram till en tätplats, vardera
med cirka 400 000 kr i omsättning. Inne i den egentliga staden var
alltjämt Löfveberg & Petersson och H G Engström de ledande med
366 000 resp 324 000 i omsättning. Större butiker hade också Erik
Wistmark, C A Hultgrens Eftr och J P Sjögrens Eftr. Utanför murarna fanns det förutom de nämnda ytterligare fem butiker med en
omsättning på 200000 kr eller däröver.
Det är värt att observera att Löfveberg & Petersson samt H G
Engström, som båda hade stora kioskrörelser, med 911 000 resp 502 000
kr i omsättning alltjämt var de största detaljistföretagen.
Antalet anställda inklusive affärsidkarna själva uppgick till 109
eller 3,5 per butik och skiljer sig icke nämnvärt från situationen 20
år tidigare. Flest anställda hade Löfveberg & Petersson (10) samt
Ester Jacobsson och H G Engström, båda nio. Det vanligaste var att
man skötte butiken med 1-3 anställda, inklusive innehavaren själv,
som praktiskt taget alltid fanns i butiken. Det förekom i undantagsfall att innehavaren skötte sin affär utan någon medarbetare.
Kvinnorna märks även under denna tid. Frida Lundens Eftr sköttes nu av två kvinnor, Edla Magnusson och Inga Segerdahl. Ingrid
Berg (oms 95 000) hade sin affär vid Söderväg 8 och Margit Höglund
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(oms 70 000) hade tagit över familjeföretaget i Artilleribacken, likaså Margit Nilsson faderns affär utanför Söderport. Maria Christiansson fanns alltjämt på Adelsgatan och Hultgrens drevs nu av Vanny Nilsson. May Flodman drev Söderströms AB på Söderhem. Främst
av dem alla var dock som redan nämnts Ester Jacobsson. Sammanlagt var det alltså nio kvinnliga företagsledare i speceribranschen.
Det har redan konstaterats att förändringarna i specerihandelns
struktur var obetydliga under den undersökta perioden, om man
bortser från nyetableringen söderut och österut. Nyetableringen förklaras ju av inflyttningen, vilket gör att utvecklingen i Visby överensstämmer med den i andra växande städer men skiljer sig från
den i riket i övrigt. I hela riket sjönk antalet försäljningsställen från
35 964 till 34 640 under det att antalet anställda ökade från 87 733 till
111268 från 1930 till 1950.49 Att Visbys sysselsättningsökning framstår som svagare är antagligen en fiktion på grund av att Tempos
siffror inte finns med.
Utvecklingen inom andra grenar av detaljhandeln än livsmedelshandeln kännetecknades både i riket och i Visby aven kraftig expansion, vilket ledde till att antalet försäljningsställen i riket steg
med 30 procent och antalet sysselsatta med 60 procent.
Antalet sysselsatta per livsmedelsbutik ökade i riket från i genomsnitt 2,3 till 3,2. I Visby låg siffrorna högre både 1931 och 1951
och den procentuella ökningen mellan åren var lägre. 1951 var dock
skillnaden mellan rikssiffrorna och Visby-siffrorna obetydlig.
Jämför man emellertid Visby med Uppsala, vars livsmedelshandel studerats ingående, föreligger betydande avvikelser .50 Visby hade
en ökning i antalet försäljningsställen om 20 procent (från 31 till 37)
medan antalet i Uppsala steg från 179 till 274 eller med över 50
procent från 1930 till 1950. Antalet sysselsatta steg i Uppsala med
inte mindre än 129 procent, medan förändringen i Visby av källmässiga skäl inte går att fastställa. Ökningen bör dock ha varit betydligt
svagare.
Ser vi på omsättningen per livsmedelsbutik låg Visby relativt väl
till i förhållande till Uppsala. År 1931 hade Visby-butiken i genomsnitt en omsättning om 71 300 mot Uppsalas 57 100 kr. Tjugu år
senare var respektive tal 189 400 och 171 500, och detta trots att
Tempo-affären inte finns med i Visby-siffrorna. När det gäller totalomsättning per sysselsatt låg Visby först sämre till än Uppsala med
18300 mot 22 500, men 1951 var förhållandet det motsatta med 53 900
resp 44 200 kr. Det hade följaktligen skett en betydande effektivitetsökning i Visby-butikerna både absolut sett och i förhållande till
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Uppsala-butikerna. Sannolikt var det främst de nyetablerade enheterna utanför muren som medverkat härtill.
Den rörelse inom livsmedelshandeln i Visby som utvecklades
särskilt starkt under perioden var Löfveberg & Petersson. Gösta
Löfveberg, som var den drivande kraften, var född i Slite 1892. Efter
anställningar hos Claudelins i Ljugarn och Carl Johansson i Visby
etablerade han sig som nämnts tillsammans med Henry Petersson
vid Stora torget under första världskriget. Enligt ett inventarium
den 16 april 1916 byggde verksamheten helt på lånat kapital." Delägarna hade med andra ord inga egna medel när de tog över Hägg &
Johanssons livsmedelsrörelse för ett belopp om 3 000 kr samt varulagret, värderat till drygt 10 000 kr. Rörelsekapital skaffades genom
lån hos Anders Pettersson, Karlshamn (1 000 kr) och R Thulin, Liljeholmen (4 000 kr). Hela det upplånade kapitalet, inklusive lager,
rörde sig således om drygt 18 000 kr.
Det var tydligt att rörelsen redan från början sköttes energiskt
och framgångsrikt; den redovisade vinsten uppgick vid utgången
av 1916 till 2 093 kr. Ett år senare var ägarnas innestående kapital
10800 kr, mot vilket dock skall ställas att företaget hade fordringar
på dem om sammanlagt 6 000 kr. Företaget var på rätt väg.
När Henry Petersson lämnade företaget tog Gösta Löfveberg in
Leo Wennberg som kompanjon. Wennberg öppnade dock redan 1921
egen specerihandel i de lokaler som blev lediga då Löfveberg &
Peterssons rörelse flyttade till Södertorg."
Redovisningsmaterial saknas för 1920-talet, men under åren 19331952 kan vi följa Löfveberg & Peterssons utveckling genom en bevarad huvudbok." Företaget hade före 1933 ombildats till aktiebolag
med ett aktiekapital om 25 000 kr, som förblev oförändrat under
hela perioden. De redovisade vinsterna resp förlusterna har sammanställts i tabell 5:16.
Såsom framgår av tabellen redovisas öppet förlust för åren 19411943. Orsaken synes ha varit en mycket kraftig stegring av omkostnaderna från 42340 år 1940 till 57 940 kr följande år. Full kompensation för omsättningsskatten (11 858 kr) 1941 kunde inte heller erhållas, utan resultatet blev en marginalminskning. Även de följande
åren steg omkostnader och omsättningsskatt. I löpande priser skedde det emellertid inte någon minskning i omsättningen.
Tabellen speglar dåligt vilken avkastning Löfveberg & Peterssons rörelse i verkligheten lämnade. En säker bedömning härav är
knappast möjlig utan kännedom om vilka uttag i form av lön, tantiem och naturaförmåner ägaren själv gjorde. Inte heller vet vi vilka
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Tabell 5:16 Löfveberg & Petersson AB:s resultat 1933-1952 (kr)

Ar

Netto

Brutto

1933

956

30424

1934

2523

31268

1935

3225

34717

1936

5504

49561

1937

1251

47583

1938

2088

56646

1939

2073

54503

1940

1889

53121

1941

(1112)

73947

1942

(1 623)

84964

1943

(1 278)

89753

1944

1870

110238

1945

1186

121982

1946

1889

138418

1947

1907

116736

1948

977

125417

1949

1004

121245

1950

1161

141110

1951

1214

169840

1952

758

207730

Källa: Löfoeberg & Petersson AB:s huvudbok,
Köpmansgillets i Visby arkiv.

avskrivningar på varulagret som egentligen var motiverade. Vad vi
däremot kan se är att de vinster som förekom på sedvanligt sätt
plöjdes ner i rörelsen och på så sätt ökade konsolideringsgraden.
Dessa vinstdispositioner företogs före det slutliga bokslutet, i vilket
den redovisade nettovinsten snarast var en post, som hölls låg för
att undvika skatt. Bruttovinsterna visar därför antagligen bättre variationerna i lönsamheten än nettovinsterna. Löfveberg & Petersson
var i allmänhet en lönsam rörelse, kanske den lönsammaste i branschen i Visby, även om vinsterna inte var särdeles höga.
Soliditetsmässigt hade företaget redan i början av 1930-talet en
god ställning. Det egna kapitalet uppgick per den 1 januari 1933 till
34600 kr aven balansomslutning på 69 400 kr. Skillnaden utgjorde
nedskrivning av varulagret. Skulder saknades helt. På tillgångssidan redovisas tre poster, kassa om 9 880, varukonto 50 890 och
inventarier om 8 640 kr.
Sex år senare - vid början av krigsåret 1939 - var ställningen
ännu starkare. Det egna kapitalet hade ökat till 49 000 kr aven
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balansomslutning om 77 800 kr; resten var även nu nedskrivning av
varulagret. Fortfarande lyser skulderna med sin frånvaro. På tillgångssidan hade varukontot svällt till 63 300 kr.
Ser vi på situationen när kriget var över är ställningen fortfarande mycket solid. Det egna kapitalet redovisas med 53100 kr aven
balansomslutning på 113 300 kr. Nedskrivningen av varulagret uppgår till 51 900 av ett bruttovärde om 74200 kr. För första gången
uppträder en skuld (diverse personers konto) på 2 600 kr. Denna
post ökade sedan till 32 900 kr vid utgången av 1952, då balansomslutningen vuxit till 180 200 kr. Det bör särskilt påpekas att det
skuldförda beloppet gällde avsättningar för rabatter till kunder, provisioner och tantiem till anställda. Att ställningen alltjämt var mycket
god framgår också av att varukontot redovisades med 99 400 kr
samtidigt som nedskrivningen var inte mindre än 80 200 kr. Det
redovisade egna kapitalet var nu uppe i 62 000 kr.
Av redogörelsen framgår att Löfveberg & Petersson under hela
perioden var ett utomordentligt välskött och väl konsoliderat företag. Kundkretsen var stabil. Huvudaffären var belägen vid Södertorg, men dessutom utvecklades filialerna vid Wallers plats och
Wisborgs slätt samt en kioskrörelse. 1942 tillkom ytterligare en filial, vid Länna.
På senare år har det ofta talats om vilken stor betydelse julhandeln har omsättnings- och lönsamhetsmässigt inom detaljhandeln,
inte minst inom de stora varuhusen. Det kan därför ha sitt intresse
att undersöka om julhandeln också under den här perioden var så
avgörande för specerihandlarnas årsresultat.
Vi har haft möjlighet att undersöka tre år: 1933, 1939 och 1945.
Det visar sig att för Löfveberg & Petersson decemberhandeln och
julihandeln var ungefär lika stora 1933 (17000 resp 18 000 kr). Svagaste månaden var detta år februari med 11 300 kr i omsättning.
1939 drar decemberomsättningen ifrån ti1122 900 jämfört med 18 200 kr
i juli och 12 300 i februari, som alltjämt var den svagaste månaden.
Bilden är efter kriget, då förhållandena påverkades av den allmänna köpruschen, en annan och december mycket starkare än den
näst bästa månaden (juni) med 44 300 resp 24 800 kr i omsättning.
Februari var fortfarande sämst med 16 500 kr. Det redovisade materialet antyder att julhandelns relativt stora betydelse för specerioch livsmedelshandelns del kanske är en förhållandevis sen företeelse, som framför allt utvecklades efter det andra världskriget. Julskyltningen var dock redan tidigare ett uppskattat inslag i julförberedelserna och handlarnas säljaktiviteter.
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Ett annat större eller medelstort företag i branschen var Leo Wennbergs specerihandel. Omsättningen var 1931 91 000 kr eller drygt
20 000 kr över genomsnittet." I butiken arbetade innehavaren bakom disken och han hade fyra medarbetare. Butiken hade en tämligen stabil och köpstark kundkrets, bl a bankmän och andra affärsmän, högre civila statstjänstemän, officerare och underofficerare."
Tidvis uppträdde Leo Wennberg som leverantör till infanteriregementet och till artillerikårens marketenteri.
Kapitalförsörjningen var emellertid bristfällig och lönsamheten
av allt att döma svag. Några större uttag i form av lön eller andra
förmåner kan inte ha varit möjliga. Ställningen framgår av tabell
5:17.
Tabell 5:17 Leo Wennbergs eget kapital och bankskulder 1920-1935
Ar

Eget kapital (kr)

Bankskulder (kr)

1920

2838

9000

1921

(569)

8000

1922

(836)

7000

1923

(2604)

11 000

1924

1540

13000

1925

639

12000

1926

1 075

11 000

1927

715

12000

1928

(669)

11 000

1929

852

12000

1930

(23)

12000

1931

25

12000

1932

(130)

12000

1933

(2542)

12000

1934
1935

(3958)
(4989)

12000
12000

Kiilla: Inventariebok, Leo Wennbergs affärsarkiv, LAV

Det framgår att Leo Wennberg under dessa år icke förmådde bygga
upp något eget kapital utan att han för att kunna fortsätta rörelsen
var helt beroende av banker och försäkringsbolag; sistnämnda kategoris fordringar har inräknats bland Wennbergs bankskulder. I början arbetade han med lån i Ardre sparbank. Leo Wennberg var känd
i Ardre eftersom han börjat sin köpmannabana som biträde hos Claudelins i Ljugarn. Lånet, som från början var på 9 000 kr, skulle emellertid amorteras med 1 000 kr om året. 1927 fick han ta upp ett
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kreditiv på 10 000 kr i Gotlands bank och två år senare lånade han
sammanlagt 2 000 kr i tre försäkringsbolag. Resultatutvecklingen
var bedrövlig.
Leo Wennberg lär inte ha varit ensam i sin svåra situation. Hans
balansgång nära betalningsinställelsens gräns var av allt att döma
mer typisk för specerihandlarna än Löfveberg & Peterssons relativt
trygga existens. Förklaringen är främst underkapitaliseringen och
den hårda konkurrensen om kunderna till följd av överetablering
inom branschen. Kundförluster synes Wennberg dock ha undvikit.
Däremot kan man möjligen tillägga att hans personal var större än
konkurrenternas. Som jämförelse kan nämnas att Hilbert Johansson
Eftr med Willy Angelöw som innehavare hade nästan dubbelt så
stor omsättning med lika många anställda som Leo Wennberg.
Till en förstärkning av innerstadens attraktionskraft bidrog länge
den omständigheten att Gotlands enda systembutik låg vid Stora
torget i Visby. Systembolaget tillkom 1917 men inte förrän 1967 fick
Gotland sin andra systembutik - i Hemse. Visserligen tjänstgjorde
åtskilliga lanthandlare som ombud för Systembolaget, men många
kunder ville inte gå genom handlaren utan själva göra sina inköp på
"bolaget". De hade då ofta att gå från Södra järnvägsstationen eller
Östra stationen till Stora torget via Adelsgatan resp övre Hästgatan.
Det var en omständighet som sannolikt bidrog till att så många
livsmedelsbutiker låg just vid dessa stråk. Ett besök vid Stora torget
kombinerades ej sällan med andra affärsärenden och, vilket inte
minst var viktigt, besök hos släktingar och vänner under några timmar. Bilismen kom senare att ändra detta mönster och i dag har
Gotland fyra systembutiker, varav två i Visby. Speceributikerna vid
Adelsgatan och Hästgatan försvann en efter en, med undantag för
den lilla Kvartersbutiken på Hästgatan med ett begränsat sortiment
men med anor från 1800-talet. Kvar innanför muren blev blott Torgkassen, nära systembutiken på Stora torget och för sin fortsatta existens sannolikt helt beroende av att rörelsen där fortsätter.
De båda förortsbutiker som särskilt utmärkte sig för en kraftig
expansion under perioden var föregångarna till nuvarande Signalen och Rimi. Den sistnämnda hade sin upprinnelse i en affär på
Hagbylund som låg mitt emot köksingången till infanteriregementet. Den hade öppnats 1922 och inregistrerades i handelsregistret
den 8 februari 1924.56 Det var Augusta Hultgren som var den drivande kraften. Tillsammans med maken hade hon vistats i Afrika,
där hon fått malaria. Makarna for hem och sålde sin gård i Ala och
bestämde sig för att öppna en butik vid Hagbylund, som var ett
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relativt nybebyggt och attraktivt villaområde. Hennes rörelse övertogs senare av dottern Ester Jacobsson, som i sin tur överlät den på
dottern Lisen Pettersson. Båda var driftiga affärskvinnor och den
senare drev tillsammans med sin make Lennart Pettersson upp omsättningen. Från deras rörelse emanerade både Lansen (föregångare
till Arken, numera Rimi) och Kometen, norr om Visby.
Föregångaren till Signalen var Lennart Anderssons butik på Södervärn." Andersson, som var född 1905, hade gått den vanliga
vägen från biträde (hos Thomssons i Tingstäde, där han var 13-14
år) till egen företagare. Han övertog butiken 26 september 1938 för
3 000 kr och köpte året därpå även en charkuteriaffär i närheten
(Carl Haages) också för 3 000 kr. Ännu på 1930-talet såldes färskvaror som kött och mejeriprodukter samt fisk i specialaffärer var för
sig. Specialaffärer för fisk har fortsatt, men de - stundom till jordbrukskooperationen knutna - kött- och mjölkbutikerna avvecklades
när speceributikerna började sälja färskvaror efter kriget. För Lennart Anderssons del upphörde den renodlade specerihandelndå
han slog ihop sina butiker och flyttade till en fastighet nära nuvarande Signalen. En nyckel till framgången var att Lennart Andersson var den förste bland de privata köpmännen att bygga om till
snabbköp eller självbetjäning. Nyordningen mötte stor skepsis bland
kollegorna, som hade svårt att förstå hur en butik kunde fungera
utan expediter som betjänade kunderna. Det skulle dock inte dröja
länge förrän den nya given blev allmänt accepterad. Lennart Andersson överlät 1963 butiken i andra händer.
Jämför man villkoren för specerihandlarna i Visby med dem som
gällde för kollegorna i andra mindre städer i Sverige skiljer de sig
antagligen inte särskilt mycket. Från Skövde har vi ett bland många
exempel på hur en tidigare affärsföreståndare 1930 etablerade sig
genom att överta en affärsrörelse för 16000 kr, varav hälften avsåg
inventarier och goodwill och hälften varulager, och därmed lägga
grunden till det som är dagens ICA-butik i staden, S-hallen.58 Det
ansågs vara ett tämligen riskfritt företag. Ändå var lönsamheten till
en början onekligen svag. I det nämnda fallet dröjde det fem år
innan innehavaren kom upp i samma inkomst som han haft tidigare
som affärsföreståndare. Omsättningen var första året 103 000 kr,
vilket var väsentligt högre än genomsnittet i Visby och antagligen
också i Skövde. Efter kriget (1947) kom i detta fall den stora ombyggnaden av butiken till snabbköp. Det var bl a detta som ledde
till att det gamla systemet med kredithandel (handel på bok) och
årsbonus till de fasta kunderna kunde avvecklas. Någon konkur-
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rens med de stora kedjorna fanns inte i Skövde; EPA fanns visserligen där men sålde inte livsmedel. Tempo var en senare företeelse.
En förutsättning för snabbköpen var att märkesvaror införts och
att förpackningarna standardiserats. Detta möjliggjordes genom nedgången i genomsnittsexpeditionernas storlek samt mekaniseringen
av den industriella paketeringen." Försäljningen av varor i lös vikt,
exempelvis sirap och såpa, men även mjöl och salt, försvann nu
efter hand, liksom det egna kaffet, rostat i handlarens eller handlarnas gemensamma rosteri på orten. De stora silltunnorna och mycket
annat som hörde samman med äldre specerihandel försvann också.
En begynnande individuell veckoannonsering började samtidigt
dyka upp i ortstidningarna, dock i ett betydligt mindre format än
dagens kollektiva helsidor.

5.5.3 Lanthandeln
Den gotländska lanthandeln blomstrade under hela den nu behandlade perioden 1919-1951. Uppbyggnaden hade skett tidigare och nu
gällde det att ta till vara de möjligheter som ett i stort sett fram till
andra världskriget stabilt kundunderlag med växande köpkraft och
levnadsstandard erbjöd. När vi läser av vid mätstationerna 1931 och
1951 finner vi att strukturen undergick relativt små förändringar
under denna 20-årsperiod. Det fanns blott fem av Gotlands 91 socknar som inte någon gång under tiden efter det första världskriget
haft någon egen lanthandel. Flertalet socknar hade en eller flera
handelsbodar under hela den undersökta tiden. De fem socknar som
utgör undantagen är Atlingbo, Eke, Endre, Gerum och Culdrupe." I
samtliga fall rör det sig om små socknar; ingen av dem med undantag för Endre hade 1940 över 235 invånare. Endre, som hade 367
invånare, hade tillgång till en närbelägen lanthandel i Sylfaste och
ligger dessutom nära Visby, vilket dock betydde mindre. I de övriga
fyra socknarna hade man nära till en lanthandel i någon av grannsocknarna. Det behöver inte vara en tillfällighet att ingen entreprenör bedömde det som lönsamt att etablera sig i just dessa fem socknar.
Det visade sig att 78 socknar 1931 hade handelsbod. Ingen av
dem hade förlorat sin handelsbod 1946, men fem år senare hade
Anga, Ekeby, Fleringe, Hall, Halla och Sundre varit med om att
lanthandeln i socknen fått slå igen. I stället hade 1946 lanthandel
etablerats i åtta socknar som tidigare saknat sådan och alla dessa
nya rörelser fortsatte 1951. Antalet socknar med lanthandel var således nu uppe i 80. Av dessa åtta socknar låg fyra tämligen nära
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Visby (Bro, Hejdeby, Lummelunda och Tofta), två nära Slite (Boge
och Hejnum), en nära Roma (Viklau), och den åttonde, Sproge, inte
långt från Hemse och Klintehamn. Tydligt var att bilismen ännu
inte slagit igenom och att lantbrukarna drog sig för att färdas med
häst och vagn utanför socknen för att göra sina inköp. Det existerande källmaterialet rörande den gotländska lanthandelns fördelning
på socknar 1931 och 1951 visar även att det inte är möjligt att tala
om någon strukturförändring ur geografisk synpunkt under perioden.
Antalet försäljningsställen var 1931 sammanlagt 159 med en total
omsättning på 10 144 500 kr. Det betyder att varje försäljningsställe
i genomsnitt hade en årlig omsättning om 63 800 kr, vilket är 7500
kr lägre än omsättningen per speceributik i Visby. Genomsnittssiffran för landsbygden har å ena sidan påverkats negativt av att fem
försäljningsställen haft ringa omsättning på grund av att de öppnats
under året eller höll öppet endast kortare tider och å den andra
positivt av att några få företag har redovisat omsättning omfattande
även annan verksamhet än detaljhandel. Det senare gäller exempelvis Duse & Melin (oms 400 000), som också var spannmålshandlare,
Bröderna Glin i Ljugarn (oms 200 000), också spannmålshandlare,
de båda Slite-företagen Frans Degerman HAB samt Jacobsson & Lyberg, vilka båda handlade med virke och spannmål i parti, Victor
Hansen i Burgsvik (oms 290 000) med handel i järn och spannmål.
Spannmålshandel förekom säkert på fler håll bland större lanthandlare.
Antalet anställda i handelsbodarna uppgick till 390 eller 2,45 per
försäljningsställe, vilket var lägre än i Visby. Flest anställda hade
Frans Degerman HAB och Victor Hansen med 10 personer. Det vanligaste var att ägaren hade ett eller två biträden, men många klarade
sig utan hjälp; det gäller inte mindre än 40 lanthandlare. Vanligt var
att hustrun eller mannen eller andra familjemedlemmar ryckte in
regelbundet eller tillfälligt.
Antalet försäljningsställen hade 1946 ökat något sedan 1931 eller
från 159 till 167. Utvecklingen skiljer sig från den i riket, där det
skedde en minskning av antalet lanthandlare med ungefär 1 000
eller 6,4 procent under samma tid." I Visby hade antalet ökat från 31
till 38. Det senare var ju med hänsyn till befolkningsutvecklingen
naturligt. Förklaringen till nyetableringen på landsbygden är att
söka i köpkraftsutvecklingen och i begränsad rörlighet. Bland dem
som nyetablerade var Konsum. En del nyetableringar var måhända
inte så väl genomtänkta.
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Vid samma tillfälle uppgick de i lanthandeln verksamma till 500,
inklusive ägarna själva. Antalet sysselsatta per butik hade ökat till
3,0. Fortfarande låg dock lanthandeln lägre än livsmedelshandeln i
Visby. Ökningen förklaras i huvudsak av att antalet företagare som
klarade sig utan medhjälpare minskat till en tredjedel jämfört med
1931.
1951 var antalet försäljningsställen 151, vartill kommer sex Konsum-butiker. Det rör sig följaktligen om en minskning sedan 1946
med tio enheter eller en återgång till ungefär 1931 års siffra. Det är
tydligt att perioden 1930-1950 inte innebar någon strukturförändring för den gotländska lanthandelns del.
Omsättningsmässigt nådde butikerna i 1951 års undersökning
30,5 milj eller drygt 200000 kr per försäljningsställe. Detta var cirka
12000 högre än genomsnittet i Visby. Till den högre siffran bidrog
några stora rörelser såsom Stengårds i Fårösund (oms 1185 ODD), KJ
Thomsson i Tingstäde (503 ODD), H G Pettersson i Björke (763 ODD), K
A G Dahlström i Vall (411 ODD), Y B Enquist i Hogrän (489 ODD),
Bröderna Glin i Ljugarn (446 ODD), Närs handelsförening (546 000),
AB Malma i Stånga (400 ODD), AB Duse & Melin (837 ODD), Autsarve
handelsförening i Rone (575 000) samt AB C J Broander i Havdhem
(563 000). I Rone omsatte nu Broanders 298 ODD, vilket gjorde att
totalomsättningen blev 861 000 kr. Det kan nämnas att en del Konsum-butiker nu kommit upp i en relativt god omsättning. Det gäller
exempelvis Rute-affären med en omsättning om 466000 kr.
Antalet anställda inkl företagarna själva var nu 486 eller 3,2 per
försäljningsställe och följaktligen även nu genomsnittligt något lägre än i Visby-butikerna. Fortfarande var en mycket stor andel familjemedlemmar. Det normala var att en medelstor lanthandel drevs
av man och hustru tillsammans med ett av familjens barn eller ett
anställt butiksbiträde.
I slutet av 1910- och under 1920-talet blev det något av ett generationsskifte bland Gotlands mer välkända handelsmän på landsbygden. Redan under första världskriget dog J N Myrsten och Ferdinand Nyström i Slite och 1926 avled Frans Degerman, också verksam där. I Hemse dog Reinh Wittberg 1921, August Melin 1925 och
Albin Duse 1927 samt i Fårösund K F Smitterberg 1926.
Både J N Myrsten och Ferdinand Nyström hade gjort stora insatser som skeppsredare. Den förstnämnde, som var född i Visby 1836,
öppnade eget i Slite 1866 och lade snart grunden till den rederiverksamhet som sedan utvecklades i större omfattning inom Rederi AB
Vol o och Rederi AB Slite. 62 Nyström, som var född 1848 vid Klints i
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Interiör från Smitterbergs iFårösund 1923 med Herman Hägvall och Sven Andersson.
Foto från Bertil Smitterberg.

Othem, lämnade föräldrahemmet som 12-åring och började efter
kondition i Slite och Visby (hos R W Molers) som 25-åring bygga
upp en affärsrörelse i Slite." Den var till en början blygsam men
utvecklades efter hand till en av de största på Gotland. Degerman,
som var född i Visby 1860, etablerade sig 1892 som köpman i Slite,
där han framför allt utvecklade trävaruhandeln samt handeln med
spannmål och gödning.r'
I Fårösund var ännu i början av 1920-talet Smitterbergs rörelse,
som startats redan 1885, sannolikt den största." Det var fråga om en
lanthandel av traditionellt slag i kombination med partihandel med
spannmål. Under första världskriget hade Smitterberg levererat proviant till Fårösunds kustposition, men han hade tydligen varit så
smart att det föranledde kritik från de militära myndigheterna."
Smitterbergs lagervärde var 1920 uppe i 18 300, men sedan kom
prisfallet och lagervärdet sjönk till 10 100 kr för att sedan på nytt
stiga något." Förutom spannmål och gödning representerade salt
fläsk, kaffe, mjöl, olja och fotogen samt ringäpplen större lagervärden. Smitterberg fick också tillstånd till yrkesmässig trafik 1923
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mellan Lärbro och Pårösund." Antagligen var det sonen Hans som
skaffat sig körkort två år tidigare som skötte trafiken. Tillståndet
gällde person- och paketgodsbefordran. Den buss som användes i
trafiken fick framföras i max 20 km/ tim. En tur om dagen i vardera
riktningen förekom och biljettpriset var Lärbro-Fårösund sommartid 2 kr för personbefordran. Efter K F Smitterbergs död övergick
trafiktillståndet till Gotlands Järnvägsaktiebolag. Smitterberg hade
också hand om passageraretrafiken till och från Gotska Sandön med
kuttern Primus - en trafik som skulle fortsätta i familjens regi mycket länge. Aktiviteterna på transportområdet ledde säkert till en viss
kundtillströmning i själva lanthandeln. Det kan tilläggas att det blev
generationsskifte i ytterligare ett Fårösunds- företag 1927 genom att
Gunnar Stengård tog över efter sin far Pehr Fredrik, som grundat
företaget 1897. 69
Av dem som sysslade med lanthandel av det större formatet i
kombination med partihandel var August Melin, VD i AB, Duse &
Melin, sannolikt den främste under slutet av sin levnad. Han var
född i Klinte 1847 och son till en sjökapten. Efter några års studier
vid läroverket i Visby började han sin handelsbana hos Reinhold
Snöbohm i hemorten, där han stannade i 13 år. Som tidigare nämnts
etablerade han sig i Hemse 1879. Rörelsen ombildades till aktiebolag under första världskriget. Albin Duse var betydligt yngre, född
1868; han förestod en tid lanthandeln, men övergick i samband med
bolagsbildningen till bankverksamhet."
Reinhold Wittberg, som var född i Mästerby 1848, övertog också
broderns affär i Hemse 1879, och rörelsen utvecklades till en av de
"större och förnämligare"."
Alla nämnda och många andra familjeföretag levde i allmänhet
vidare mycket länge, oftast inom familjen, men med växlande framgång. Till de företag som omsättningsmässigt utvecklades väl hörde
AB Duse & Melin. Efter Melins frånfälle leddes verksamheten av
Rudolf Lindström. Företaget hade 1930 en omsättning om 400000 kr
som ökade till 837 000 kr 1950, då L E Mattsson ledde företaget.
Antalet anställda ökade under samma tid från tio till tolv. Vid sidan
av själva lanthandeln var spannmålshandeln viktig.
Företaget gick in i den här perioden med en solid ställning."
Balansomslutningen per den 1 januari 1919 var 195 000 kr, varav det
egna kapitalet utgjorde 170 000 kr. Leverantörsskulderna inskränkte
sig till 15 000 kr och bankskulder förekom över huvud taget icke. På
tillgångsidan utgjorde lagret den största posten (107 000), medan kundfordringarna uppgick till 28 000 och de likvida medlen till 60 000 kr.
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AB Duse & Melins fastighet i Hemse 1937. Foto: Svenssons atelj«, Hemse.

Fem år senare, vid ingången av 1924, hade balansomslutningen vuxit
till 227 000 kr med ett eget kapital om 200 000 kr och leverantörsskulder om 20 000 kr. Varulagret hade nu sjunkit till 65 000 kr.
Går vi ytterligare fem år framåt har balansomslutningen stigit till
246000 kr. Nu hade emellertid det egna kapitalet sjunkit till 185 000
kr. Leverantörsskulderna åter hade ökat till 57 000 kr och dessutom
hade egna accepter tillkommit om 4 000 kr. Varulagret hade på nytt
vuxit till 107 000 kr. Soliditeten var följaktligen sämre vid 1920talets slut än vid dess början och lönsamheten kan under mellantiden knappast ha varit god.
Vi har möjlighet att följa bolagets utveckling ytterligare några år
och vid utgången av 1935 uppgick balansomslutningen till 241 000
kr och det egna kapitalet till 191 000 kr. Leverantörsskulderna var
nu 47000 och egna accepter 3 000 kr. Varulagret var nu uppe i 115 000
kr. Ställningen hade således förbättrats något men inte särskilt mycket.
När Duse & Melin på 1920- och 1930-talet hade det så pass besvärligt som det framgår av denna sammanställning kan man utgå
från att flertalet lanthandlare på Gotland under samma tid hade det
mycket kärvt, särskilt som kapitalbasen i allmänhet var utomordentligt svag. Det som gjorde att man oftast trots allt överlevde var
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att det i många fall endast var innehavarens egen familj som hade
sitt uppehälle av verksamheten. Inskränkningar i den egna livsföringen lär ofta ha varit nödvändiga för överlevnad som företagare.
Om detta är riktigt stämmer det inte med de villkor som under
1920-talet gällde för affärsanställda i allmänhet. Lönerna sjönk visserligen från index 114 år 1920 (100=1919) till 95 år 1924, men reallönemässigt innebar detta en förbättring."
Bland dem som etablerade sig under 1930-talet var bröderna Lind,
som kom från Gryts skärgård i Östergötland, och öppnade sina butiker längst söderut på Gotland. Kurt Lind, som lockades över av
brodern Martin i Hamra, startade sin rörelse i Vamlingbo den 2
januari 1938 med ett kontant kapital om 745 kr och ett lån i Svenska
Handelsbanken i Hemse på 4 000 kr. 74 Försäljningen månad för månad 1938 och 1948 framgår av tabell 5:18. Särskilt på 1940-talet och i
början av 1950-talet kompletterades butiksförsäljningen med omfattande äggaffärer med leverans till Stockholms Smöraffär samt leveranser av lax och vilt till Arvid Nordquist HAB. Laxen hade fångats
av fiskare från Rönne, Nexö och Esbjerg men även av fiskare från
Hällevik i Blekinge.
Tabell 5:18 Kurt Linds försäljning 1938 och 1948
Månad

1938

1948

Januari

815

4375

Februari

1041

7244

Mars
April

1848
2417

14796
21322

Maj

3233

Juni

3273
3579

59305
19788
24783

Juli
Augusti

4065

18551

September

3479

13058

Oktober

3447

20295

November

3264
4454

19595
17174

December

Källa: Kassajournal, Linds affärsarkiv,
Vamlingbo.

Ett annat typiskt exempel utgör Hejde lanthandel med Thor Lawergren som innehavare. Omsättningen per månad stannade under hela
1930-talet kring 4 000-6 000 kr." Lönsamheten är okänd, men kan
under alla omständigheter inte ha varit särskilt god.
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Lanthandelns spridning runt socknarna på Gotland har redan
redovisats. Klart är att det redan i början av perioden fanns flera
lanthandlare i de större tätorterna på landsbygden, av vilka några
där kombinerade traditionell lanthandel med partihandel inom
spannmål, gödning och trävaror.
Om vi graderar lanthandlarna efter omsättning vid periodens
slut finner vi att Fårösund främst hade Stengårds Handels AB med
en omsättning inom livsmedelshandeln om 1185 000 kr, vartill kom
271 000 i salteri och charkuterifabrik. De två andra handlandena på
orten var P O S Helling (260 000) och Nyströms Handels AB (384 000).
r Lärbro fanns tre relativt jämnstarka lanthandlare: Brandt vid Storungs (278 000), Larsson vid Angelbos (282 000) och Runander vid
Vägorne (196000). r Slite fanns det då inte mindre än åtta speceriaffärer jämte Bonneviers lanthandel i Boge (nu museum på Fårö; ett
annat lanthandelsmuseum är Dunbodi i Dalhem) med en omsättning på 130 000 kr. Störst bland dem hade nu Torvald Carlssons
butik blivit med Nils Thorvaldsson, senare framgångsrik rCA-handlare och företagare i Stockholm, som innehavare.
Klintehamn hade vid denna tid fem specerihandlare med Klinte
Kooperativa Handelsförening -länge i underläge - som nummer ett
(384000) och Erik Ahlström som nummer två (354000). Ahlström
hade varit förste man hos Snöbohm och övertagit dennes rörelse.
För Klintehamns del var kontrasten ganska stor mot förhållandena
1919. Då ansågs affärslivet mycket mer än senare utgöra samhällets
ryggrad." Befolkningen i kringliggande socknar hade för vana att
köra till Klintehamn för att göra sina storinköp. besöka läkare, apotek och bank. Dominerande var Snöbohms, men här fanns också
Smitterbergs, Odins samt något senare Carl O F Johansson, som
övertagit affären från Gustav Adolf Norrby, som i sin tur tagit över
efter Per Oskar Westerberg. Butiken kunde 1962 fira 100-årsjubileum med Carl O F Johanssons dotter Karin och måg Sture [önson
som innehavare."
Hemse åter hade vid sidan av AB Duse & Melin, nu med en
omsättning på 837 000, ytterligare två specerihandlare, varav Wittbergs var den ena med en omsättning om 209000 kr. Också på andra
håll där det fanns konkurrens hade denna i allmänhet lett till att ett
av företagen fått ett övertag.
Undantag från den regeln finns dock, exempelvis i Östergarn längst ut på östra Gotland. Där fanns det ännu 1950 fyra specerieller lanthandlare. Störst var nu Östman & Pettersson (161000) med
anor tillbaka till 1847, varefter följde Danielsson (113 000), Lindahl
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(62000), som övertagit Sjöstedts affär, och Anderssons (52 000) med
Estrid Lundborg som innehavare." Sistnämnda rörelse hade en gång
tillhört Otto Grosse. Det räcker dock inte med dessa fyra - tidigare
hade det funnits ytterligare tre butiker, nämligen Viktor Eriksson
mitt emot Östman & Pettersson, Herman Rondahl vid Borgvik och
Alfred Rondahl vid vägen till Vike.
Förklaringen till att alla dessa länge klarade sig var som antytts i
andra fall att det inte fanns någon anställd. Lanthandlarefamiljen
hade det ofta knapert, men den fick sin försörjning med livets nödtorft. I Östmans fall bidrog frun, som var lärarinna, till försörjningen. Handlaren hade ofta ett hushåll med egen ko, grisar och höns
och han handlade dessutom ibland med skog. Försäljningen skedde
till största delen på kredit. Kundkretsen var fast och inga medel
användes för reklam eller marknadsföring. Bytte någon kund lanthandlare var det kundens eget initiativ och inte resultatet av någon
värvning. Det går följaktligen inte att tala om någon utpräglad konkurrens.
Även inom lanthandeln var den stora förändringen under perioden själva hanteringen med övergång från försäljning i lös vikt till
saluföring i förpackningar. Kaffe, snus, socker etc hade länge sålts i
lös vikt men började mot slutet av perioden att tillhandahållas färdigpaketerat. I Östergarn fick man elektricitet 1947 och först då blev
det möjligt med kylning; kyldiskarna kom långt senare. Samtidigt
gick en hel del av det gamla sortimentet ut såsom blåställ, stövlar etc,
vilka varor i stället salufördes i specialbutiker i de större tätorterna,
främst Visby, dit kommunikationerna så småningom underlättades
genom bilismens genombrott, något som dock tillhör åren efter 1950.
Den ekonomiska redovisningen sköttes för många lanthandlare
länge aven kringresande bokförare Axel Nilsson - Löpare-Nisse kallad - som tidigare varit anställd hos Björkanders. När han upphörde
med sin verksamhet anslöt sig flera till Redovisningsbyrån i Visby.
Handelsboden - eller som man sade på Gotland "bodi" - var
ända fram till 1950-talets början inte bara ett försörjningsställe utan
även en samlingslokal. "Gjorde man sig ärende dit och väntade ett
slag på den bänk som fanns i butiken eller på en kagge, kunde man
vara säker på att få höra nyheter från när och fjärran. Handlaren
eller någon av kunderna hade alltid något att berätta"." Denna skildring från Jämtland gäller generellt och även för Gotland liksom beskrivningen av handelsmannen på landet "med grönt förkläde och
vita lösärmar och skärmmössa och den ynkligaste pennstump bakom örat".80
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5.5.4 Konsumentkooperationen får fäste
Konsumentkooperationen på Gotland får under den nu behandlade
perioden sådan stadga att den börjar spela en roll vid sidan av den
privata handeln. Gotlands Konsum grundades 1919. Företaget måste få en egen behandling eftersom det omfattar detaljhandel både i
Visby och på landsbygden samt tidvis även partihandel med olika
varor.
Den kooperativa rörelsen hade organiserats redan tidigare på
Gotland genom att Gotlands läns distrikt av KF bildats 1908 och i
realiteten börjat arbeta redan året innan. Bl Organisatoriskt sammanfördes Gotlands län och Stockholms stad 1919 till det som kallades
första distriktet. 1939 upplöstes det sambandet och Gotlands län
sammanfördes med Stockholms län, som tillsammans med Uppsala
län utgjorde andra distriktet. 1950 blev Uppsala län eget distrikt,
medan Gotlands och Stockholms län förblev en enhet.
Kooperationen på Gotland har dock sina rötter ännu mycket längre tillbaka i historien än den organisatoriska inordningen av Gotland i rikssammanhang 1908. Det har talats om en konsumtionsförening i Visby redan 1867, men något säkert belägg för att den verkligen existerat har inte påträffats. Däremot vet vi med säkerhet att
det i början av 1883 bildades en ring, som skulle verka som "sparkasse- och konsumtionsförening". Handlarna i Visby hade motarbetat tidigare försök men lämnade nu fördelaktiga leveransanbud
till ringen. Den upphörde emellertid redan året därpå, då den inkorporerades i Arbetarföreningen. Ä ven i Klinte bildades ungefär
samtidigt en ring, som levde längre.
Någon äkta konsumtionsförening kom dock inte till stånd förrän
på 1890-talet, då cementarbetarnas handelsförening i Visby konstituerades. Genombrottet ägde sedan rum 1906-1908, då inte mindre
än 16 konsumtionsföreningar bildades på Gotland i samband med
besök av Albin Johansson. Före 1911 ökade antalet till 17: Autsarve i
Rone, Buttle, Garda, Klinte, Lye, Visby, Roma, Bjärges, Linde, Lau,
Burs, Ljugarn, Sanda, Etelhem, Slite, Tingstäde och Hellvi. Distriktsorganisationen hade även den bedrivit en intensiv propaganda, som
resulterade i dessa nybildningar. Av de nämnda föreningarna bildades tio under år 1908, då kulmen nåddes. Det var dock fråga om
små enheter och medlemsantalet uppgick sammanlagt endast till
800 eller 1,4 procent av befolkningen.
Det följande årtiondet bildades ytterligare elva föreningar på
Gotland, men sedan avstannade föreningsbildningen. Det blev i stäl-
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let en konsolidering och koncentration till färre enheter såsom närmare framgår av tabell 5:19.
Tabell 5:19 Konsumtionsföreningar på Gotland
Ar

Antal fören

Antal medl

Antal försäljn ställen

Omsättning mkr

1921

14

1525

25

1,1

1925

13

1 624

25

1,3

1930

11

2249

25

1,6

1940

9

3056

24

2,9

1948

9

4473

32

6,8

Källa: Sjölin, W., Kooperationen i Stockholm och pil Gutarnas

Ö,

sid 10.

Det framgår av tabellen att medan antalet föreningar sjönk från 14
till 9 steg medlemsantalet tre gånger och omsättningen fem gånger
från 1921 till 1948. Det har sagts att ungefär var tolfte person på
Gotland hade beröring med kooperationen 1921 och var fjärde 1941;
det senare är möjligen en lätt överdrift.
Den här bilden stämmer i stort tämligen väl med det genombrott
som KF-föreningarna fick under mellankrigstiden generellt i vårt
land." Antalet föreningar, butiker och medlemmar steg mycket kraftigt liksom omsättningen. Den gotländska rörelsen utvecklade sig i
samma riktning vad gäller medlemsantal och omsättning men inte i
fråga om antal föreningar och butiker. Etableringen hade varit för
omfattande under ett tidigare skede och lönsamheten hade blivit
lidande.
När det gäller Visby bildades 1906 Visby kooperativa andelsförening av några arbetare." Föreningen anslöt sig till KF och började
sin verksamhet med 115 medlemmar och ett insatskapital om 550
kr. Efter några år började emellertid medlemsantalet sjunka och därmed omsättningen. 1912 följde beslut om upplösning. Den privata
handeln hade lyckats konkurrera ihjäl den kooperativa butiken, som
f ö förvärrade sin situation genom handel på kredit, för vilket den
saknade erforderligt kapital.
Initiativet till en nystart togs inom nykterhetslogen Tre Svärd.
Vid förfrågan hos KF fick initiativtagarna beskedet att det krävdes
minst 300 medlemmar och 20 000 kr i insatskapital innan handelsverksamheten kunde börja. I maj 1919 hade 250 medlemmar anslutit
sig med ett insatskapital om 11 000 kr. Sedan rektor Richard Steffen
värvats som medlem och ordförande hölls i juni konstituerande möte,
men inte förrän i november kunde butiken i fastigheten Hästgatan
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21 öppna. Redan 1922 tillkom en filial på Södervärn och 1923 en
butik vid Stora torget.
Året därpå avgick affärschefen Edv Krohn, som öppnade eget
med delikatesser som specialitet, och efterträddes av Ivar Carlson
från Skoghall, som kom att leda verksamheten ända till 1945. Medlemsantalet hade 1924 vuxit till 600 och omsättningen till 250 000 kr.
Samtidigt tog Anders Örne initiativet till en sammanslagning av de
14 föreningarna på Gotland till en enda. Tanken kunde emellertid
inte förverkligas på grund av motstånd ute i bygderna av samma
slag som länge försvårat sammanslagningen av sparbankerna på
Gotland.
Visbyföreningen ändrade 1925 namnet till Gotlands konsumtionsförening u p a. Till denna anslöt sig först föreningen i Slite och
sedan också föreningarna i Rone och Bjärges. Senare följde snart
Ljugarn och Lau. Nu inköptes fastigheten Adelsgatan 15 i Visby
med bl a ett bageri och dit flyttade verksamheten från Hästgatan.
Butiksstandarden var på Gotland som annorstädes till en början låg,
men KF:s arkitektkontor medverkade till bättre butikstyper och hygien." Nästa investering var ett centrallager i Visby hamn 19291930. Bland investeringarna under 1930-talet må också nämnas den
i en anläggning för fjäderfä vid Gråbo gård.
När kriget var över hade medlemsantalet vuxit till 2 357 och
försäljningen till över 2 milj kr. Det egna kapitalet var uppe i 600 000
kr. Nu inleddes en ny investeringsvåg, i vilken bl a ingick öppnandet aven varuhusavdelning i Adelsgatan 21, den fastighet som 1945
förvärvades från Emil Appelquist, som där bedrivit bilhandel. Det
förefaller dock som om föreningen satsade alltför djärvt. Ekonomin
blev ansträngd och den 1 juni 1948 övertog Svenska Hushållsföreningen (SHF) den direkta förvaltningen. Det var en förening som
hade funnits inom den kooperativa rörelsen sedan 1923 och som
kom att göra betydande insatser under strukturomvandlingen."
Resurser skapades därmed för en förnyelse också på Gotland, som
bl a innebar att kooperationen kom att öppna Gotlands första snabbköp i Adelsgatan 17 under 1950. Redan året innan hade centrallagret förvandlats till en självständig lagercentral med partihandelsfunktion - den första inom den svenska kooperationen. KF ville helt
enkelt pröva systemet i liten skala till att börja med. Redan året
därpå öppnades ytterligare sex lagercentraler. Verksamheten stod
modell för ICA:s inköpscentraler och ASK:s grossister. Medlemsantalet i Gotlands Konsum fortsatte att växa och uppgick 1952 ti113 110.
Försäljningssumman var samma år 5,7 milj kr.
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Gotlandsförsta snabbköpsbutik öppnas av Konsum den 4 maj 1950. Fototjrtm Konsum
Gotland samt Hemlin foto.

Den sammanställning som gjorts i tabell 5:20 visar att Gotlands konsum under den period vi nu behandlar utvecklades i ett relativt
lugnt tempo och att konjunkturväxlingarna parerades väl - kanske
bättre än inom många av de konkurrerande detaljistföretagen. Nedgången 1931 var dock mycket kraftig och det kan nämnas att julhandeln halverades mot föregående år.
Företaget hade i Ivar Carlson en fast, någon kanske säger diktatorisk ledare med ekonomisk blick; några äventyrligheter gav han
sig uppenbarligen aldrig in på. Han intresserade sig för att komma
in på spannmålsmarknaden och påbörjade verksamheten på detta
område 1931. Omsättningen var första året 162 000 kr. Den ökade
sedan till 335 000 kr 1934, men sjönk sedan och var 1939 nere i 90 000
kr. Annan partihandel var kokshandeln, som 1950 omsatte 288000
kr och ägghandel med en omsättning samma år på 236000 kr. Konsum hade för starka motståndare just inom partihandeln och kunde
inte uppnå en tillfredsställande lönsamhet.
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Tabell 5:20 Gotlands Konsums omsättning, bruttovinst och överskott
1920-1939

Ar

Oms detaljh

Bruttovinst detaljh

Överskott totalt

1920

217000

16100

3200

1921

169000

13900

6600

1922

200000

23500

8500

1923

226000

20300

3800

1924

250000

32100

6300

1925

366000

41500

9700

1926

394000

64700

18100

1927

700000

83600

22000

1928

703000

82100

23600

1929

792000

93700

24100

1930

915000

108500

27000

1931

756000

114300

28000

1932

777000

129300

32000

1933

773000

119400

34000

1934

815000

119500

39100

1935

825000

125500

40600

1936

946000

139800

41100

1937

1075000

141200

45300

1938

1199000

148000

50400

1939

1236000

176500

54800

Källa: Huvudböcker, Konsum Gotlands arkiv, Visby.

Det är värt att notera att föreningens begynnelsekapital snabbt växte och att föreningen under många år var skuldfri, bortsett från det
inteckningslån som togs 1925 i samband med fastighetsförvärvet.
Det var inte ovanligt att föreningen på 1930-talet hade fordringar på
KF i stället för tvärtom. Insatskapitalet, vilket från början var 16 000,
växte snabbt. 1925 uppgick det till 42 000, 1930 till 127 000,1935 till
178000 och 1939 till 220 000 kr. Det är säkert den valda finansieringen med ett relativt högt eget kapital, där 1939 även en reservfond
om 85000 kr ingick, som främst medverkade till att rörelsen kunde
utvecklas på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande och för
medlemmarna fördelaktigt sätt.
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5.5.5 Tempo slår upp sina portar
Den 27 juli 1939 kunde man i Gotlands Allehanda läsa en stor 4spaltig annons som inleddes med följande: "Väl mött i morgon kl2
på Tempo Gotlands största varuhus". Fortsättningen var hövligt
framförd: "Tempo AB, Hästgatan 10 Visby har äran inbjuda Eder att
närvara vid öppnandet i morgon kl2 e.m." Det upplystes vidare om
att det fanns 22 olika avdelningar i varuhuset: sybehör, modevaror,
sydda varor och linnevaror, strumpor och trikå, herrekipering, glas
och porslin, husgeråd, verktyg, tvål och parfym, pappersvaror m m,
m m. samt en stor ultramodern och hygienisk livsmedelsavdelning.
Det senare var satt med kursivstil. Det betonades även att allting låg
framme så att man genast såg vad man behövde. Goda varor till
låga priser var Tempos motto.
Två dagar senare annonserade Tempo om att invigningen blivit
"en stor succe med hjärtlig trängsel och glatt humör". Kunderna
hade strömmat till i ändlösa köer "för att ta sitt eget Visby- Tempo i
besittning". Samma dag hade också tidningarna redaktionella artiklar om invigningen - mycket måttfulla på en spalt och utan bilder.
Man var försiktig med textreklamen, främst kanske för att inte irritera annonsörerna bland Tempos konkurrenter. Det bekräftades att
det varit fullkomlig trafikstockning på Hästgatan och att polisen
haft jämt arbete med att ordna köerna utanför "stadens nyaste affärsetablissement Tempo". I redogörelsen för lokalerna trycks särskilt på kylrum i källaren och kyldiskar i själva butiken, båda automatiskt med en temperatur av + 2 gr. Försäljningsytan var 500 kvm
och personalen uppgick till cirka 30. I Gotlänningen fanns ett stänk
av lokalpatriotisk kritik. "Det uppges att omkring 75 procent av
varorna äro av svenskt ursprung, men av Gotlands produkter ser
man ännu inte så mycket. Kött, ägg och mejerismör lära vara av
gotländskt ursprung, men icke charkuterivaror, och sparrisen kommer inte från Klintebys utan från Californien."
Den här refererade händelsen skulle mer än något annat komma
att påverka detaljhandelsutvecklingen i Visby. Tempos affärside kom
ursprungligen från USA, men den variant som närmast stod som
förebild var den tyska. Först kom dock grosshandelsföretaget Turitz & Co med sitt Enhetsprisaktiebolag - EPA, som öppnade sin
första butik i Örebro 1930. EPA öppnade dock aldrig något varuhus
på Gotland.
Efter det att några medarbetare från Ählen & Holm 1932 hade
besökt GROHAG i Leipzig öppnades i november samma år det första
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De första kunderna på väg till Tempos första varuhus vid Hästgatan i Visby den 28 juli
1939. Fotot från Ahlens samt Hemlin foto.

Tempo-varuhuset. Det var butiken vid Östermalms torg i Stockholm - en butik som alltjämt existerar." När turen kom till Visby
var det fråga om det trettonde varuhuset."
Tempo blev snabbt populärt, främst kanske på grund av sina
låga priser. Här liksom i Östersund, som fick sitt Tempo-varuhus
samma år, blev Tempo något av ett "utflyktsmål" för de landsbor
som besökte staden samtidigt som det naturligtvis i första hand
tillgodosåg stadsbefolkningens efterfrågan." Innan varuhuset öppnade hade köpmännen i Visby gjort allvarliga försök att förhindra
nyetableringen, även sedan byggnationen påbörjats, bl a genom ett
personligt besök i Stockholm hos direktör Gösta Åhlen av Visbys
ledande köpman, direktör Gösta Löfveberg." Redan tidigare hade
också en negativ inställning till enhetsprisföretagen visats av Gotlands handelskammare." Rädslan för följderna av Tempos etablering visade sig befogad, även om de speciella förhållandena under
krigsåren torde ha dämpat mycket av konkurrensen. Det var naturligtvis inte endast specerihandlarna som kände av den nye konkur-
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renten utan även andra branscher. Kanske var dock livsmedelshandeln mest sårbar med många små enheter och en viss överetablering. Det har sagts att många Visby-bor till en början inte öppet ville
visa att de handlade på Tempo - det var inte riktigt fint och det
kunde störa relationerna till vänner inom köpmannakåren. Detta
ledde bl a till att många bad att få slippa Tempos påsar i en karakteristisk grön färg och medförde egna påsar. Tempo sålde i likhet med
Konsum endast kontant.
Tempo-varuhuset var från början ekonomiskt en framgång och
har i alla år gått med vinst. Omsättningen uppgick 1949 till drygt 1,7
milj kr och året därpå till 1 745000 kr." Av detta utgjorde livsmedel
409000 resp 490 000 kr. Åhlen & Holm taxerade 1951 för 109 130 kr
enligt kommunalskattelagen att jämföra med 32 500 för AB C J Björkander & Son, 45 410 för KF och 35 360 kr för SV.
En förnyelse av Tempo-varuhusen skedde 1952.92 I oktober öppnade man efter förberedelser som pågått sedan i april bl a den nya
livsmedelsavdelningen som innebar självbetjäning. Motsvarande
upprustning hade genomförts vid de andra Tempo-varuhusen tidigare under året." Det betonades särskilt att amerikanska erfarenheter tagits till vara och att i USA 80 procent av livsmedelshandeln
skedde i självservicebutiker.
En annan nyhet var att varorna transporterades på transportband från källarlokalerna till ett paketeringsrum, där de förpackades i cellofan med hermetisk tillslutning. Samtidigt skedde prismärkning. Det påpekades särskilt att de tre kassorna var utrustade
med kaffekvarnar, vilket innebar att - medan kaffet maldes - kassörskan kontrollerade inköpen och räknade ut notan utan att onödig tid spilldes. Någon skiljevägg fanns inte längre mellan varuhuset och livsmedelsbutiken med självbetjäning och en sådan öppenhet ansågs det att Visby var först med. För att underlätta de interna
förbindelserna mellan de 60 anställda hade snabbtelefon införts. Det
uppgavs också att en hel del prima varor nu till följd av konkurrensen på världsmarknaden kunde köpas till lägre pris än 1939. Premiären för det renoverade varuhuset ansågs så betydelsefull att direktör Gösta Ahlen även denna gång var närvarande.
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Långsiktiga tendensersammanfattande analys

Den snabba tillväxt som kännetecknade svensk ekonomi under mellankrigstiden och åren efter andra världskriget innebar också för
gotlänningarna förbättrade levnadsvillkor. Gotland upplevde i mindre utsträckning än fastlandet en stark tillväxt inom industrin utan
fortsatte - ehuru i mindre utpräglad grad - att vara en jordbruksbygd. Detta gjorde sannolikt att förändringarna i flera avseenden
här skedde i ett långsammare tempo än på andra håll. Inkomstutvecklingen var säkert inte lika snabb på Gotland som på fastlandet,
men förbättringarna var ändå så pass betydande att de för handelns
del märktes i ökad köpkraft och efterfrågan. Även den positiva befolkningsutvecklingen, ehuru inte heller den lika stark som på fastlandet (5,7 resp 19,3 procent mellan 1920 och 1950), bidrog till en
växande omsättning. Befolkningsomflyttningen gjorde emellertid att
denna positiva effekt uteslutande kom detaljhandeln i Visby till del.
Perioden 1919-1951 innebar för den gotländska partihandeln fram
till andra världskriget strukturellt relativt små förändringar. De generella omdömena om att ägareförhållanden och finansiering inom
svensk grosshandel bevarade mycket av det väsentliga i sin ursprungliga prägel gäller också Gotland." Förändringar inträffade
dock när det gällde arbetsmetoder och företagsform, men prägeln
av familjeföretag kvarstod. De fyra stora Visby-grossisterna behöll
sitt grepp om kolonialvarumarknaden, de levde i relativt fredlig
samexistens utan att försöka värva kunder från varandra eller konkurrera särskilt livligt. Lönsamheten var - frånsett det dominerande
företaget AB C J Björkander & Son - inte speciellt god, men ändå
tillräcklig för att inte någon skulle behöva upphöra med sin verksamhet. Något behov av fusioner fanns ännu inte. Lantmännens
eget inträde på spannmålshandelns område genom Centralföreningen innebar visserligen förlorade marknadsandelar för de privata
spannmålshandlarna, men de som var tillräckligt stora kunde dock
hålla sig kvar.
För specerihandlarna i Visby och lanthandeln ute på landsbygden innebar den allmänna standardhöjningen ökad köpkraft och
ökad omsättning. Inflyttningen till Visby underlättade för de där
redan etablerade att leva vidare, men någon nyetablering av nämnvärd omfattning skedde inte. Det nya som inträffade var att butikerna utanför ringmuren, där de flesta av de nyinflyttade bosatte sig,
ökade i antal och i några fall fick en kraftigt ökad omsättning. Under
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1940-talet försvann de sista resterna av den diversehandel med gamla
anor som levt kvar innanför Österport och Norderport, dit bönderna for och ställde in sina hästekipage för att göra köp och försäljningar.
Lanthandeln behöll även den sin struktur. r många socknar fick
dock en handlare övertaget och blev dominerande, vilket inte hindrade att det fanns socknar med upp till fem handelsbodar. Konsum-butikerna ökade i antal och svarade för en livgivande konkurrens genom sina sammanlagt nära 30 försäljningsställen. Särskilt i
tätorterna såsom Slite, Hemse och Klintehamn fanns det starka enheter och en livligare konkurrens än på andra håll.
Förändringens tid inleddes mot slutet av perioden. Nya inslag
kom från fastlandet vilka skulle leda till att den gotländska handeln
kom att bli allt mindre genuint gotländsk. Först på plan var Åhlens
1939 med sitt varuhus Tempo med stor livsmedelsavdelning. Den
nya satsningen blev från början en framgång omsättningsmässigt
och lönsamhetsmässigt. Företagets starka ställning skulle ytterligare befästas genom ombyggnaden 1952 och senare genom flyttningen till Öster centrum. För detaljhandlarna i stadens kärna blev konkurrensen kännbar. Mera genomgripande förändringar hör dock en
senare tid till. Även Gotlands Konsums framryckning på 1930-talet
var kännbar för dem. När det andra världskriget var över kom också fastlandsintressena in på Konsum-sidan genom att Svenska hushållsföreningen tog över ansvaret för Gotlands Konsum.
En annan impuls från fastlandet kom när Speceristernas Varuinköp (SV) förvärvade AB Carl Degerman mot slutet av andra världskriget. Gotlands störste kolonialvarugrossist blev fastländsk, även
om det även i fortsättningen blev gotlänningar som skötte affärerna
i Visby. Parti- och detaljhandeln började efter hand på ett naturligt
sätt inlemmas i den riksomfattande rCA-rörelsen. Det var i dess
hägn en mycket stor del av förändringarna inom gotländsk handel
senare skulle komma att ske.
Ser man på den expansion som mot slutet av perioden inleddes
inom Centralföreningen är det inte för mycket sagt att också den i
mångt och mycket inspirerades från fastlandshåll och skedde i nära
samverkan med jordbrukets riksorganisationer. Ägarmakten låg
dock hela tiden kvar på Gotland.
När 1950-talet stod för dörren visade det sig att många av företagen inom handeln inte ägde det kapital och de resurser i övrigt som
krävdes för att kunna följa med i utvecklingen. Lyckligtvis insåg
många att så var fallet och de anknytningar till rikskedjor och riks-
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organisationer som etablerades eller förstärktes efter kriget bidrog
till att handeln förmådde anpassa sig relativt smidigt till de stora
förändringar som stundade, men än så länge blott skymtade. Det
blev så småningom i de stora systemen som utvecklingskraften skapades i stället för inom de mindre familjeföretagen.

Kap 6 Koncentration och stordrift
(1951-1972)

6.1

Svensk ekonomi under
1950- och 1960-talen

Tillväxttakten var i Sverige hög och relativt jämn under 1950- och
1960-talen. Den goda utvecklingen fortsatte i stort sett fram till 1970talets mitt.' Vårt stora beroende av handelsutbytet med andra länder bestod och exportandelen steg på 1970-talet ända upp till 35
procent av BNP. Bytesbalansen var i jämvikt fram till 1970-talets
mitt.
Medan varuhandeln omedelbart efter kriget och under 1950-talet
höll jämna steg med industrin i fråga om produktionstillväxt präglades 1960-talet aven svagare utveckling inom handeln än inom
industrin och mot slutet av 60-talet t o m än inom den offentliga
sektorn.' Förändringarna framgår närmare av tabell 6:1.
Tabell 6:1

Produktionstillväxt inom olika näringsgrenar
1950-60

1960-65

1965-70

Industri
Varuhandel

3,9
3,9

8,2
5,3

5,6
3,3

Offentl tjänster

3,5

4,4

5,7

Källa: Bentzel, R., Tillväxt och strukturomvandling under efterkrigstiden.

Inom varuhandeln var också produktivitetstillväxten god, även om
den långt ifrån kunde uppnå de höga tal som särskilt industrin men
även jordbruket redovisade.' Bakom denna uppgång låg bl a liberaliseringen av världshandeln. Omkring 1950 påverkade också Marshall-hjälpen och Korea-boomen utvecklingen i gynnsam riktning.
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Vid slutet av 1950-talet följde så ett mycket kraftigt uppsving för
svensk industri. Det var framför allt skeppsbyggeriets expansion
som påverkade förloppet och som ledde till att ett stort industriellt
utvecklingsblock skapades, något som i sin tur påverkade 1960-talet
positivt." För ett annat block var bilismen drivkraften och i detta
utgjorde bostadsbyggande och väginvesteringar komponenter. Bilismens genombrott på 1960-talet skapade förutsättningar för verkstadsindustrins dominerande roll i svensk industriutveckling under
detta skede.
På utrikeshandelns område kom EFTA att spela en viktig roll
genom att öppna nya marknader. För Sverige var de nordiska och
brittiska avsättningsområdena viktiga. Den skärpta konkurrensen
ledde till en utveckling också när det gällde stora delar av hemmamarknadsindustrin. Över huvud taget skedde nu en internationalisering, som innebar skärpta krav på rörlighet, på marknadsföring
och service. Det sagda i förening med en svensk ekonomisk politik
som underlättade expansionen ledde till att svensk industri i början
av 1960-talet präglades av ett uppsving och en dynamik som både
historiskt och i jämförelse med andra länder var enastående. Det
talades om rekordåren.
I mitten av 1960-talet inträdde emellertid en scenförändring. Priskonkurrensen från de europeiska länderna blev alltmer kännbar, i
synnerhet inom konsumtionsvaruindustrin. Även varven och andra
verkstadsindustrier samt stålverken fick känna av konkurrensen,
inte minst från Japan. Till de ökande svårigheterna bidrog lönekostnadspressen uppåt, i sin tur bl a föranledd av det kraftigt ökade
skattetrycket. Nu började även miljökraven göra sig gällande, vilket
föranledde högre kostnader för svensk industri än för konkurrenterna i andra länder. Inflationen blev i motsats till tidigare en besvärande faktor. Hårda rationaliseringar tvingades fram. Utslagning
av företag och produkter följde. En åtstramning av den ekonomiska
politiken förstärkte denna omställning men var nödvändig för att få
balans i varuutbytet med omvärlden och för att dämpa inflationen.
Särskilt markant var denna åtstramning under det s k idiotstoppet
1969-70, då alla penningpolitiska medel sattes in för att begränsa
expansionen," Räddningen kom 1972 genom en tydlig förbättring i
den internationella konjunkturen, åtföljd aven omläggning av den
ekonomiska politiken i expansiv riktning.
Perioder av stark ekonomisk expansion sammanfaller som regel
med tider av befolkningsökning. Perioden 1950-1970 utgör ett typiskt exempel härpå. Kausaliteten går i båda riktningarna, men sam-
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bandet är under alla omständigheter tydligt. Befolkningstalen framgår av tabell 6:2. Den procentuella ökningen var kraftig både på
1950- och 1960-talet (6,6 resp 7,8 procent), ehuru inte fullt lika stark
som på 1940-talet. Värt att observera är att totalbefolkningen ökade
snabbare än befolkningen i yrkesverksam ålder. Framför allt var det
åldersgruppen över 65 år som växte mycket starkt. Länge hade åldersgruppen under 15 år blivit allt mindre i förhållande till totalbefolkningen, men denna vikande trend hade brutits redan på 1940och 1950-talet.
Tabell 6:2
1950

Folkmängden den 31 december 1950-1970
7041829

1955

7290112

1960

7497967

1965

7772506

1970

8081229

Källa: Statistisk årsbok: 1992.

Ökningstakten inom den förvärvsarbetande befolkningen var sedan
lång tid störst inom industrisektorn och 1960 nådde denna sektor ett
maximum om 36 procent av antalet förvärvsarbetare. Procentsiffran
sjönk sedan och var 1970 något över 30. I stället är det inom handel
och privata tjänster samt offentlig förvaltning som ökningen har
skett. Mellan 1950 och 1970 ökade antalet yrkesverksamma inom
handel och privata tjänster med 246 000, under det att ökningen
inom offentlig förvaltning uppgick till 413 000. Avtappningen från
jordbruk och skogsbruk var samtidigt dramatisk och uppgick till
449000. Under 50-talet nedlades cirka 50 000 gårdar och under 60talet dubbelt så många." Nedläggningen medförde dock icke en lika
stor igenläggning av åkerjord. Produktivitetsutvecklingen inom jordbruket var snabb. Ett av inslagen i den statliga ekonomiska politiken var just styrningen av det svenska jordbruket via Lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna samt fortsatt importskydd för den
svenska jordbruksproduktionen,"
Inom jordbrukssektorn skedde stora förändringar i fråga om produktionsinriktningen på 1950- och 60-talet. Animalieproduktionen
blev allt viktigare och 1970 var cirka två tredjedelar av jordbrukarna
mjölkproducenter." Detta hindrade inte att antalet nötkreatur under
dessa tjugu år sjönk från 2,6 milj till under 2 miljoner, vilket närmare framgår av tabell 6:3. Mjölkproduktionen per ko steg samtidigt
mycket kraftigt. I tabellen redovisas också en mycket stark ökning
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av svinbeståndet, vilket ledde till att fläskproduktionen ökade. Detta fick också till följd att exporten och hemmakonsumtionen av fläsk
steg. Under dessa år skedde också en betydande minskning av hästbeståndet. Jordbruksdriften motoriserades och traktorerna slog igenom. Goda möjligheter till lån och skatteavdrag ledde i viss mån till
en överkapitalisering inom jordbruket.
Tabell 6:3

Kreatursstocken i Sverige 1950, 1960 och 1970 (1 ODD-tal djur)

Ar

Nötboskap

Svin

Hästar

2648
2501
1926

1238
1915
2074

440
209
61

1950
1960
1970

Källa: Statistisk årsbok.

Under dessa år ökade även spannmålsproduktionen mycket kraftigt. Många jordbrukare koncentrerade sig på spannmålsodling och
drev sina jordbruk kreaturslöst. Korn, som i början odlades endast i
obetydlig omfattning, blev det viktigaste sädesslaget, varefter följde havre och vete. Endast rågproduktionen minskade. Även potatisskördarna gick ner. Utvecklingen belyses närmare i tabell 6:4.
Tabell 6:4
Ar
1950
1960
1970

Produktionen av viktigare vegetabilier 1950,
1960 och 1970 (1 ODD-tal ton)

Vete
739
824
962

Rtlg

244
230
225

Korn
210
847
1904

Havre
807
1175
1686

Potatis
1734
1753
1490

Källa: Statistisk drsbok.

Konsumtionsökningen var såsom visats redan i föregående kapitel
(diagram 5:5) mycket stark under 50- och 60-talet både i löpande
och fasta priser. Konsumtionspriserna steg relativt måttligt under
1950-59 eller med 4,3 procent per år och 1960-69 med 3,7 procent
per år, men livsmedelspriserna steg väsentligt mer," Av betydelse
var att möjligheterna att utnyttja fritiden till bl a resor under semestern ökade, vilket hängde samman med arbetstidsreformerna 1957,
1966 och 1971. De flesta yrkesarbetande fick på 1970-talet omkring
135-140 lediga dagar per år.
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Förändringarna inom handeln var länge av begränsad omfattning,
men på 1950- och 60-talet blev de genomgripande." Priskonkurrensen blev livligare och ledde bl a till ökad stordrift och självbetjäningsgrad. Den medverkade också - tillsammans med bl a befolkningsomflyttningen - till färre enheter inom parti- och detaljhandel.
Den stigande levnadsstandarden ledde till kraftiga volymökningar inom handeln. Totalt steg försäljningen med nära 3 procent per år
och livsmedelshandelns omsättning steg t o m något snabbare (allt i
fasta priser). Samtidigt skedde en kraftig minskning av antalet butiker; från 78 500 år 1951 till 71 400 1970. Nedgången var betydligt
mer drastisk inom dagligvaruhandeln eller från 39 000 till 25 000
och den skulle där fortsätta i accelererat tempo. Samtidigt steg omsättningen per butik mycket kraftigt. Det var landsbygden som drabbades hårdast av butiksdöden. Även i städerna skedde emellertid
nedläggningar och omlokaliseringar.
När man söker förklaringarna till dessa förändringar bör bl a
uppmärksammas den stora skillnaden i livsmedelsinköp (5-10 procent) per capita mellan glesbygden och riksgenomsnittet; skillnaden jämfört med de större städerna var ännu större.'! Bilismen och
arbetskraftspendlingen gynnade i hög grad centralorterna. Kostnadsstegringarna på personalsidan bidrog också till att slå ut många
detaljhandlare både på landsbygden och i städerna. De små butikerna hade vidare stora svårigheter att följa med de större i fråga om
sortiment i en tid då livsmedelssortimentet fördubblades. Köptroheten påverkades negativt därav.

6.2

Gotlands befolkningsutveckling

För Gotlands del innebar 1950- och 1960-talet en mycket besvärande
befolkningsminskning som stod i bjärt kontrast till befolkningsutvecklingen i riket som helhet. Det är nu utslagningen av mindre
jordbruksenheter inleds och fortsätter i ett allt högre tempo. Befolkningen på Gotlands landsbygd minskade med över 10 000 från 1950
till 1970. Det är fråga om ett så pass stort utflyttningsöverskott att
Visby inte längre förmår ta emot hela flyttvågen. Stadens befolkning ökar under samma tid med 5 000 och resten får söka sin bärgning på fastlandet.
Totalt uppgick Gotlands befolkning ännu 1950 till över 59 000,
men nedgången inleddes redan 1951 och blev särskilt kraftig under
de följande åren av 1950-talet eller med 5 000 till drygt 54 000. Hela
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flyttningsnettot utgjorde för Gotlands del under 1950-talet inte mindre än 7 647.12 Utflyttningen avtog emellertid på 1960-talet, då fly ttningsnettot var 2 324. Gotlands folkmängd sjönk då endast obetydligt. Utflyttningen var visserligen alltjämt stor från landsbygden men
inte större än att den helt kompenserades genom motsvarande ökning i Visby. Stadens folkmängd ökade från 14 770 år 1950 till 19 668
tjugu år senare. Folkmängdens förändringar framgår närmare av
tabell 6:5.
Tabell 6:5

Gotlands befolkning 1950-1970

Ar

Visby

1950

14770

44284

59054

1955

15234

41693

56927

1960

15597

38599

54196

1965

17403

36339

53742

1970

19668

34167

53835

Landsbygden

Totalt

Källor: Statistisk drsbok samt Folkmängden 31.121970.

De drastiska förändringarna i befolkningstalen är ett uttryck för
den stagnation och tillbakagång som kännetecknade det gotländska
näringslivet och som knappast kan registreras på ett tydligare sätt
än genom befolkningsstatistiken. Även ålderspyramiden var oförmånlig. Att konsekvenserna skulle bli betydande på många områden, inte minst handelns, är givet, bl a på grund av ett vikande
kundunderlag på landsbygden med avtagande efterfrågan och skärpt
konkurrens. I Visby blir utvecklingen, framför allt på 1960-talet,
den omvända med stark befolkningstillväxt och ökad varuefterfrågan. Även här skärps dock konkurrensen. Konsekvenserna speciellt
för strukturen inom livsmedelshandeln på landsbygden och i Visby
skall senare belysas.
Den relaterade befolkningskurvan har som nämnts sin orsak i
genomgripande förändringar inom näringslivet men även i samhället i övrigt. Såsom redan antytts är det främst utvecklingen inom
jordbrukssektorn som har påverkat förloppet. Ännu 1950 var nära
40 procent av gotlänningarna sysselsatta i jordbruk med binäringar.
Den siffran sjönk till 35 år 1960 och till 24 år 1970. 13 Detta kan synas
vara en snabb och genomgripande förändring liknande den som
riket långt tidigare genomgått. Fortfarande hade dock Gotland en
betydligt större andel jordbrukare än man hade på andra håll. I riket
sjönk jordbruksbefolkningens andel från 20 procent 1950 till 13,5
procent 1960 och endast 8 procent 1970.
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Minskningen av jordbruksbefolkningen hindrade dock icke att
skördeutvecklingen under den nu behandlade 20-årsperioden var
starkt positiv och på praktiskt taget alla skördeområden väsentligt
snabbare på Gotland än i riket. Särskilt markant var ökningen av
korn- och veteskördarna, men också skördarna av råg, potatis och
sockerbetor ökade mycket kraftigt. Förklaringen till denna snabba
produktionsökning utgör främst mekaniseringen inom jordbruket.
Medan det ännu 1941 fanns blott 300 traktorer på Gotland uppgick
antalet 1965 till ca 5 500.J4 Antalet skördetröskor uppgick 1944 till
åtta och var 1965 uppe i 1500. Skördeutvecklingen framgår närmare
av tabell 6:6.
Tabell 6:6

Skördarna på Gotland 1950-1970 (1000 ton)
Korn

Oljev

4,5

9,2

25,7

15,0

68,0

8,2

24,0

12,3

12,0

91,0

Råg

Potatis

Sockerb

Ar

Vete

1950

11,3

1955

21,5

1960

26,1

14,4

48,6

1,0

21,0

119,0

1965

40,5

14,5

59,5

7,0

24,0

103,0

1970

33,0

16,9

51,5

4,4

24,7

121,5

Källa: Gotlands läns hushållningssällskaps handlingar.

Den andra sidan av traktoriseringen inom jordbruket var naturligtvis att antalet hästar minskade kraftigt. Under 1950- talet gick antalet ner från 9 350 till 1 910 och på 1960-talet fortsatte minskningen.
Samma tendens kännetecknade utvecklingen i riket, där antalet hästar sjönk från 440000 år 1950 till 209 000 år 1960.
En förutsättning för den ökade animalieproduktionen var att kreatursstocken tilltog. Antalet nötboskap ökade kraftigt på 1950-talet
eller från ca 40 000 till 54 000. Det var en utveckling som skilde sig
från den i riket, där antalet nötboskap under samma tid minskade
med 6 procent. Under det följande decenniet registrerades dock en
minskning även på Gotland, ehuru väsentligt svagare än på fastlandet. Också svinstammen ökade på Gotland under 1950-talet eller
från ca 26 000 till ca 41 000, vilket var ungefär i samma takt som i
riket i övrigt. Även under 1960-talet ökade antalet svin såväl på
Gotland som i riket, ehuru i långsammare takt. Detaljsiffror för kreaturstockens utveckling återfinnes i tabell 6:7.
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Tabe1l6:7

Kreatursstocken på Gotland 1950-1971
Nötboskap

Svin

9350

37913

26279

1910
1225

54150

40610

50389

49416

Ar

Hästar

1950
1960
1971

Källa: Statistisk årsbok. Anm Hästbestdndet för 1970är ej känt, varför 1971 valts.

På industrisidan blev L M Ericssons etablering i Visby det mest
betydelsefulla under 1960-talet.15Bolaget startade 1961 tillverkning
i provisoriska lokaler på Arbetareföreningen, varmbadhuset och
yrkesskolan på Länna med ett 60-tal anställda. I november året därpå skedde inflyttning i den nyuppförda fabriken vid Norra Hansegatan. Närmare 400 personer bereddes arbete i en byggnad om 10 000
kvadratmeter. Fabriken utökades 1966 till 22 000 kvadratmeter och
antalet anställda ökade successivt till 900 arbetare och 60 tjänstemän vid årsskiftet 1970/1971.
L M Ericssons investering betydde ett lyft för Gotland. Den bidrog till att drygt 1 000 fler gotlänningar vid slutet av den nu behandlade perioden var sysselsatta inom industrin än inom jordbruket. Fortfarande var dock andelen industrisysselsatta på Gotland
blott 25 procent jämfört med 35 procent i riket." Inte heller den
kommersiella sektorn sög upp arbetskraft i större utsträckning; på
Gotland utgjorde den 8 procent jämfört med 9 procent i riket. Servicesektorn, som i statistiken inkluderar militärt arbete, låg också kvar
på drygt 10 procent på Gotland så väl som på fastlandet.
Den stora förskjutningen skedde däremot inom det som i statistiken betecknas som naturvetenskapligt, tekniskt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete jämte administration (inklusive kameralt och kontorstekniskt arbete). Här steg procentsiffran sysselsatta i riket från 23,5 procent 1960 till 30 procent 1970,17
Sistnämnda år låg siffran för Gotlands del på 22,2 procent. Det betyder att nu var nästan lika många gotlänningar sysselsatta i administration och offentlig tjänst som inom jordbruket. I Visby var 1970
fler än var tredje yrkesverksam medborgare sysselsatt i förvaltningsapparaten. Stats- och kommunalförvaltningen hade börjat breda ut
sig och mer skulle detta bli fallet under de följande åren fram till
1990-talet.
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Varuströmmarna till och från Gotland.

I varutrafiken till och från Gotland spelade råvaror för jordbruket
resp jordbrukets produktion alltjämt en betydande roll under 1950och 1960-talet. Utförseln av spannmål ökade väsentligt och omfattade i början av 1960-talet, då den var störst mellan 30000 och 35000
ton årligen. Såsom framgått av skördestatistiken ökade odlingen av
vete, korn och råg. Även oljeväxtodlingen var fram till 1955 omfattande men avtog sedan. Sockerbetsodlingen var också viktig och
utförseln av råsocker låg i allmänhet på mellan 10 000 och 15000 ton
årligen. Utvecklingen framgår av tabell 6:8.
Tabell 6:8

Utförseln av råsocker från Gotland 1950-1970

Ar

1950

1955

1960

1965

1970

Ton

12131

9349

14023

13152

15076

Källa: Gotlands handelskammares drsskrift 1950-1970.

Utförseln av animalieprodukter varierade rätt mycket år från år,
men särskilt utförseln av ost ökade mycket kraftigt. Det föreligger
dock möjlighet att statistiskt följa utvecklingen endast t o m år 1962.
Utförselsiffrorna framgår av tabell 6:9.
Tabell 6:9

Ar

Utförseln av kött, ost och smör 1950-1962 (ton)

Kött

Ost

Smör

1950

2935

1430

1379

1955

977

1984

1290

1960

1420

2153

1332

1962

3250

2399

1596

Källa: Gotlands handelskammares drsskrift 1950-1962.

Till de här nämnda produkterna skall inom livsmedelssektorn läggas en omfattande utförsel av ägg, frukt och fisk. Utförseln av frukt
steg från 61 ton 1950 till 173 ton 1960 och av fisk från 695 ton 1950 till
2 455 ton 1960.
Det krävdes för den växande jordbruksproduktionen ökad import av fodervaror och gödning. Särskilt fodervaruimporten ökade
starkt fram till mitten av 1960-talet. Importen av gödning var - frånsett 1960 som var ett exceptionellt år - av ungefär samma omfattning, eller omkring 50000 ton årligen, fram till början av 1960-talet,
då den sjönk till cirka 20 000 ton årligen. Införselsiffrorna framgår
av tabell 6:10.
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Tabell 6:10 Införseln av fodervaror och gödning 1950-1970 (ton)
Fodervaror

Gödning

1950

5361

49917

1955

6139

40441

1960

10101

73053

1965

12807

20310

1970

8910

18870

Ar

Källa: Gotlands handelskammares iirsskrift
1950-1970.

Utförseln på industrisidan omfattade såsom tidigare främst cement
och kalksten. Cementtillverkningen i Slite utvecklades positivt och
steg med ungefär 100 000 ton från 1950 till 1960. Även kalkstensbrytningen ökade kraftigt. Utvecklingen belyses närmare i tabell
6:11.
Tabe1l6:1l Utförseln av cement och kalksten 1950-1970 (ton)
Cement

Kalksten

1950

263051

649787

1960

355702

905130

1970

761881

1437287

Ar

Källa: Gotlandshandelskammares iirsskrift
1950 och 1960 samt primäruppgifter friin
Cementa ochNordkalkbetr 1970,18

Införseln av industriråvaror som kol och koks stagnerade under det
att införseln av petroleumprodukter (mineraloljor samt bränn- och
eldningsoljor) steg kraftigt. I det förra fallet omfattade införseln 1950
ca 67 000 ton och 1960 ca 73 000 ton. Under samma tid ökade införseln av petroleumprodukter från 73 000 till 111 000 ton för att stiga
ytterligare till 134 000 ton 1970.
Orsaken till denna ökning är främst bilismens genombrott på
1950-talet. För Gotlands del kan förändringarna följas i införselstatistiken, av vilken framgår att 2300 bilar togs in 1950 och 20000 år
1962. Införselsiffrorna redovisas år för år i diagram 6:1. Till ökningen bidrog även att oljeeldning blev vanligare i bostadsfastigheterna.
Bilismens ökning kan också följas genom bilregistreringarna. Av
dessa framgår att antalet registrerade personbilar ökade från 1 824
den 1 januari 1950 till 15 417 år 1970 och antalet lastbilar från 749 till
1 061 under samma tid." Den ökade rörlighet som gotlänningarna
upplevde under denna tid var en av de mest väsentliga orsakerna
till förändrade inköpsvanor och därmed till strukturförändringarna
inom detaljhandeln på Gotland.
Det är klart att det framför allt efter befolkningskurvans fall under 1950-talet rådde pessimistiska stämningar på Gotland." Det eko-
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Diagram 6:1 Införseln av personbilar till Gotland 1950-1962
22000
20000
18000

16000
14000
12000

iooeo
8000

6000
4000
2000

o
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1%0 1%1 1962

Källa: Gotlands handelskammares 4rsskrift 1950-1962.

nomiska utredningsarbete som vid slutet av 50-talet och på 60-talet
bedrevs av statliga och kommunala myndigheter och kommitteer
gav föga hopp om en förbättring. Men varken de mer pessimistiskt
lagda eller optimisterna inom länsstyrelsen bedömde utvecklingen
rätt - befolkningskurvorna planade som visats snarast ut under 1960talet och har sedan fortsatt uppåt i långsam takt. Den "katastrof"
som många gotlänningar i ansvarig ställning såg framför sig just
omkring 1960 har följaktligen inte inträffat. Att utvecklingen vände
har så gott som alla tillskrivit etableringen av L M Ericssons fabrik i
Visby. Gotland kunde även i en högkonjunktur erbjuda god tillgång
på arbetskraft utan överrörlighet. Men det bör också pekas på nyetableringar och konsolideringar inom andra på Gotland viktiga företag som Arla och Farmek, sockerbruket i Roma, sågverken i Klintehamn, marinvarvet i Fårösund samt de sedan länge stora anläggningarna inom kalkstensbrytning och cementtillverkning iStorungs

190

Kap 6

resp Slite för att här nämna de viktigaste. I en analys av denna
period har Mats Essemyr framhållit den offentliga sektorns betydelse för det "socioekonomiska" livet i regionen." Sysselsättningsvinsterna genom nyetableringar uppvägdes nämligen av nedläggningar och andra strukturrationaliseringar, detta alldeles bortsett från
jordbruksnäringens friställning av människor. I den näringspolitiska diskussion som fördes på ön var det dock en speciell fråga sjöförbindelserna med fastlandet - som helt dominerade under perioden liksom under de följande decennierna. Alltjämt hyser de flesta
gotlänningar den uppfattningen att denna fråga icke erhållit en tillfredsställande lösning.

6.4

Partihandeln på Gotland

6.4.1 Speceristernas Varuinköp
Inom gotländsk partihandel hade Speceristernas Varuinköp (SV)
inom ICA-rörelsen redan från mitten av 1940-talet skaffat sig en
dominerande position. Denna ställning skulle komma att förstärkas
under 1950- och 1960-talet. Försäljningsutvecklingen framgår av tabell 6:12. Det visar sig att SV effektivt förmådde hävda sig, trots det
handikapp som en tämligen kraftig befolkningsminskning innebar
- något som naturligtvis drabbade alla på marknaden. Utvecklingen var särskilt stark på 1960-talet då befolkningskurvan planade ut;
1970 var omsättningen tre gånger så stor som tio år tidigare. Det har
hävdats att SV:s utveckling på Gotland i stort sett överensstämde
med den som skedde på andra håll inom företaget där befolkningskurvan steg kraftigt." En närmare undersökning visar emellertid att
så inte var fallet. SV:s totala omsättning i hela marknadsområdet
(Stockholm med omnejd, Östergötland och Gotland) steg från 1955
till 1963 med 76 procent under det att omsättningsökningen på Gotland stannade vid 62 procent." Även i ett längre perspektiv fanns
det en signifikativ skillnad. Det som bidrog till att rörelsen på Gotland inte riktigt hängde med var också att färskvaruförsäljningen
där ökade mycket långsammare än på andra håll. Trots det sagda
måste utvecklingen vid SV:s Visby-kontor på det hela taget bedömas som positiv. Bakom framgångarna låg ett energiskt arbete av
framför allt företagsledningen i Visby, disponenterna Östen Stymne
och Lars Lundh, men även ett mycket kraftfullt stöd från huvud-
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kontoret i Stockholm, där tre personer med ett förflutet på Gotland
länge intog en ledande ställning, Gunnar Stengård, Lars Elford och
Carl-Erik Degerman.
Tabell 6:12 SV:s rörelse på Gotland 1955-1970

Ar

Omsättning

Bruttovinst

1955

9959944

1960

12390989

609165
750416

1965

21709805

1481321

1970

36479904

2597095

Källa: SV:s huvudböcker, ICA-Östs arkiv, Visby.

Under åren 1955-1970 lyckades också ledningen förbättra bruttomarginalen. Bruttovinsterna steg med andra ord snabbare än försäljningen. Marginalen var 1955 och 1960 drygt 6 procent och steg
sedan till 6,7 och 7,2 procent under 1965 resp 1970. Det var en helt
nödvändig förändring för att förbättra resultaten och konsolidera
ställningen. Resultatutvecklingen påverkades i väsentlig grad negativt under senare delen av 1960-talet av de finansiella kostnader
som följde med investeringen om 3 milj kr i en ny distributionscentral i Almedalen i Visby." Anläggningen invigdes under högtidliga
former av landshövding Wahlbäck i april 1964. Distributionscentralen bidrog naturligtvis samtidigt till att rationalisera varuhanteringen
och därmed till att på sikt förbättra rörelseresultatet. SV:s rörelse på
Gotland visade förlust 1963-1966.25 För 1963 var förlusten obetydlig
- 15 000 kr - men de följande åren uppgick den till 230 000, 180 000
resp 210 000 kr. 1967 var rörelsen tillbaka i svarta siffror med ett
plus på 103 000 kr och även de följande åren visades resultat som
var tillfredsställande.
Till marginalförbättringen bidrog i väsentlig grad en omläggning av SV:s policy under 1956.26 Innebörden var att kalkyleringsnormerna lades om så att högmarginalvarornas priser sänktes och
lågmarginalvarornas höjdes. Den nya kalkyleringen tog större hänsyn till kostnaderna och principen om pris efter prestation började
tränga igenom. Producenternas detaljistriktpriser frångicks och SV
sänkte ofta grundpriset och gav rabatt på de stora, verkligt kostnadsbesparande köpen. Avsikten var att stärka de mindre och medelstora butikernas konkurrenskraft. Erfarenheterna visade sig goda;
med början den 1 januari 1958 fullföljdes aktionen för att ge medlemmarna bättre möjligheter att hävda sig i konkurrensen.
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Bakom höjningen av marginalen låg också stora förändringar i
varusortimentet. Grunden i sortimentet utgjorde under hela perioden kolonialvarorna, som 1955-1965 svarade för mer än hälften av
försäljningen. 1970 hade emellertid denna andel sjunkit till 45 procent. Kaffe och socker var 1955 varugrupper med över 1 milj kr i
omsättning, men kaffet föll tillbaka 1960 till drygt 800 000 kr. ICArörelsen hade problem med marknadsföringen av sitt Luxus-kaffe i
den hårda konkurrensen. Gotlands-köpmännen var därför på 1960talet angelägna om att få tillgång till Gevalia och Löfbergs genom
den egna distributionscentralen.
Frukten utgjorde en annan viktig del av sortimentet. 1960 hade
SV:s försäljning ökat till 1,3 milj kr. Då hade också tobaken tillkommit med en omsättning som var nästan lika stor. Fem år senare hade
frukten ryckt fram ytterligare till en omsättning på över 2,3 milj kr
och tobaken tiUen omsättning på 1,9 milj kr. Nu hade också charkuterivaruförsäljningen tagit fart - den uppgick till 1,3 milj kr. Charkuteributikerna hade slagit igen. Även försäljningen av fisk och djupfryst hade tillkommit med resp 920 000 och 700 000 kr i omsättning.
Likaså hade brödförsäljningen ökat kraftigt, dels från SV:s eget bageri Schumachers i Stockholm, dels också från Wasabröd, som lämnat ensamrätten till sin brödförsäljning till ICA. Sammanlagt rörde
det sig om en försäljning om över 900 000 kr.
Fem år senare hade tobaksförsäljningen ökat mycket kraftigt till
över 3,3 milj kr och charkuterierna till 2,2 milj kr samt det djupfrysta
till 2 milj kr. En mycket kraftig ökning skedde också i försäljningen
av drycker, som steg från 600 000 kr år 1965 till 1,5 milj kr 1970.
Grönsaker hade nu också blivit en viktig varugrupp med 1,7 milj kr
i omsättning. Försäljningen av bröd hade ökat ytterligare ti111,5 milj
kr. Endast frukten hade fallit tillbaka något, till 2 milj kr. ICA satsade nu också alltmer på en komplettering av livsmedelssortimentet
med varor som betecknas som specialsortiment; omsättningen steg
här från 1,2 milj kr 1965 till 1,8 milj kr 1970. Försäljningssiffrorna för
viktigare varugrupper hos SV i Visby under 1960-1970 har sammanställts i tabell 6:13.
För att belysa marginalvariationerna mellan olika varugrupper
har två diagram upprättats, diagram 6:2 och 6:3, vilka visar bruttomarginalen för olika varugrupper 1955 resp 1970. Vid läsningen av
diagrammet för 1955 bör uppmärksammas att två varugrupper, textil samt järnvaror/husgeråd, saknas av den anledningen att försäljningen inte lämnade någon marginal alls. Detta diagram visar att
marginalen 1955 för de i sortimentet tungt vägande varugrupperna,
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Tabe116:13 SV:s försäljning på Gotland 1960, 1965 och 1970
Viktigare varugrupper (tkr)

Div kolonialv
Tobak
Charkuterier
Frukt
Djupfryst
Grönsaker
Drycker
Bröd
Socker & mjöl
Kaffe
Ost

1960

1965

1970

6085

9430

14646

1277

1920

3333

1358

2246

2304

1993

821

1967

1026

1694
585

1479

850

1452

1569

1496

1443

838

978

1416

432

659

1106

Källa: SV:s huvudböcker, ICA-Östs arkiv, Visby.

kolonialvaror och mjöl, låg under 6 procent och för socker vid 7
procent, medan kaffet låg nära 9 procent och frukten, som ännu
såldes i relativt begränsade kvantiteter, kommit upp till 15 procent.
År 1970 var fortfarande frukt en högmarginalvara, jämte fisk och
bröd, följt av grönsaker, djupfryst och ost. Det för lönsamheten viktigaste var dock att kolonialvarugruppen fått upp marginalen från
5,8 till 6,3 procent. Framför allt detta bidrog till höjningen av den
genomsnittliga marginalen med drygt en procent under dessa femton år. Undersökningen visar emellertid samtidigt att den marginalutjämning som SV syftade till vid omkalkyleringen 1957 icke blev
verklighet på sikt.
SV:s lönsamhet påverkades också gynnsamt av förändringar i
kundstrukturen. Antalet kunder inom livsmedelshandeln under perioden 1950-1963 redovisas i tabell 6:14.
Tabe116:14 SV:s kunder inom livsmedelshandeln på Gotland 1950-1965
Ar

Visby

Landsbygden

Totalt

1950

24

92

116

1955

24

94

118

1960

24

79

103

1965

24

83

107

Källa: SV:s inventarium 1945-1967. ICA-Östs arkiv, Visby.
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Diagram 6:2 Bruttomarginaler inom SV-Gotland 1955
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Källa: SV:s huvudbok, ICA-Östs arkiv, Visby.

Diagram 6:3 Bruttomarginaler inom SV-Gotland 1970
16

14

12

ID

Kötto

Tobak

Smöro

~k

Kaffe

Fryst

Char-

~

~~

Kolo- Special-

Mjölo

Dryc-

~

~

~

~

garin
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Uppställningen, som grundar sig på fordringar vid resp års slut i
reskontran, bör icke tolkas som ett yttryck för ändringar i hela strukturen inom detaljhandeln på livsmedelsområdet. Den konstanta siffran för antalet kunder i Visby får heller inte uppfattas som stelhet,
innebärande att avgången och nyetableringen var obefintlig. Tvärtom skedde det relativt många nedläggningar och nyetableringar
samt ägarebyten under dessa år. SV var ännu 1950 ett så pass nytt
företag på Gotland att en del livsmedelshandlare ännu tvekade att
ansluta sig. Därför tillkom på 1950-talet en del nya medlemmar,
som länge arbetat i branschen, men hade relativt liten rörelse. Förändringen på landsbygden är en följd främst av att affärsrörelser
upphört.
Strukturomvandlingen under den nu behandlade perioden gick
långsammare inom ICA än inom kooperationen; mindre butiker överlevde längre och det gällde också Gotland." Samtidigt bör uppmärksammas att integrationen ökade inom ICA i början av 1960talet genom en omorganisation och att ICA-symbolen blev rikstäckande och slog igenom. 1962 års handlingsprogram, som innebar rationaliseringar och förnyelse, ledde till ökad marknadsandel för ICA
i hela landet mot slutet av 60-talet.
Ett betydelsefullt inslag i relationen grossist-detaljist var alltjämt
kreditgivningen. I SV:s bokslut för 1955 fanns på tillgångssidan kundfordringar om 987 000 kr och främmande växlar om 373 000 kr aven
balansomslutning på 2,2 milj kr. Till detta kom i Handelsbanken
diskonterade växlar om 721 000 kr samt växlar översända till huvudkontoret i Stockholm om 310000 kr. ICA-handlarnas växelskuld
uppgick således enbart den till över 1,4 milj kr. Senare under 1950talet övertog emellertid huvudkontoret praktiskt taget helt kreditgivningen från Visby- kontoret. Betalningsrutinerna lades om och
reskontran fördes i fortsättningen hos SV i Stockholm." SV hade
länge haft en hög kassarabatt för dem som betalade per 10 dagar.
1957 infördes dock ett stöd till de ekonomiskt svaga handlare som
inte kunnat utnyttja rabatten så att alla kunde bli 10 dagars-betalare." 1967 följde nästa omläggning som innebar förskottsbetalning
av varuleveranserna. Systemet infördes på Gotland den 1 december
1967.30 Kreditgivningen från partihandlare till detaljist, som hade
djupa historiska rötter, upphörde.
Genom omläggningen av betalningsrutinerna minskade behovet
av förlagsmedel för SV:s Visby-kontor. Det förekom t o m att Visbykontoret vissa år på 1960-talet hade betydande fordringar på huvudkontoret. Det normala var dock att huvudkontoret tillhandahöll
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förlagsmedel, vilket framgår av tabell 6:15, som också visar utvecklingen av medlemmarnas eget kapital, ink! ej utbetalade orderpremier.
Tabell 6:15 SV:s förlagsmedel till Visby-kontoret 1950-1970
Ar

Från huvudkontoret

Från medlemmarna

1950

1071987

203985

1955

974371

1006687

1960

415044

1075147

1965

1449217

1242081

1970

276889

2306966

Källa: SV:s huvudböcker. [CA-Östs arkiv. Visby.

Påfallande är den snabba ökningen av medlemmarnas eget kapital
under början av 1950-talet och på nytt under slutet av 1960-talet, då
rörelseresultatet utvecklades gynnsamt. Uppbyggnaden av det egna
kapitalet var en viktig förutsättning för finansieringen aven lageruppbyggnad som visade sig nödvändig till följd av den växande
omsättningen. Det bokförda lagret ökade från 800000 kr 1950 till 3,1
milj kr1970.
Inom SV-gruppen förekom det under dessa år rätt livliga diskussioner om den policy som borde följas i arbetet på att stärka SVgruppen i konkurrensen." Det fanns köpmän som byggt upp sina
rörelser under lång tid och som var måna om sin självständighet
och individualitet. Till den kategorin hörde bl a Gösta Löfveberg,
som gjorde stora insatser i samband med SV:s etablering i Visby.
Han och andra fruktade likriktningen genom den allt kraftfullare
annonseringen av gemensamma priser och var även tveksamma till
insatserna för att sälja s k punktvaror - en slags föregångare till
extrapriserna på utvalda varor. Det ansågs "fel att driva ner kvaliteten på varorna" och dessutom menade man att det fanns risk för att
en del köpmän köpte på sig för stora kvantiteter av just dessa lockvaror i överdriven optimism. Kritiken bemöttes effektivt av ledningen. ICAs ide byggde på att det måste vara individen som skapade varje butik och ICA ville på intet sätt likforma alla köpmän.
Punktvarorna hade skapat goodwill för den enskilde handlaren. Flertalet Gotlands-köpmän delade denna uppfattning och accepterade
att generella ansträngningar var nödvändiga i ett hårdnande konkurrensklimat.
SV:s ställning på den gotländska landsbygden hade blivit starkare än den ICA lyckats uppnå i andra glesbygder. På Gotland sålde
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man 1961 för 611 kr per invånare i glesbygd jämfört med ett genomsnitt på 410 kr för glesbygden i hela landet. Omsättningen per butik
låg också högre: 288 000 kr jämfört med 240 000 kr."
SV blev också snabbt en maktfaktor som leverantörerna hade att
räkna med. För de gotländska livsmedelsproducenterna var relationerna till SV viktiga. Ett nära samarbete utvecklades först mellan
SV och Gotlands Trädgårdsprodukter, som var störda av att SV importerade grönsaker direkt från Holland. Uppgörelsen med Trädgårdsprodukter ledde till att SV under en tid svarade för all införsel
av frukt till Gotland; frukten distribuerades sedan genom Trädgårdsprodukter till alla, inklusive Konsum och Tempo." Senare följde ett
samarbete med Slakteriföreningen, som uppträdde både som leverantör och som konkurrent till SV:s medlemmar genom sina slakteributiker. Dessa butiker ville också gärna i sin tur ha leveranser från
SV:s distributionscentral. Före uppgörelsen hade SV börjat köpa färdigförpackade charkuterivaror från Ström & Svensson i Linköping,
vilket föranledde Slakteriföreningen att anskaffa förpackningsmaskiner, något som påskyndade en uppgörelse. Mejeriföreningen kom
så småningom också in i ett samarbete med SV.
Inom ICA-rörelsen betraktades KF som huvudkonkurrenten och
vid SV:s Visby-kontor följdes helt naturligt Gotlands Konsums förehavanden med stor uppmärksamhet. Konkurrensen gällde dock i
detaljistledet. På grossistmarknaden var SV redan från sin etablering på Gotland störst. Leveranser från SV till kooperativa butiker
ville SV-handlarna helst undvika, men under hänvisning till konkurrensbegränsningslagen drev ledningen 1959 igenom att Närs
handelsförening fick köpa järnvaror." Gotlands Konsums totala försäljning var väsentligt mindre än SV-handlarnas. 1960 sålde Konsum för sammanlagt 16,4 milj kr att jämföra med 40,4 för SV-handlarna på Gotland."

6.4.2 Övriga grossister
Inom kolonialvarugrosshandeln fanns det i början av 1950-talet kvar
endast två något större konkurrenter till SV i Visby. Det var Kolmodins och Lundbergs, då ännu två självständiga företag. Båda hade
en omsättning på mellan 2 och 3 milj kr att jämföra med SV:s om 8,5
milj kr. Även om bådas rörelse bl a byggde på representation för väl
inarbetade varumärken kände de säkert märkbart av konkurrensen
från en stor organisation, till vilken majoriteten av Gotlands livsmedelshandlare anslutit sig.
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Kolmodins var ett familjeföretag och behövde inte redovisa några vinster eller ge utdelning, eftersom ägaren och hans familj kunde
få sina uttag i form av lön. 1950-1955 redovisades obetydliga vinster i några hundra eller några tusen kronor. Kolmodins hade en
efter sina omständigheter relativt stor kreditgivning till handlarna.
Många av kreditorerna hade säkert en svagare ekonomisk ställning
än flertalet SV-handlare. 1956 hade Kolmodins diskonterat växlar
på över 160 000 kr. 37
För Lundbergs, som också var ett familjeföretag, känner vi inte
lönsamheten. Den allmänna uppfattningen var dock att Lundbergs
hade en svagare lönsamhet än Kolmodins och att man gjorde besvärande kreditförluster." Vissa år torde Lundbergs ha gått med förlust.
1957 ansåg grosshandlarna Kolmodin och Lundberg tiden mogen för en fusion. Kolmodin & Lundberg AB bildades. VD blev konsul Carl Olof Kolmodin. I styrelsen ingick även fadern, konsuln C I
Kolmodin samt från Lundbergs konsul Eric Lundberg och disponent Georg Hejdenberg, som var den som i realiteten hade skött den
löpande rörelsen, samt garvaren Rolf Ödin.
Kolmodin & Lundberg AB omsatte första året drygt 4 milj kr och
hade 35 anställda. Vinsten belöpte sig till 1 237 kr. Det egna kapitalet uppgick till 344 000 kr. Omsättningen ökade det följande året till
4,3 milj kr, men under åren därefter rätt obetydligt. 1963 hade den
kommit upp i 4,8 milj kr. I realiteten var det fråga om stagnation och
lönsamheten kan inte ha varit god. Volymen av diskonterade växlar
ökade och kundförlusterna bör ha varit betungande.
År 1968 skedde ännu ett samgående då Kolmodin & Lundberg
AB övertog AB Edw Löwgrens kolonialvarurörelse och fortsatte att
driva Löwgrens cash and carry-rörelse i Bro utanför Visby." Detta
var en ny form av grosshandel som länge funnits i USA och som
introducerades i Sverige 1952. Den var en motsvarighet till självbetjäningssystemet i detaljhandeln. Fusionen innebar en kraftig omsättningsökning från 5,2 milj kr 1967 till 8,2 milj kr 1968. De båda
följande åren låg omsättningen över 10 milj kr. Bolaget hade nu 25
anställda och lönsamheten synes ha förbättrats; 1969-1970 redovisades öppet vinster på något över 10 000 kr. Fortfarande var de diskonterade växlarna en belastning; 1970 uppgick de till 211 000 kr.
Det visade sig dock snart att Kolmodin & Lundberg AB även i sin
nya form var ett för litet företag för att på sikt kunna hävda sig i en
allt hårdare konkurrens. Det blev nödvändigt med samverkan i ett
större sammanhang. Blickarna riktades mot ASK som både Kolmodins och Lundbergs tillhört sedan början av 1940-talet.
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ASK med det fullständiga namnet Aktiebolaget Svenska Kolonialgrossister räknade sin tillkomst från den konstituerande bolagsstämman den 10 december 1937.40 Bolaget var en inköpsorganisation som
bildats av ett antal grossister i syfte att uppnå bättre inköpsvillkor,
framför allt i konkurrens med KF. Senare blev naturligtvis konkurrensen med ICA-kedjan allt livligare. Ett av de företag som ingick i
ASK redan från början var Handelskompaniet HK AB i Jönköping,
som hade sitt ursprung i det år 1919 startade AB Nässjö Handelskompani." Detta företag var framgångsrikt och inköpte under kriget och efterkrigstiden många grossistföretag. 1970 kom turen till
Kolmodin & Lundberg AB. Säljarna såg det som en naturlig utveckling att inordna verksamheten i det som höll på att utvecklas till
"tredje blocket" inom svensk kolonialvarugrosshandel. Ägarna närmade sig pensionsåldern och ett generationsskifte var under alla
omständigheter förestående. Även av det skälet var tidpunkten för
en försäljning väl vald. Övergången till ASK betydde på sikt en
krympning av partihandelsfunktionen i Visby. Antalet kunder skulle också komma att minska. Rätt snart hade de gamla grossisterna i
Visby hamnat i Distributions AB Dagab, som tog över ASKs verksamhet 1974.
Det björkanderska familjeföretaget hade på 1940-talet lämnat kolonialvarubranschen, men bolaget var ännu en stor grossist och tillhörde de ledande inom partihandeln. Omsättningen var 1950 nära 9
milj kr och antalet anställda 29.42 Gamle konsuln C G Björkander
ledde alltjämt företaget, men 1955 tog sonen Ivar över. Då hade
omsättningen ökat till 12,2 milj kr, vilket var ett par miljoner mer än
SV:s Visby-kontor uppnådde. Detta visar att Björkanders koncentration på spannmålshandel och ytterligare några få varuområden
hade varit framgångsrik. Under åren 1950-1955 ökade också det
egna kapitalet från 568 000 till 614 000 kr. 1951 började bolaget lämna utdelning till aktieägarna. Den var från början 5 procent men
höjdes 1953 till 6 procent och påföljande år till 7 procent. Varje år
redovisades nettovinster om cirka 20 000 kr och det var tydligt att
företaget var välskött och gick bra.
De följande åren under 1950-talet präglades av nya framgångar.
Omsättningen steg år efter år och var 1960 uppe i 14,7 milj kr - även
det ett par miljoner högre än omsättningen hos SV:s Visby- kontor
samma år. Det egna kapitalet hade nu ökat till 714 000 kr. För 1960
redovisades också en rekordvinst om 95 000 kr. Utdelningen låg
dock kvar på 7 procent, vilket motsvarade 21000 kr. Antalet anställda hade minskat till 27.
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Samma positiva utveckling kännetecknade 1960-talet fram till
1968, då en inskränkning av verksamheten inleddes. Det året låg
omsättningen på 27,2 milj kr med 19 anställda. Vad som hände var
att Nynäs Petroleum den 1 juli 1968 tog över en del arbetsuppgifter
från Björkanders, vilket bl a ledde till att provision fr o m nämnda
datum icke utgick till Björkanders för leverans av petroleumprodukter till statliga och kommunala verk. Nu stagnerade omsättning
och resultat, vilket berodde inte bara på sämre intäkter från bensinoch brännoljeförsäljningen utan även på svårigheter inom spannmålshandeln till följd av det stora spannmålsöverskottet i Europa.
Även det följande året blev påfrestande; omsättningen sjönk till
21,4 milj kr, varav 2,3 milj kr härrörde från provisioner från Nynäs.
Det året påverkades också negativt av lägre gödnings- och foderämnespriser. Negativt var också att den gotländska skörden till följd
av torka var blott 70 procent av den normala.
Året därpå steg omsättningen något och uppgick till 22,6 milj kr.
Mot slutet av året avvecklades det gamla samarbetet med AB Fors &
Co och i stället knöts en förbindelse med AB Carl Engström i Eslöv.
Detta innebar att Björkanders kom att lagerföra och försälja hela
Carl Engströms s k Stjärnfodersortiment. Avsikten var också att utöka samarbetet till andra delar av sortimentet såsom spannmål och
gödsel. Björkanders hade börjat få svårigheter att sälja spannmål till
de svenska kvarnarna på grund av ökade fraktkostnader och höjda
kvalitetskrav. Detta ledde bl a till att återbäringen till odlarna upphörde. Samarbetet med Carl Engströms blev emellertid kortvarigt.
Under 1973 inleddes avvecklingen av rörelsen på allvar. Då beslutade styrelsen att nedlägga jordbruksavdelningen. Fastigheterna
på Skeppsbron i Visby försåldes till Gotländska Lantmännens Centralförening. Även en annan gren upphörde med ingången av 1974,
nämligen försäljningen av Tre Torns artiklar. Året därpå kom turen
till oljeavdelningen, AB Nynäs Petroleum uppsade kontraktet. Kvar
var nu blott agenturen för Svenska Tobaks AB. Under 1975 träffades
ett nytt avtal med Tobaksbolaget, men det skulle inte dröja längre
än till 1978 innan distributionsavtalet uppsades, vilket ledde till att
Björkanders med årets utgång upphörde med all försäljning och
distribution av tobaksvaror. Verksamheten gav på slutet inget överskott.
Avvecklingen av AB C J Björkander & Son, vilken fullföljdes genom fastighetsförsäljningen 1980, skedde i ordnade former och under hänsynstagande till vikten av att bevara det i rörelsen arbetande
kapitalet intakt samt till personalens berättigade krav på rimlig tid
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för övergång till andra arbeten eller pensionering. Det hör knappast
till vanligheten att ett avvecklingsarbete har kunnat hanteras lika
varsamt som i detta fall.
Björkanders konkurrent inom spannmålshandeln var under den
nu behandlade perioden Gotländska Lantmännens Centralförening
(GLC). Föreningen hade haft sina motgångar och var väl ännu i
början av 1950-talet inte ekonomiskt stark. Marknadsmässigt hade
den dock förbättrat sina positioner avsevärt. Det var därför logiskt
att Björkanders så småningom insåg sin underlägsenhet och i början av
70-talet överlät sin spannmålsrörelse till GLC. Mellan 1950 och 1970
hade GLC ökat sin försäljning (ink! oljeväxtförmedling) från 32 till 91
milj kr. Under samma tid hade vinsten ökat från 32000 till 332 000 kr,
medlemmarnas insats från 1,3 till 8,1 milj kr och det egna kapitalet från
2,2 till 11,4 milj kr. Utvecklingen belyses närmare i tabell 6:16.
Tabell 6:16 GLC:s utveckling 1950-1970

Ar

Försäljning

Vinst

1950

32218000

32000

1329000

2235000

1955

37479000

25000

2274000

3300000

1960

38899000

51000

4244000

5273000

Medlemsinsats

Eget kapital

1965

74801000

128000

5274000

8832000

1970

91508000

332000

8134000

11449000

Kiilla: GLC:sårsberättelser.

6.5

Detaljhandeln på Gotland

6.5.1 Gotlands Konsum och Domus
Gotlands Konsum visade under den första efterkrigstiden hög aktivitet, vilket framgått av föregående kapitel (5.5.4). Fastigheter förvärvades och ombyggdes, butiker övertogs och moderniserades. Den
stora händelsen var öppnandet av det varuhus, som skulle bli ett
embryo till Domus, i bilfirman Appelquists tidigare fastighet, Adelsgatan 21 i Visby med till en början manufaktur- och husgerådsavdelning samt snabbköpet strax intill - enheter som dock inte blev så
långlivade utan försvann 1962 resp 1970.43 Lagercentralen - den första
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inom den svenska kooperationen - bröts ut och blev en självständig
enhet inom KF.
Gotlands Konsums verksamhet inordnades i Svenska Hushållsföreningen, vilket begränsar möjligheterna att följa verksamheten
resultatmässigt. Vi vet dock att det i början av 1950-talet upptäcktes
att en del av de omsättningsmässigt stora butikerna på landsbygden
gick med förlust, trots relativt låga kostnader. Orsaken var sammansättningen av sortimentet; bl a såldes gödning och foderämnen
med marginaler som inte täckte hanteringskostnaderna. Bakom detta låg sannolikt den uppfattningen bland många butiksföreståndare
att just försäljningen av gödning och foderämnen lockade kunder
till butikerna. Priskonkurrensen från GLC var emellertid för svår
och Gotlands Konsum fick sträcka vapen. En följd blev också att ett
budgetsystem infördes. Det var ett led i den styrning som skedde
från Svenska Hushållsföreningens ledning i Stockholm. Därifrån togs
också initiativet till bildandet av nya kooperativa föreningar på Gotland, iFårösund 1952 samt Gothem och Slite 1954.44 Helt allmänt
kan nog konstateras att lönsamheten bör ha varit svag under 1950och början av 1960- talet. De kooperativa föreningar som stod utanför Gotlands Konsum redovisade en lönsamhet på mellan 2,5 och
3,5 procent och mycket talar för att det inte gick mycket bättre för
Gotlands Konsum."
Av tabell 6:17 framgår utvecklingen under 1950-1970. Särskilt
under 60-talet hade kooperationen generellt sett en stor omsättningsökning, från 3140 milj kr till 7237 milj kr." Procentuellt var ökningen på Gotland större än riksgenomsnittet. Det som gällde inom kooperationen var att satsa på "hallbutiker och varuhus" och detta
var också fallet på Gotland. Butik efter butik byggdes om till snabbköp och i de större samhällena blev det helt nya hallar." I mitten av
60-talet började kyldiskar byggas in.
Tabell 6:17 Gotlands Konsums utveckling 1950-1970
1950

1955

1960

1965

1970
20

Antal koop butiker

33

30

27

23

Omsättn Vybut tkr
Omsättn varuhus

1240

2486

3595

3623

4501

665

1259

1840

12339

25703

Omsättn landsb tkr

2157

2305

2683

7240

15652

Medlemsantal

3201

3172

3300

6138

7823

Källa: Gotlands Konsums årsberättelser.

Koncentration och stordrift (1951-1972)

203

Vid sidan av den egentliga butiksförsäljningen hade Gotlands Konsum 1950 försäljning av bl a koks och ägg om sammanlagt 540 000
kr, varför den totala omsättningen uppgick till 4,6 milj kr. Koksförsäljningen överläts 1952 till den kooperativa lagercentralen.
Genomsnittsomsättningen i Visby var högre än på landsbygden,
310000 mot 196 000 kr. Den högsta omsättningen i Visby - frånsett
varuhuset - hade Adelsgatan 17 och på landsbygden butiken i Slite,
varefter följde Lau. Under 1950-talet fortsatte ombyggnationerna
och utökningarna; varuhuset i Visby började 1951 föra herr- och
gosskläder.
1953 införde Gotlands Konsum på försök försäljning från en rullande butik med verksamhet i socknarna Väskinde, Dalhem, Barlingbo, Endre, Vallstena och Gothem. Initiativtagarna själva var övertygade om att butiksbussen gjort en viktig insats "som prisreglerande faktor av stort mått". Detta ansågs bevisat genom den lokala
anpassningen av prissättningen inom bussens verksamhetsområde.
Försäljning från buss ingick i KF:s koncept efter andra världskriget
och kulminerade i början av 1960-talet. Antalet bussar minskade
därefter av kostnadsskäl och på grund av den ändrade livsmedelslagstiftningen.
Att konkurrensen, i synnerhet i Visby-området, var knivskarp
framgår bl a av följande. När bostadsområdet i norra Visby byggdes
ut i början av 1950-talet fick Konsum ingen butik, vilket ledde till att
Konsum omedelbart lät uppföra en egen fastighet, i vilken konkurrensen upptogs och där även Gotlands fiskförsäljningsförening fick
möjlighet att hyra en butikslokal.
Inom Gotlands Konsum var man starkt medveten om de ändringar i köpvanorna som privatbilarna och förbättrade kommunikationer i allmänhet medförde. Landsbygdens människor fick möjlighet att tillfredsställa sina behov av bättre urvalsmöjligheter genom
resor till Visby eller annan tätort. På landsbygden minskade butikernas försäljning av specialvaror. Man satsade på Domus i VisbyDomus-namnet dök upp i och med att varuhuset införlivades med
Svenska varuhusföreningen 1957. Det första Domus-varuhuset hade
tillkommit året innan." Samtliga konsumentföreningar på Gotland
hade redan 1954 gått in som intressenter i det dåvarande varuhuset.
De första fem åren av 1950-talet var det framför allt varuhuset
som ökade sin försäljning kraftigt. Till varuhusets butiksförsäljning
1955 skall också läggas partiförsäljning om 342000 kr, varför varuhusets totala omsättning uppgick till 1,6 milj kr. Gotlands Konsum
hade nu också försäljning från två bussar samt alltjämt även koks-
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och äggförsäljning. Hela omsättningen låg på 7,4 milj kr. Det bör
dock ha varit oroande att omsättningen i butikerna på landsbygden
hade stagnerat eller i vissa fall gått tillbaka. Även butiken Adelsgatan 17 och i Norrbackaområdet hade svårigheter att hålla omsättningen uppe. Av tabellen framgår även att nedläggningen av butiker inleddes redan på 50-talet, då sex enheter försvann, och fortsatte
på 60- talet då sju butiker stängde.
Senare hälften av 1950-talet kännetecknades av expansion i Visby, där en ny butik öppnades, och aven relativt svag ökning på
landsbygden. Fortfarande hade Gotlands Konsums livsmedelsbutiker i Visby en relativt svag ställning; omsättningen uppgick 1960 till
sammanlagt 3,6 milj kr, vilket kan jämföras med de samarbetande
Hellberg-Lansen-Malmros som samma år hade en omsättning på
2,4 milj kr." Även 1960 bedrev Gotlands Konsum viss partiförsäljning och försäljning från buss, varför den totala omsättningen det
året uppgick till 9,4 milj kr, vilket var något mer än dubbelt så mycket
som 1950. Även i fasta priser var det fråga om en ökning med 56
procent. Med hänsyn till befolkningsutvecklingen på Gotland får
detta anses ha varit en tämligen god prestation. Det innebär dock
knappast att kooperationen ökade sin marknadsandel.
För Gotlands Konsums del innebar 1960-talet positiva förändringar. En diskussion om strukturfrågorna ledde till att ett fusionsavtal 1961 tecknades med de då fristående föreningarna i Slite och
Fårösund och på Fårö i syfte att stärka kooperationens ställning på
ön. Aret därpå kom också föreningarna i Hablingbo och Rute med i
Gotlands Konsum.
I en annons i Gotlänningen den 28 februari 1962 meddelade Konsum: "Idag stänger vi dörrarna och då är gamla Domus-varuhuset
ett minne blott. Samma begrepp återfinner Ni den 5 april i ett nytt
varuhus, som vi tror att vi utan överdrift kan kalla Gotlands största
och modernaste". Det var livsmedelsavdelningen som då öppnades
i Öster Centrum, men snart följde andra avdelningar efter. Invigningen förrättades av direktören Hugo Edstam i KF. Redan dagen
efter skrev Gotlänningen: "Man ur huse till Domus". Varuhuset fick
en flygande start - under de 20 dagar i april då det var öppet såldes
för 670 000 kr, varav 160 000 kr avsåg livsmedel." Domus i Visby
var unikt på så sätt att det var det första varuhuset där Svenska
Hushållsföreningen (SHF) och Svenska Varuhusföreningen (SVF)
arbetade under samma tak. Gotlands Konsum var anslutet till SHF
och Domus till SVF. SHF var byggherre och Domus hyresgäst. Livsmedelsavdelningen inom Domus drevs dock av Gotlands Konsum."
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Öppnandet av det nya Domus var den största händelsen i gotländsk detaljhandel sedan Tempo slog upp sina portar 1939. Det
betydde också att det nya affärsområdet på allvar tog form enligt de
stadsplaneideer som ursprungligen professor Sven Markelius - förnyaren av månget köpcentrum i svenska städer - stått för, men som
sedan efter hand modifierats. När Domus öppnades sades det att
bakom detta låg samma tanke som kommit till uttryck i t ex Vällingbys centrumbebyggelse: en affärskoncentration genomskuren endast av gångbanor och med parkeringsplatser precis intill.P Konsums fastighet, som även inrymde affärs- och kontorslokaler för
uthyrning, omfattade sammanlagt 20 000 kvadratmeters yta och
byggnadskostnaderna belöpte sig till 4 milj kr. En tillbyggnad skedde i slutet av 60-talet och stod helt klar 1970, då ytterligare en försäljningsyta om 4 500 kvadratmeter togs i anspråk. Nu var det KFchefen Harry Hjalmarsson som förrättade invigningen. Om- och tillbyggnaden, inklusive nya inventarier, gick på 7 milj kr.
1965 hade Gotlands Konsum en omsättning i sina butiker om
sammanlagt 14,8 milj kr (ej 16,1 som felaktigt anges i årsberättelsen). Härtill skall läggas Domus försäljning av annat än livsmedel
om 8,4 milj kr samt övrig försäljning om 800 000 kr. Totalt uppgick
försäljningen således till 24 milj kr. Domus hade haft en mycket god
utveckling efter starten och de fyra kvarvarande butikerna i Visbys
ytterområden hade också gått framåt; störst var Söder-hallen på
Stenkumlaväg med en omsättning om 1,4 milj kr. På landsbygden
fanns det alltjämt kvar några butiker som kämpade med svårigheter
såsom Hablingbo, Näs och Svens på Fårö. Detsamma gällde i viss
mån Rute-butiken.
Den utarrendering av rörelsen till SHF, som inleddes efter kriget,
upphörde med utgången av 1967. Det var ett bevis för att Gotlands
Konsum var moget för att klara sig självt. Gotlänningarna var mycket
nöjda med samarbetet med SHF, som för dem varit nyttigt och lärorikt. Föreningen hade tvingats till en viss återhållsamhet men samtidigt manats att ta nya initiativ. SHF avvecklades f ö året därpå genom fusionering med KF.53 Åren 1968-1970 visade Gotlands Konsum tillfredsställande resultat med ett netto runt 1 milj kr.
Åren 1965-1970 hade inneburit fortsatt expansion, i synnerhet
inom Domus, som fördubblat sin omsättning. Nu hade emellertid
förortsbutikerna börjat få problem att hävda sig i konkurrensen; alla
visade omsättningsminskning 1970 jämfört med föregående år. Det
gick däremot bättre för landsbygdsbutikerna, med undantag för
Hellvi-butiken. De riktigt stora butikerna med en omsättning över 2
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milj kr fanns nu i Hemse, Slite, Fårösund, Lärbro och Klintehamn.
Ingen Visby-butik kom upp i närheten av denna omsättning. Totalt
låg nu butiksomsättningen på 46 milj kr och tillsammans med cafeteria- och äggförsäljningen uppnåddes 46,8 milj kr. Exkluderar man
Domus låg butiksförsäljningen på 20 milj kr och sannolikt hade Gotlands Konsum tappat marknadsandelar till rCA-handlarna under
tiden 1950-1970. rCA-handlarna på Gotland omsatte 1970 nära 70
milj kr.
Det kan tilläggas att antalet sysselsatta inom Gotlands Konsum
under perioden 1950-1970 ökade från 79, varav 65 butiksanställda,
till 247, varav 216 butiksanställda. Med hänsyn till att den totala
omsättningen samtidigt steg från 4,6 till 46,8 milj kr måste personalökningen anses rimlig.
Domus konkurrent i Visby var främst Tempo och Konsum-butikerna i Visby och på landsbygden tävlade man främst med rCAhandlarna. Vi kommer i fortsättningen att behandla Tempo och övriga handlare i tur och ordning.

6.5.2 Tempo-varuhuset
Tempo-varuhuset blev redan från starten 1939 en framgång och under efterkrigsåren ökade försäljningen kraftigt. 1950 hade den nått 1
745 000 kr, varav 490 000 kr avsåg livsmedel. Konsums varuhus,
som inte förde livsmedel, hade då en omsättning på 665000 kr. Det
var alldeles tydligt att Tempo hade övertaget. Än mer skulle detta
bli fallet efter Tempos ombyggnad 1952. 1955 var omsättningssiffrorna för Tempo och Konsums varuhus 3,6 resp 1,3 milj kr. 54
Det är uppenbart att utvecklingen inte lämnade Konsum-ledningen någon ro. Det stora lyftet skulle bli nybygget på Öster och försäljningsmässigt blev det nya Domus en succe. 1963 svingade sig Domus upp till 7 milj kr i omsättning." Det räckte dock inte riktigt för
att komma i kapp Tempo, som det året hade en omsättning på 7,9
milj kr." Av detta var 41 procent livsmedel. Trots att Tempo fanns
kvar i lokalerna vid Hästgatan hade de lyckats hålla Domus stången, men marknadsandelen bör ha sjunkit kraftigt.
När Domus skulle öppna sitt nya varuhus började det snart gå
rykten om att Tempo skulle flytta efter. Detta föranledde emellertid
en dementi från företagsledningen. Den valde att på nytt bygga om
det gamla varuhuset; kostnaden uppgick till 250 000 kr." Detta var
dock ingen varaktig lösning. Tempos ägare, Åhlen & Holm, hade
försäkrat sig om en tomt i Öster Centrum och i mitten av 1960-talet
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inleddes planeringen för ett nytt varuhus där. Den 4 januari 1967
innehöll Gotlands Folkblad en artikel om att Öster Centrum inom
kort skulle få sitt andra varuhus genom att Tempo skulle flytta från
sitt "trängda" läge vid Hästgatan till ett "toppmodernt" varuhus
intill Kung Magnus väg med en totalyta om 5 000 kvadratmeter.
Troligen skulle bygget igångsättas till hösten. Riktigt så fort gick det
inte. Detaljplaneringen inleddes först 1969.
Den 12 november 1970 kunde Gotlands Allehanda upplysa om
att det nya Tempo-varuhuset denna dag slår upp sina portar för
allmänheten. Investeringen rörde sig om 5 milj kr. Försäljningsytan
var 3 200 kvadratmeter och allt var enligt den egna annonsen fräscht
och friskt i färg och form. Avgörande för flyttningen till Öster Centrum var tillgången till parkeringsplatser - vid invigningen fanns
200 närbelägna P-platser, som skulle utökas inom ett år. I varuhuset
sysselsattes 120 personer jämfört med 60 i det gamla.
Det var ingen hemlighet att affärsmännen i innerstaden kände
sig oroade över utvecklingen på öster. Helt naturligt försökte varuhuschefen på Tempo dämpa farhågorna, som han ansåg överdrivna.
Så länge Systembolaget låg kvar inom murarna skulle de flesta butikerna där också klara sig - vilket var något aven from förhoppning.
Den beräknade omsättningen var från början så hög som 20 milj kr.
Det märkliga var att varuhuset vid Hästgatan fortsatte att hålla
öppet. Kunderna innanför ringmuren skulle även i fortsättningen
kunna ha Tempo-Hästgatan som sin närbutik. Man trodde också att
turisterna skulle ha lättare att hitta till Hästgatan än till Öster Centrum. På Hästgatan fanns ett utvalt sortiment av framför allt livsmedel och dagligvaror. Fortfarande arbetade 30 personer där.
Det är tydligt att priskonkurrensen var livlig mellan Domus, Tempo och de enskilda detaljisterna på livsmedelsområdet. Tidvis tog
sig konkurrensen uttryck i prissänkningar som inte basunerades ut
utan som märkligt nog skedde i smyg." Då och då kom det dock till
ganska uppseendeväckande drabbningar. Några exempel må anföras.
1960 gick Åhlen & Holms samtliga Tempo-affärer över hela landet ut och sänkte sina priser med mellan 5 och 10 procent på en
tredjedel av livsmedelssortimentet; det gällde de fabriksförpackade
livsmedelsvarorna." Det talades om att Tempo låtit den verkliga
prisbomben detonera.
Två år senare var det dags för nästa "priskrig". Gotlands Folkblad kunde visa att Domus hade något lägre priser än Tempo. Det
skulle dock inte dröja länge innan Tempo svarade med prissänk-
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ningar, varpå Domus följde efter. Den 25 september meddelade Gotlands-pressen att Konsum och Tempo sänkte sina livsmedelspriser.
Smöret sänktes med 12 procent. Prissänkningarna gällde också tekniska artiklar och papper. Domus-ledningen framhöll att det inte
var fråga om ett priskrig utan att sänkningarna berodde på att försäljningen i varuhuset varit dubbelt så hög som förväntats. Vidare
betonade den att prissänkningarna genomförts trots att priserna generellt stigit med 2,5 procent sedan januari. Prissänkningarna var
denna gång lokalt beslutade.
Som representanter för den enskilda livsmedelshandeln uttalade
sig Lennart Pettersson (Lansen), Georg Malmros och Bengt Hellberg. De förklarade att de "hängde med" i prissänkningarna och att
de utöver de redan tidigare genomförda prissänkningarna följt med
i sänkningen av lågmarginalvaror som mjöl, socker, smör och margarin m m. Lennart Pettersson tillade att de stora varuhusen tar igen
på kalsongerna vad de förlorar på sockret. Bengt Aldevik, lanthandlare i Grötlingbo, ansåg att lanthandlarna stod sig gott vid prisjämförelser. I en artikel i Gotlänningen den 26 september uppgavs det
att de enskilda handlarna, som följt efter, fick sälja till inköpspris
och ibland t o m fått gå under detta. Från Domus och Tempo betonades att det var ökade rationaliseringar som låg bakom. Gotlänningen polemiserade mot detta i en ledare den 27 september, där det
hette att en omfördelning av marginalerna i själva verket låg bakom. Där antyddes också att det var fråga om en konkurrensåtgärd
mot de mindre, enskilda handlarna, som skulle komma att drabbas
hårt. Ledarskribenten undrade om det kanske inte rent av var fråga
om en "mördande konkurrens".
När Tempo-varuhuset invigdes 1970 var inställningen en annan.
Disponent Olle Lindgren, chef på Tempo, trodde inte längre på priskrig. Han framhöll att varje butik satsar på sin egen profil. Priskrig
kunde det dock bli på säsongvaror, exempelvis julskinkor - en profetia som verkligen skulle komma att besannas. Marginalerna hade
enligt Lindgren också krympt, vilket minskade möjligheterna till
priskrig. Konkurrensen tog sig i stället uttryck i utformningen av
varuhusens atmosfär. Tempo i Stockholm hade erfarit att folk inte
längre handlade, nu shoppade man. Förr var det trist och grått i
varuhusen. Själva varan var huvudsaken. Nu skulle varorna få en
allmänt trevlig miljö med något av show business över sig. Kunderna hade börjat impulsköpa mycket mer än förr.
Mot den angivna bakgrunden var det naturligtvis dömt att misslyckas med fortsatt verksamhet i det gamla varuhuset vid Hästga-
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tan parallellt med det nya. Det var inte minst det nya som konkurrerade ihjäl den gamla enheten. Den 16 april 1973 kunde tidningarna
upplysa om att Tempo skulle lägga ner sin filial i innerstaden den 31
maj samma år. Nedläggningen berörde direkt nio personer, varav
åtta deltidsanställda men indirekt naturligtvis en stor del av innerstadsbefolkningen. Kvar i det gamla Visby fanns nu bara en enda
livsmedelshandlare, nämligen Sven Bodin vid Stora torget. Tempo
på Öster hade blivit Gotlands största varuhus och drevs med god
lönsamhet under det att enheten vid Hästgatan överlevt sig själv.
Bakom Tempo-varuhusets utveckling i Visby låg en allmän expansion inom Ählen & Holm, i synnerhet under 50-talet. Den totala
omsättningen steg från 87 milj kr till 457 milj kr under detta årtionde. 60 Lönsamheten var tillfredsställande och varuhusens verksamhet drev på rationaliseringar inom praktiskt taget hela företaget.
Samtidigt dröjde sig den enskilda detaljhandeln i övrigt länge kvar i
traditionsbundna små enheter.

6.5.3 Specerihandlarna i Visby
Ännu 1951 fanns det inte mindre än 37 speceributiker i Visby, varav
16 utanför murarna och 21 innanför. Det var förortsbutikerna som
hade visat sig expansiva, medan specerihandlarna inne i staden inte
sällan nu kämpade för överlevnad. Kundunderlaget för dem var
sviktande och konkurrensen från de stora, inte minst Tempo, synnerligen kännbar.
I början av 1950-talet tillhörde AB Löfveberg & Petersson de ledande specerihandlarna i Visby. Rörelsen leddes alltjämt av Gösta
Löfveberg, som var ensam aktieägare, och i styrelsen satt förutom
han själv endast hustrun, lärarinnan Ester Löfveberg." Rörelsen
omfattade då tre butiker, huvudbutiken Adelsgatan 2, Wallers plats
2 och Bokströmsgatan 22.
Bolagets omsättning uppgick 1950 till 900 000 kr och ökade sedan
till 1,6 milj kr 1960. Då hade butikerna upptagit även mjölkförsäljning. Även kioskförsäljning av tobak och tidningar ingick. Antalet
anställda var cirka 20.
Bolaget arbetade med ett ganska litet eget kapital, i början av
perioden på 28 000 kr och 1960 på 36000 kr. Ersättningen till styrelse och företagsledning uppgick till 37 800 kr. Utdelning lämnades
inte och det finns heller inte mycket som tyder på att rörelsen gav
nämnvärd avkastning på det insatta kapitalet. Ägaren fick en rimlig
försörjning men inte mer. Konkurrensen var hård och tillät inga
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marginaler, som kunde användas för konsolidering. Specerihandlaren fick säkert själv slita mycket hårt för att över huvud taget kunna
fortsätta verksamheten. Detta gäller säkert också alla Löfvebergs
kollegor innanför ringmuren. I 1960 års förvaltningsberättelse skrev
Löfveberg följande: "Inom branschen råder f n en synnerligen hård
konkurrens" - en passus som upprepades de följande åren.
När vi studerar situationen 1963 visar det sig att tio av butikerna
inne i staden försvunnit sedan 1950, under det att antalet butiker
utanför vuxit till 24. 62 Sammanlagt hade det alltså blivit en nedgång
med endast två till 35.
Kvar inne i staden var alltjämt Löfveberg & Peterssons båda butiker och på Adelsgatan även Ewert Aare. Vid Stora torget fanns Sven
Bodin, som tagit över efter H G Engström, och slagit igen sin gamla
butik Tranhusgatan 1. I trakten fanns också Edv G Krohns Eftr,
Henry Stålnäbb på Smedjegatan samt på Strandgatan Effes Livs.
Två ganska små butiker var Ove Angelöws och C A Hultgrens Eftr
på Hästgatan."
De största butikerna innanför murarna var Löfveberg & Peterssons huvudaffär Adelsgatan 2 och Sven Bodins, båda med en omsättning på bortåt 800 000 kr. Även Stålnäbb hade en relativt stor
butik med 600 000 kr i omsättning. Flera av de övriga hade så låga
försäljningssiffror att en nedläggning var nära förestående.
Kommer vi fram till 1972 visar det sig också att blott en av de
elva finns kvar, förutom Tempo. Det är Sven Bodins butik vid Stora
torget. Bodin arbetade upp sin affär från en omsättning runt 200 000
kr när han tog över 1962 till 1,4 milj kr 1969. 64 Företrädaren H G
Engström hade länge haft ambitionen att vara Visbys Arvid Nordquist med ett sortiment präglat av hög kvalitet och med en kundbetjäning i stil med den kända delikatessbutiken Nordquist." Så småningom krävdes emellertid en breddning och den fick Sven Bodin
och hans efterträdare Carl Erik Franzert stå för.
Det kan vara värt att nämna att länge endast fyra Visby-handlare
hade rätt till ölförsäljning, nämligen Löfveberg & Petersson, C A
Hultgren, Edv G Krohn och Christianssons på Adelsgatan." Dessa
rättigheter gav naturligtvis en viss konkurrensfördel men betydde
efter hand allt mindre och kunde inte förhindra att alla försäljningsställena fick slå igen.
Löfveberg & Petersson hade under de första åren på 60-talet en
låg omsättningsökning och det blev nödvändigt att vidtaga åtgärder. Gösta Löfveberg beslöt sig 1964 för att överlåta de två filialerna
och kioskrörelsen på andra ägare. Själv skulle han fortsätta med
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huvudaffären, som skulle övergå till självbetjäning. I svaret på SCB:s
handelsräkning meddelade han att huvudaffären stängts den 1 juli
1964 för planerad ombyggnad. Rörelsen drevs i stället i ett magasin
om 250 kvadratmeter med självbetjäning. Löfveberg får nog anses
ha varit litet sent ute, men han lyckades få fart på försäljningen.
Omsättningen blev 1964 2,4 milj kr och steg sedan till 3,5 milj kr
1970. Ägarens egen ersättning var som högst 71 400 kr (1968) men
sjönk sedan till 64 000 kr (1970). Kvar i bolaget var 14 anställda och
även om resultatförbättringen till en början var påtaglig ingav utvecklingen på sikt oro. Sammanfattningsvis kan konstateras att inte
heller 60-talet var en period då specerihandlarna i Visbys innerstad
tjänade pengar - de flesta gjorde säkert förluster.
AB Löfveberg & Petersson bytte senare namn till Atterdags Handels AB. Fortfarande var resultatet svagt och 1973 redovisades öppet en förlust på 37 000 kr.
Det är under den här perioden - 1962 - som den sedan länge
kände Visby-handlaren Leo Wennberg upphör med sin rörelse. Hans
omsättning var 1961220 000 kr." Också en annan gammal förnämlig
Visby-butik försvann, nämligen C A Hultgren. Efter att ha gått över
till familjen Nilsson köptes den av Rune Engström och vandrade
sedan vidare till Peder Loven. Omsättningen var 1961 250 000 och
1965350000 kr. Det räckte inte för överlevnad.
Utvecklingen utanför muren var den motsatta. Här sjöd det av
ett kommersiellt liv. Livsmedelshallarna med självbetjäning var segrarna, men också många mindre livsmedelsbutiker förmådde hänga
med ännu 1970. Köpmännen innanför muren hade dock sällan någon möjlighet att komma in på den marknaden, där nya butiker
utvecklades i gamla butikslägen. Delvis var det även en generationsfråga. Utanför muren fanns också från 1970 två varuhus med
stora livsmedelsavdelningar.
Dessa speceributikers sammanlagda omsättning uppgick 1963 till
11,4 milj kr. 68 I genomsnitt sålde varje butik för 570 000 kr, men
spridningen var mycket stor alltifrån den i särklass största saluhallen Lansen med 1,3 milj kr i omsättning till Andersro specerier med
151 000 kr i försäljning. Den sistnämnda butiken bedrev också partihandel med 145 000 kr i omsättning.
Lansen fortsatte att öka sin omsättning till 5,7 milj kr 1969, då
Lansens Snabbköp samtidigt omsatte 3,5 milj kr. Andra stora butiker var 1963 Sten Gottbergs, Siriusg 2 (950 000 kr) samt Hellbergs
Snabbköp, Signalgatan 6 och Konsums butik vid Lummelundsväg,
båda med en försäljning på över 800 000 kr. Konsums övriga butiker
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låg med en försäljning runt 600 000 kr och Nils Bloms på Endreväg runt
700000 kr. Lennart Andersson, som i början av 50-talet låg väl framme
med sin butik Signalen, hade nu halkat något efter med 655 000 kr i
omsättning. Under Kalle Blomqvists ledning drevs emellertid försäljningen senare upp och den uppgick 1969 till 3 milj kr.
Ett företag som gick starkt framåt på 1960-talet var Georg Malmros vid Follingboväg. Försäljningen ökade från 650 000 kr 1961 till
1,9 milj kr 1969.69 Nu hade också Bingebyhallen tillkommit med en
omsättning på 2,5 milj kr.
Den sammanlagda omsättningen för alla specerihandlare i Visby
uppgick 1963 till 14,5 milj kr eller 517 000 kr per butik. Det var en
förhållandevis hög siffra; i Malmö låg den på 315 000 kr." Sammanlagt arbetade 102 personer, inklusive ägarna, i Visby-butikerna, vilket betyder 3,6 per butik. Ingen butik hade fler än sju anställda och i
ett par fall- Ewert Aares och O M Höglunds Eftr - arbetade innehavaren ensam, eftersom butikerna var under avveckling. Samtliga
större butiker hade nu hunnit bli självbetjäningsbutiker. Butiksytan
låg i de nybyggda livsmedelshallarna på omkring 100 kvadratmeter, i ett fall, Signalen, t o m på 160 kvadratmeter. Butikerna inne i
staden hade däremot i allmänhet inte större försäljningsyta än 4070 kvadratmeter, de allra minsta inte mer än 20-30 kvadratmeter.
Vid slutet av den nu behandlade perioden hade Visby innerstad
praktiskt taget tömts på livsmedelsbutiker. 1951 fanns det 21 speceributiker och 1972 återstod av dessa som nämnts bara en enda förutom
Tempo, två fiskaffärer, en mjölkbutik och en hälsokostaffär - de fyra
sistnämnda ligger vid sidan av vår undersökning." Även Tempo i innerstaden försvann som redan nämnts redan före sommaren året därpå. Sammanlagt omsatte de sex nämnda butikerna 2 870 000 kr, varav
Sven Bodins butik vid Stora torget och Tempo svarade för det mesta.
Eftersom hela försäljningen av självbetjäningssortimentet i Visby kan
uppskattas till cirka 75 milj kr hade Visby innerstads andel sjunkit till
mellan 3 och 4 procent - en nästan otroligt låg siffra." De enheter som
stod för den stora försäljningen utanför innerstaden uppgick nu förutom Domus och Tempo - till tretton, varibland fanns både speceriaffärer av gammalt traditionellt snitt och nya effektiva varuhallar
med självbetjäning såsom Bingebyhallen, Lansen och Signalen.?
En liknande koncentration ägde rum överallt i de svenska städerna. Antalet dagligvarubutiker minskade kraftigt och de manuellt
betjänade butikernas andel av den totala omsättningen föll också
kraftigt; i Malmö utgjorde de sistnämnda butikerna 1970 60 procent
av antalet men hade blott 19 procent av försäljningen."
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6.5.4 Lanthandeln
På den gotländska landsbygden fanns det ännu 1951 inte mindre än
151 försäljningsställen inom enskild livsmedelshandel och sex Konsum-butiker eller sammanlagt 157 butiker. Lanthandeln var om inte
stark ändå en relativt stabil gren inom näringslivet som dessutom
spelade en central roll i bygdens sociala liv. Befolkningsomflyttningar och en spirande bilism hade ännu inte fått några återverkningar på lanthandeln. Köpvanorna hade knappast påverkats av
några nymodigheter. Det skulle emellertid inte dröja länge förrän
förändringar i olika hänseenden skulle i grunden ändra förutsättningarna också för den gotländska lanthandeln.
På södra Gotland tillhörde alltjämt AB Duse & Melin de stora
affärsrörelserna. I styrelsen var grossistföretaget C I Kolmodin företrätt, antagligen med ett avgörande inflytande. Omsättningen låg
1951 på drygt 800 000 kr. Bolaget arbetade sedan länge med ett
relativt stort eget kapital, vilket 1950 uppgick till 197 000 kr, varav
aktiekapitalet utgjorde 180 000 kr." Utdelning lämnades med 3 000
kr och denna höjdes 1951 till 4 500 kr. Sammanlagt arbetade 12
personer i bolaget, vilket antal steg till 16 under åren fram till 1960.
Ingenting tyder på att verksamheten gick särskilt bra. 1957 sänktes
utdelningen åter till 3 000 kr för att helt slopas 1960. Då hade det
egna kapitalet ökat obetydligt jämfört med 1950. Inte heller 1960talet var lyckosamt. Visserligen steg omsättningen till 5 milj 1969
och antalet anställda till 25, men resultatmässigt kunde inga framgångar redovisas.
Alltjämt var också det gamla företaget i Ronehamn, AB C J Broander, i verksamhet, nu med Einar Broander som VD. Omsättningen var 1950 650 000 kr." Där arbetade 13 personer. Det egna kapitalet uppgick till 150 000 kr och en utdelning lämnades om 6 procent.
I mitten av 50-talet ombyggdes bolagets fastighet så att rörelsen
kunde bedrivas i "moderna och fullt tidsenliga lokaler". Ungefär
samtidigt såldes rörelsen i Havdhem. Något senare kom familjen
Norrby in i ledningen. Försäljningen arbetades upp och var som
högst 1969/70, då den stigit till 1,3 milj kr. Det egna kapitalet hade
ökat till 220 000 kr. Senare överläts handelsboden i andra händer,
men det broanderska företaget lever fortfarande vidare i Laxhallen i
Ronehamn.
På norra Gotland intog Stengårds Handels AB i början av 1950talet en ledande ställning inom handeln. Bolaget ägdes av Gunnar
Stengård, men den löpande rörelsen sköttes av Knut Ericsson sedan
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1942. Bolaget bedrev handelsrörelse i parti och minut med livsmedel, manufaktur- och järnvaror, färger och koks. En slakteri- och charkuterifabrik ingick också, vilken emellertid lades ner i etapper och
helt upphörde 1973. Företaget skilde sig därför en del från den traditionella lanthandeln. Sammanlagt var 19 anställda, inklusive företagsledaren. Omsättningen uppgick till 1,2 milj kr, varav 766 000 kr
avsåg själva butikens försäljning av livsmedel samt manufakturoch järnvaror." Det egna kapitalet uppgick till 197 000 kr, varav 150
000 kr i aktiekapital. Utdelningen var 4 procent och varierade under
50-talet mellan 4 och 5 procent.
1960 hade bolagets omsättning vuxit till 2 milj kr, varav 1,4 i
huvudbutiken. Gunnar Stengård ville 1966 sälja sina aktier och såg
helst att Knut Ericsson tog över. Så blev det emellertid inte utan i
stället trädde Grötlingbo-köpmannen Aldervik till. Försäljningen
fortsatte att öka och var 1969 uppe i 3,7 milj kr." Huvudintrycket är
att inte ens ett så väl konsoliderat och väl skött företag som Stengårds under 1950- och 60-talet gav en helt tillfredsställande avkastning på det insatta kapitalet. Slutet för Stengårds kom 1979, då delar
av varulagret realiserades och kunderna övertogs av den nya Bungehallen." En 82-årig handelsrörelse upphörde.
Det kan tilläggas att i varje fall i periodens början lönsamheten
var något lägre i lanthandelsbutikerna än i vanliga speceributiker."
Detta generella omdöme gäller sannolikt också Gotland. Skillnaden
var dock ganska liten och rörde sig om högst en procent av omsättningen. Orsaken var en skillnad i bruttovinsten. Differensen mellan
lanthandelsbutiker och självbetjäningsbutiker med en omsättning
över 500 000 kr var något större och rörde sig om 1,5 procent av
omsättningen.
För att ge ytterligare relief åt utvecklingen inom den lanthandel
som decimerades kraftigt under denna tid må ett sammandrag av
den björkdahlska affärsrörelsens historia lämnas. Grundaren Josef
Björkdahl öppnade sin butik den 14 september 1896, dagen efter det
att han fyllt 21 år, i en då nedlagd butik vid Gardarve i Dalhem."
Det var ingen lätt början. Dagskassan uppgick första dagen till 2
kronor 84 öre. Startkapitalet var 60 kr. Att rörelsen trots liten omsättning och dålig lönsamhet fortsatte berodde till stor del på att en
av specerihandlarna i Visby, O E Olsson levererade varor på kredit.
Sedan butiken 1913 flyttats till Götl Hässelby och den fastighet där
den alltjämt under ny ägare är inrymd, gick det bättre. En bidragande orsak härtill var att många hade dagliga leveranser till det närbelägna mejeriet och i samband därmed passade på att göra sina
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inköp. Sonen Eugen tog över 1943 och fortsatte till 1973. 1951 uppgick försäljningen till 264 000 kr och innehavaren arbetade med ett
eget kapital på 27 000 kr. Affären var välskött och det egna kapitalet
hade 1970 vuxit till 170 000 kr.
En avstämning 1963 ger vid handen att det då fanns kvar 110
försäljningsställen." Det betydde att de flesta socknarna hade kvar
åtminstone en handelsbod. På några håll fanns det alltjämt flera, bl a
i det tidigare omskrivna Katthammarsvik med fyra lanthandlare:
Gustaf Danielsson, O W Lindahl, Estrid Lundborg och Östman &
Pettersson. Den sistnämnda affären hade 1962 tillbyggts och genomgått en omfattande modernisering."
Totalt omsatte dessa 110 butiker 196341,1 milj kr, vilket innebar
en ökning med 10,6 milj kr sedan 1951. Detta motsvarade en ökning
med 34 procent i löpande priser, men eftersom vi hade en stark
inflation minskade volymen med drygt 10 procent. Förklaringen är
främst minskad efterfrågan till följd av bl a avfolkningen på landsbygden. Per butik var försäljningen i genomsnitt 375 000 resp 200 000
kr, vilket innebar en viss volymökning eftersom inflationen låg på
50 procent. Jämfört med Visby-butikerna låg man cirka 200 000 kr
lägre per butik, vilket måste ha varit besvärande för lönsamheten,
även om kostnaderna på landsbygden var lägre. Spridningen i omsättningstalen var emellertid mycket stor. Den största butiken 1963
var Stengårds Handels AB i Fårösund med 1,6 milj kr i omsättning i
detaljistledet - en försäljningssiffra som ingen butik i Visby kom ens
i närheten av. Efter Stengårds följde Slite Livs- och Skeppshandel
med 1,2 milj kr och Kalle Blomquist i Havdhem med 1 milj kr i
omsättning. Vanligt var att de större lanthandlarna nu nådde omsättningssiffror på mellan 400000 och 600 000 kr. Det fanns samtidigt småhandlare som höll öppet utan anställda och som hade en
mycket obetydlig försäljning.
Det stora flertalet butiker betjänades på traditionellt sätt och endast 20 av 110 hade byggt om butiken för självbetjäning, vartill kom
några få som endast delvis utnyttjade detta system. Det visade sig
att flera av dem som fullt ut gått in för självbetjäning haft stor framgång såsom Erik Wallin i Bro, Lars Karlsson i Stenkyrka, F E Eriksson i Vibble, Folke Svensson i Sanda, Klinte kooperativa förening nu den största butiken i Klintehamn - AB Malma, Stånga, Alva kooperativa förening, Gahnströms Livs i Hemse, Bengt Aldervik i Grötlingbo samt Eric Wessman i Burgsvik. Övergången till självbetjäning blev på Gotland en utdragen procedur och en del övergav den
manuella betjäningen mycket sent; ett bland flera exempel härpå är
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Autsarve kooperativa förening i Rone, som ändrade 1969.84
Butiksytan hade vuxit och var nu uppe i 65 kvadratmeter per
butik. Även i detta hänseende fanns det stora variationer. Några
butiker hade försäljningsytor på mellan 100 och 200 kvadratmeter.
Antalet anställda, inklusive arbetande butiksägare, var sammanlagt 334, vilket innebar en betydande reduktion från 1951, då antalet
var 416. Minskningen av antalet anställda per butik var dock obetydlig, från 3,2 år 1951 till 3,0 år 1963. I Visby låg man något högre,
3,6, vilket får anses naturligt med den högre omsättningen per butik.
De följande åren fram till 1973 fortsatte utslagningen i relativt
hastigt tempo, trots att den allmänna konjunkturen utvecklade sig
väl. Det var den fortsatta avfolkningen på Gotlands landsbygd som
tillsammans med bilismen fällde avgörandet. Antalet butiker var
1972 nere i 83 och hade minskat med 27 sedan 1963.85 Det betyder att
antalet handelsbodar på Gotlands landsbygd i stort sett halverats
på drygt tjugo år. Det var följaktligen mer fråga om hurtiga tillrop
än en realistisk bedömning när IeA-chefen på Gotland i en intervju
1962 förklarade att framtidsutsikterna för den gotländska lanthandeln var goda." Under alla omständigheter kom inte uttalandet att
gälla alla.
Till bilden 1972 hör att 32 butiker kombinerade sin lanthandelsrörelse med bensinförsäljning. Totalt rörde sig denna verksamhet
dock endast om 2,6 milj kr eller 7 procent av totalomsättningen.
Bensinförsäljning ansågs vara ett sätt att locka kunder och en del
lanthandlare var t o m av den uppfattningen att butikens fortsatta
existens hängde på bensinförsäljningen, hur marginell den än var.
Butikernas sortiment och betjäningsform hade i många fall ändrats. De kulturgeografer som studerat förhållandena sammanfattar
läget på följande sätt: "Vi fann 6 betjänade. 12 butiker var snabbköp
utan kött och med begränsat färskvarusortiment. 30 butiker hade
fullt livsmedelssortiment. De övriga 35 butikerna kan beskrivas som
mellanformer mellan lanthandel och snabbköp med olika stort utbud av lanthandelssortiment, dvs kläder, skor, järn- och färghandelsvaror OSV".87
Det är också av intresse att försäljningsytan ökat avsevärt i många
fall, vilket framgår av tabell 6:18.
Tabell 6:18 Försäljningsytor för Gotlands lanthandlare 1972
Kvadratmeter
Antal butiker

>49
22

50-74
23

75-99

100-124

125<

11

9

18

Källa: Josefsson, G. & Tjärner, B, Livsmedelshandelns framtida lokalisering på Gotland,sid 31.
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Av de 83 butikerna hade 16 en kooperativ karaktär. Av dessa
tillhörde 11 Gotlands Konsum. Både bland dem som befann sig utanför och inom Gotlands Konsum fanns det butiker som kämpade
med svårigheter och stod inför ett nedläggningshot.
Bland de återstående 67 butikerna hade 17 en omsättning på över
1 milj kr och betraktades därmed som stabila och utanför riskzonen
när det gällde nedläggning. Av de andra 50 butikerna var däremot
många 1972 i ett utsatt läge. 10 befann sig redan i ett nedläggningsstadium och ytterligare drygt 20 riskerade enligt en tillförlitlig bedömning nedläggning före 1980. Av särskild vikt i sammanhanget
var den skillnad i köpbeteendet som bestod däri, att de som hade
nära till ett större köpcentrum flyttade över mer och mer av inköpen
dit, medan de som hade ett längre avstånd visade större köptrohet
mot den närmaste livsmedelsbutiken. Bilismens genombrott hade
emellertid mer och mer utjämnat denna skillnad. Det kan inte heller
uteslutas att mer eller mindre slumpmässiga variationer förekom
beroende på butiksmiljö och vederbörande lanthandlares eget sätt
att uppträda och agera. Även det varusortiment som utbjöds påverkade naturligtvis butikens attraktivitet. På Gotland hade också turismen på sina håll stor betydelse. Turisternas livsmedelsinköp på
landsbygden uppskattades till 10 milj kr, varav 4/6 milj hamnade i
tätort och 5,4 milj kr i glesbygd. Detta innebär att åtminstone 4 el 5
butiker kunde fortsätta att hålla öppet just på grund av turisternas
inköp. Ett exempel kan hämtas från Tofta, där Nils-Olof Olofsson
redan 1960 talade om att han på vintern kunde ha 15-20 kunder om
dagen men sommartid 300-350 dagligen." Något statligt eller kommunalt stöd till butiker på Gotlands landsbygd förekom icke vid
denna tid. 89
Den specialstudie som gjordes 1972 visade att livsmedelsinköpen per person på Gotland (inkl Visby) låg på 2 350 kr per år och
individ." Skillnaden var stor mellan tätort och glesbygd. I tätorterna handlades det för 2 500 kr per person och i glesbygden för 2000 kr.
Riksomfattande hushållsbudgetundersökningar har visat att livsmedelsinköpen i glesbygd låg 5-10 procent lägre per capita än för
större städer. Skillnaden hade säkert funnits länge, men den bidrog
likväl till att utslagningen gick snabbare i utpräglad glesbygd än i
tätorterna. För Gotlands del skall som nämnts hänsyn också tas till
turisternas inköp som påverkade omsättningen både i Visby och i
flera socknar, främst vid kusten.
Redan i det föregående har antytts de generella förändringar i
det gotländska samhället som utgjorde förklaringen till att så många
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lanthandlare försvann under 1950- och 1960-talet. Av betydelse bör
det minskade befolkningsunderlaget ha varit. Till detta kommer bilismens genombrott, som ökade rörligheten och ledde till att pendling blev vanligt. Eftersom de nya jobben fanns i Visby och andra
större tätorter kunde också en stor del av inköpen ske där. Denna
tendens förstärktes av att kvinnorna i allt större utsträckning nu
kom ut på arbetsmarknaden. Det har också gått att visa, att Visby
från slutet av 1940-talet och fram till 1964 förstärkte sin dominans,
vilket särskilt gällde norra Gotland." Förändringarna på arbetsmarknaden och omlokaliseringar inom näringslivet har haft större betydelse än den samhällsplanering som ibland angetts som huvudorsak till den nya strukturen inom handeln på landsbygden." Det var
nog i stället så att samhällsplaneringen oftast låg steget efter de
ändringar som skedde på marknaden inom den ramhushållning som
var utmärkande för vårt land.
Det kan vara betydligt svårare att närmare förklara varför vissa
lanthandlare överlevde och inte andra. En orsak kan naturligtvis
vara att befolkningsminskningen inte drabbade alla socknar lika
utan att en del var värre utsatta. En annan, som antagligen var väl
så betydelsefull, var vederbörande lanthandlares eget agerande som
företagsledare och som säljare. Entreprenörskapet, skickligheten att
aktivt sälja, att konkurrera med pris och kvalitet, att förnya miljö
och sortiment, att pressa kostnader ingår här. På kostnadssidan var
dock möjligheterna till sänkningar begränsade i den mån handlaren
inte gick helt över till självbetjäning. Oftast drevs lanthandeln av
ägaren själv med hjälp av ett biträde; det egna uttaget medgav som
det i allmänhet hette endast "livets nödtorft" och affärsbiträdena
tillhörde utan tvekan de lågavlönade. Generellt kan sägas att konkurrensen bl a till följd av den nya konkurrensbegränsningslagen
blev allt hårdare och hårdare, i synnerhet från de stora varuhusen i
Visby, och endast de som var mest effektiva kunde överleva. Grupptillhörigheten innebar inget skyddsnät.
Ur kundernas synpunkt var den här redovisade utglesningen av
lanthandeln både av ondo och av godo. De hushåll som saknade bil
blev visserligen allt färre men fick det ofta svårare att göra inköpen
på ett bekvämt sätt. För de bilburna blev det fråga om allt längre
körsträckor, men detta var lättare överkomligt. Det som säkert för
den äldre generationen lär ha varit mest smärtsamt var att man
förlorade den naturliga träffpunkt i socknen, där man hade varit
van att se vänner och bekanta och bli informerad om vad som hänt i
bygden. Man kände sig långt ifrån lika hemmastadd i en handels-
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bod som inte låg i den egna socknen och där många nya och obekanta ansikten mötte. En större kundkrets ledde till att kretsen var mindre homogen. De som fick behålla sin närbutik betraktade säkert detta som en favör, och även om sortimentet i de flesta fall smalnade
eller i vart fall medgav mindre urval än i de stora varuhallarna
tillgodosågs de viktigaste behoven; kompletteringsköp kunde göras
i Visby eller i de större tätorterna. I de fall självbetjäningsiden slagit
igenom uppfattades detta inte som negativt. I allmänna opinionen
hade den gamla lanthandeln en stark ställning och typiskt var att en
krönikör 1961 uppmanade läsarna att inte glömma bort socknens
affär när de julhandlade." Avgörande ur kundsynpunkt var till sist
att konkurrensen både i fråga om pris och kvalitet fungerade, att
man fick större möjligheter att jämföra och att man kunde göra sina
inköp där man tyckte att man fick mest för pengarna.

6.6

Sammanfattande synpunkter

Det förlopp som beskrivits i det föregående har inneburit mycket
stora förändringar i den gotländska parti- och detaljhandelns struktur. Vi har kunnat följa en koncentrationsprocess som lett till stordrift och i det här hänseendet skiljer sig icke Gotland från fastlandet. 94 Det var en process som i detaljistledet inleddes under 1950talet och fick ökad kraft under det följande decenniet. Minskningen
i antalet butiksenheter skulle lätt kunna ge intrycket att livsmedelshandeln i detaljistledet var en bransch som var avtynande. Krissymptom och lönsamhetsproblem saknades förvisso icke. Ser man
parti- och detaljhandeln i stort var dock 1950- och 1960-talet på Gotland lika väl som annorstädes präglad av expansion." Särskilt 1960talet innebar för svensk dagligvaruhandel ett skede, präglat av framgångar; försäljningen fördubblades i det närmaste mellan 1962 och
1973, varav prisökningar svarade för 3/4 och volymökning för 1/4.96
Sannolikt var utvecklingen på Gotland t o m något bättre än på
fastlandet. En undersökning av "försäljningsbalansen" mellan olika
regioner (rikskvoten = 1,00) beträffande dagligvaror visade att Gotland 1962 låg på 0,88, 1966 på 1,03 samt 1973 på 1,07.97 Det var alltså
under dessa år en snabbare ökningstakt på Gotland än för riket,
trots att Gotlands folkmängd stagnerade.
Inom partihandeln hade grunden till den nya strukturen blivit
lagd redan i och med att SV inom ICA-gruppen etablerade sig i
Visby mot slutet av andra världskriget. SV:s ställning befästes un-
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der den nu behandlade perioden. Samordningen inom rCA förstärktes. rCA-märket introducerades och genom en aktiv marknadsföring/ inklusive gemensam veckoannonsering för alla rCA-handlare,
och ekonomiskt stöd till svagare företag flyttades positionerna fram.
Medlemmarnas betalningsförmåga ökade och till slut kunde det gamla kreditsystemet med ett omfattande växelrytteri helt avvecklas.
Till rCA:s framgång bidrog också en effektivare varuhantering i en
nyuppförd distributionscentral i Visby.
Mot slutet av perioden hade 61 livsmedelshandlare på Gotland
anslutit sig till rCA.98 Det betydde att rätt många handlare särskilt
på landsbygden fortfarande tvekade att gå med. Tolv av dem jämte
en mjölkbutik i Visby samordnade sin visserligen tämligen begränsade annonsering och gick ut under namnet SrFA-trivselbutikerna,
men det var en alltför lösligt sammanhållen grupp för att den skulle
bli effektiv. rCA:s huvudkonkurrent var Gotlands Konsum, som även
om det var ett välskött, initiativrikt och aktivt företag, befann sig i
underläge. De båda mindre grossistföretagen, C r Kolmodin och
Axel Lundberg, förde också en ojämn kamp mot rCA. Fusionering
och senare förvärv också aven gren av Edw Löwgrens grossiströrelse innebar kamp för överlevnad och ett uppehållande försvar. Senare under 1970-talet följde en försäljning som det logiska slutet på en
mycket lång gotländsk partihandelstradition. Vi har också kunnat
följa hur det en gång ledande grossistföretaget, AB C J Björkander &
Son, avvecklades i ordnade former. Här var en överlåtelse till jordbrukskooperationen av den betydelsefulla spannmålshandeln ett
strukturellt riktigt led i koncentrationsprocessen. Återstående delar
av rörelsen som bestod av agenturer och representationsskap kunde
i en tid då huvudmännen en efter en tog över de funktioner grossistfirman haft till sist inte drivas med lönsamhet.
När perioden var slut var strukturomvandlingen inom gotländsk
kolonialvarupartihandel avslutad. De tre blocken inom svensk livsmedelshandel var alla etablerade på Gotland: Konsum, rCA och ASK,
som snart skulle bli Dagab. Den utveckling som vi följt i mikroperspektiv för Gotlands del stämmer väl med den som kännetecknade
hela Europa vid denna tid."
Processen i fråga om strukturförändring inom detaljistledet kan i
förstone te sig rätt olika när det gäller Visby och landsbygden. Befolkningsminskningen på landsbygden och befolkningsökningen i
Visby skapade skilda förutsättningar för butikernas fortlevnad och
för en strukturomvandling. Detta är antagligen en synvilla. Ä ven
om styrkan av olika faktorer som påverkade förloppet, främst änd-
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ringarna i köpvanor och efterfrågeinriktning, var olika i stad och på
land blev resultatet ganska likartat. Under en tjuguårsperiod halverades antalet lanthandlare och i Visby innerstad utraderades under
samma tid praktiskt taget all livsmedelshandel. När det gäller specialbutiker för mjölk och bröd, kött och charkuterier samt fisk var
orsaken delvis ändring i normerna för försäljning av livsmedel.P?
Under samma tid nyuppfördes ett antal rationella livsmedelshallar
både i Visby utanför ringmuren och i tätorterna på landsbygden.
Inledningen till en homogenisering av dagligvaruhandeln som senare blev resultatet kan skönjas.'?' Visby fick dessutom två stora
moderna varuhus, Domus och Tempo, båda med ett omfattande
livsmedelssortiment, inkl färskvaror. Koncentrationsprocessen i detaljistledet var emellertid i motsats till inom partihandeln icke avslutad. Butiksnedläggningarna fortsatte främst på landsbygden.
När man närmare skall förklara orsakerna till dessa genomgripande förändringar inom detaljhandeln kan analysen med fördel
delas upp i faktorer som påverkade dels intäktssidan. dels kostnadssidan.
Förändringarna på intäktssidan var av allt att döma de mest utslagsgivande. De mindre enheterna förlorade kunder och omsättningen höll inte ens takt med inflationen. Konkurrenterna, de stora
livsmedelshallarna samt Domus och Tempo, kunde erbjuda ett betydligt rikare sortiment och dessutom en attraktiv miljö. Självbetjäningen uppfattades snart som en naturlig företeelse och var ingen
nackdel i konkurrensen. Dessutom kunde dessa större enheter på
ett betydligt mera aktivt sätt bedriva sin marknadsföring både i
butikerna och genom annonsering.
Ser vi på annonseringen skedde en genomgripande förändring
från början av 1950-talet till början av 1970-talet.102 På 50-talet var
det de stora leverantörerna som annonserade. Märkesvaruannonseringen för livsmedel var dominerande både i rikspressen och lokaltidningarna. I de gotländska tidningarna lägger man främst märke till konkurrensen mellan olika kaffemärken. Men också varumärken som Cloetta, Pindus. Wasabröd och Milda margarin möter. En
allmänt hållen mjölk- och smörpropaganda förekom också. Detaljisterna på livsmedelsområdet, frånsett Konsum och ett par slakteributiker, återfinnes däremot ej bland annonsörerna. Inte ens till påsk
eller jul syntes SV eller någon av dess medlemmar, inte heller Tempo.
Helt annorlunda var bilden tjugo år senare. Initiativet inom annonseringen gick på 1960-talet generellt över till handeln, som började annonsera varje vecka och ta in varor till sänkta priser i annon-
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serna.t'" Också på Gotland tog ICA ledningen. Veckoannonser blev
vanliga och i undantagsfall drogs de rent av upp till helsidesformat.
De stora hallarna hade också sin egen veckoannonsering såsom
Bingebyhallen, Lansen, Lännahallen och Malmros, de två sistnämnda hade samma ägare, Signalen och Atterdag, den sistnämnda tillhörde då Vivo-kedjan inom det tredje blocket. Även en del större
butiker på landsbygden syntes såsom Stengårds iFårösund, Duses i
Hemse samt Puckson i Klintehamn och Högbyhallen i Hemse; de
båda sistnämnda annonserade tillsammans. Konsum fortsatte i sin
gamla stil och kunde inte helt möta ICA:s satsning. Domus aktiverade sig dock och drog delvis med sig Tempo, som länge haft en
negativ attityd till annonsering. Riksannonser av varumärken inom
livsmedelssektorn hade gått tillbaka och det enda nya var egentligen Pripps annonsering för det nya mellanölet - då ännu en tillåten
annonsering.
Den aktiva marknadsföring som här har nämnts och som byggdes upp successivt under 60-talet var ett konkurrensvapen som de
minsta kände av. Många kunder lade om sina köpvanor. Rörligheten
hade ökat genom bilismen, kvinnorna hade i ökad utsträckning kommit ut på arbetsmarknaden och pendling blivit allt vanligare även på
Gotland. Invanda köpmönster ändrades, särskilt i en yngre generation.
De intäktspåverkande faktorerna slog följaktligen ut i form av
mindre omsättning i de små enheterna och större omsättning i de
moderna hallarna och i varuhusen. Det var på marknadsplatsen
slaget stod som gällde att leva eller dö.
Möjligheterna för lanthandlaren att genom kostnadssänkande åtgärder stärka sin ställning var av allt att döma begränsade. Personalkostnaderna, inkl ersättning till innehavaren, utgjorde en mycket väsentlig del av totalkostnaderna och hade stigit mer än dessa
under 60-talet. 104 Någon nämnvärd reducering var oftast inte tänkbar, eftersom butiken i allmänhet drevs med ett minimum av personal. Att uppnå kostnadsfördelar genom större rabatter vid inköp
eller förbättrade betalningsvillkor var inte heller möjligt på grund
aven i allmänhet svag soliditet och likviditet. Hyreskostnaderna
var också så låga att inte heller de kunde sänkas; i allmänhet var
butiken inrymd i ägarens egen fastighet, där också hans bostadslägenhet fanns. Kostnadsstrukturen medgav med andra ord knappast
rationaliseringar av sådan omfattning att resultatet kunde påverkas
i högre grad.
Livsmedelshandelns sortiment fördubblades under 1960-talet. Att
förbättra lönsamheten genom en minskning av sortimentet var där-
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för knappast heller en framkomlig väg för lanthandlaren.l'" Snarare
försökte nog en del av dem profilera sig genom att så långt möjligt
envist hålla fast vid det gamla lanthandelssortimentet, som väsentligt skilde sig från de nya varuhallarnas. Slutsatsen för lanthandlaren blev nog oftast att den enda väg han kunde gå för att komma
vidare var att försöka värva kunder i ett något vidare geografiskt
område och därmed konkurrera ut någon av de ungefär jämnstarka
kollegorna.
För varuhallarna i de konsumenttäta områdena och de riktigt
stora äldre enheterna inom lanthandeln ledde som redan visats
främst en aktivare marknadsföring till konkurrensfördelar. Den butikstekniska förnyelsen gav även den försteg. I Visby hade de nya
hallarna också fördelen av ett större kundunderlag genom inflyttningen. Kostnadsmässigt var dessa enheter effektiva genom omsorgsfullt planerade butiksytor, rationell varuhantering, relativt låga
personalkostnader och förmånliga inköpspriser och betalningsvillkor. Däremot kände de i hög grad av konkurrensen från Tempo och
Domus. Trots den tidvis mycket intensiva konkurrensen var dock
under den nu behandlade perioden inte någon av dessa enheter så
pressad i fråga om lönsamhet att existensen var hotad.
För den gotländske konsumenten var utvecklingen i stort sett
positiv. Konkurrensen var effektiv och den skapade möjligheter att
välja bland butikerna när man gjorde sina inköp. Både konkurrensbegränsningslagen och en aktivare konsumentpolitik hade bidragit
härtill.l'" Livsmedelshandlarna fick pressa sina kostnader genom
ökad produktivitet, varvid både personal- och ytbehov granskades.
Rationella enheter med hög servicenivå byggdes upp. Köptroheten
hos någon viss butik minskade och en större rörlighet blev möjlig.
Prisjämförelser blev vanliga. Kvalitetskraven, särskilt på färskvaruavdelningarna, ökade. Lanthusmödrarna förklarade sig i allmänhet
nöjda med sin lanthandel men ville vid intervjuer 1957 ha fler gotländska varor i butikerna.l'" Samtidigt fanns det de som kände sig
drabbade när närbutiken försvann för alltid. Detta gällde den mindre grupp som hade en begränsad transportförmåga eller en liten
lagringskapacitet.l'" Strukturförändringarna kunde inte ske utan att
det i flera fall var smärtsamt både för företagare och kunder.

224

Kap 6

Apropå lanthandeln
Högt mellan lådor och tunnor, påsar och säckar och fat
fladdrade socknarnas skvaller, surrade bygdernas prat.
Barrskogens ensamma ställen, ljungmarkens backar aven
makades närmare Niirnberg, Växjö och Lund hos Lysen.
Enkel och alldaglig var han, vanlig och slätstruket grå,
avlägsna världsdelars utpost blev han för folket ändå.
Främmande tankar och vanor, städernas stormvind som ven
blåste kring torpen med kaffe, ljus och kanel från Lysen.
(Ur "Ballad om Lysen den 19 augusti 1934" i Vers 1945 av Alf Henrikson).

*****

Och prasslet i affär'n
av strutens vita kon
är en försvunnen ton
se'n världen blev modern.
(Ur "Ljudminne" av Kajenn, Svenska Dagbladet den 22 juli 1990).

Kap 7 Gårdagens och dagens
tendenser (1972-1994)

7.1

Svensk ekonomi från mitten av 1970-talet

Sedan Sverige under ett kvartssekel upplevt en så gott som oavbruten god konjunktur med BNP-ökningar som vissa år var mycket
höga, började problemen i mitten av 1970-talet torna upp sig. Från
1973, då BNP ökade med 4 procent i volym, sjönk den årliga tillväxten år efter år. 1977 hade det gått så långt att BNP inte visade någon
tillväxt alls utan föll med 1,6 procent - den första minussiffran sedan andra världskriget. Allvarliga balansrubbningar hade uppkommit, men likväl registrerades mindre BNP-ökningar under de närmast följande åren. På 1990-talet blev det nya minussiffror. Förändringarna av BNP 1970-1992 framgår av diagram 7:1 (sid 226).
Det är viktigt att samtidigt hålla i minnet att BNP både i absoluta
tal och per invånare i ett längre perspektiv utvecklades mycket gynnsamt även under 1970- och 1980-talet. Detta illustreras i diagram 7:2
(sid 226). Först något år in på 1990-talet blev problemen så allvarliga
att beteckningen kris får anses adekvat.
Den ekonomiska utvecklingen efter 1970-talets mitt avviker ändå
i flera avseenden avsevärt från de föregående årtiondena.' Levnadsstandarden i form av BNP / capita förbättrades inte i samma takt
som under de föregående åren - ett omdöme som antagligen inte
gäller "levnadsförhållandena", vilka enligt Dahmen utvecklades
starkt positivt även efter 1975.
Söker man orsakerna till detta trendbrott ligger det närmast till
hands att hänvisa till de på hösten 1973 av OPEC beslutade oljeprishöjningarna. De orsakade en snabb inflation och svåra anpassningsproblem inom industrin.i Detta var internationella företeelser, men
situationen förvärrades av att kostnadsutvecklingen i Sverige blev
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Diagram 7:1 Förändringar i BNP 1970-1992
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Diagram 7:2 Utvecklingen av BNP i Sverige. 1950=100
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snabbare än i konkurrentländerna. Balansrubbningarna blev därmed också svårare hos oss än på andra håll och betydande underskott uppkom i bytesbalans och statsbudget. Den ekonomiska politiken och industrins egna åtgärder hade endast möjlighet att fördröja den svenska lågkonjunkturen och kunde inte hindra att nedgången längre fram blev desto djupare. Det fördes en aktiv industripolitik och den s k industriakuten öppnades, men många varv försvann
och inom andra branscher förekom smärtsamma strukturförändringar. Stål- och tekobranscherna hör hit och det är också under
denna tid som svensk järnmalmsexport börjar få problem. Försöken
att genom återkommande justeringar i växelkurserna förbättra läget ledde endast till kortsiktiga fördelar. De varaktiga förbättringarna uteblev; devalveringarna följdes inte upp utan löneökningarna
fick fortsätta i ett alltför högt tempo.
När konjunkturläget började förbättras in på 1980-talet skapades
förutsättningar för en större långsiktighet i den ekonomiska politiken. I skenet av vad som inträffade på 1990-talet kan dock konstateras att den nya inriktningen, även om den till en början ledde till
vissa framgångar, var alltför dröjande och tveksam för att få bukt
med underliggande krisfenomen såsom en krympande industrisektor och en alltför snabbt expanderande offentlig sektor. Den påbörjade avregleringen av kreditväsendet och senare valutaregleringens
avskaffande utgjorde dock inslag av stor betydelse även på sikt.
Balansrubbningarna återkom på 1990-talet och ledde till allvarliga störningar i bank- och finanssektorn. Hastigt fallande fastighetsvärden och stora kreditförluster orsakade betydande resultatförsämringar i ett stort antal företag och därtill en ökning av antalet konkurser. Situationen skärptes så att politiska krisuppgörelser måste
träffas mellan den borgerliga fyrpartiregeringen och socialdemokraterna för att dämpa oron på ränte- och valutamarknaderna. Neddragningar inom den offentliga sektorn, systemförändringar inom
socialförsäkringarna och stimulans till nyföretagande ingick i den
nya politiken. Trots ytterligare kraftfulla åtgärder från regeringen
måste till slut en fast växelkurs för den svenska kronan överges.
Inriktningen på en närmare anknytning till EG-marknaden först genom förhandlingarna om EES-avtalet och senare genom ansökan
om medlemskap var också tydlig.
I den ekonomiska diskussionen kom intresset att i rätt hög grad
inriktas på produktivitetsutvecklingen. Denna hade varit svag under de närmaste åren efter den första oljekrisen, förbättrades 19771985, men blev sedan på nytt sämre jämfört med övriga länder."
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Den svagare ekonomiska utvecklingen under 1970- och 1980- talet återspeglas i befolkningskurvan. Ökningstakten var väsentligt
lägre än tidigare och stannade vid 2,9 procent under 1970-talet och
3,3 procent under 1980-talet. Folkmängdssiffrorna återfinnes i tabell
7:1.
Tabell 7:1
Ar

Folkmängden 1970-1990
Kvinnor

Män

Samtliga

1970

4035911

4045318

8081229

1980

4 119 822

4198115

8317937

1990

4244 017

4346613

8590630

Källa: Statistisk årsbok 1992.

Alldeles i slutet av denna period inträffar en anmärkningsvärd ändring i födelsetalen. Sverige hade sedan ett halvsekel utmärkt sig
som ett s k lågfruktsamhetsland med födelsetal på en väsentligt
lägre nivå än som varit normalt i Europa. En radikal ändring hade
skett 1990, då endast några få länder hade högre fruktsamhet än
Sverige. Vår uppgång, som innebar att antalet födda ökade med 33
procent från 1984 till 1990, var unik i Europa.' Samtidigt hade vi en
markant ökning i nettoinvandringen.
När det gäller åldersfördelningen är att märka en mycket kraftig
ökning i åldern 30-49 år, en kategori som ökade från 23,9 till 28,2
procent av totalbefolkningen från 1970 till 1990.5 Även gruppen 65
år och äldre ökade markant.
Inom sysselsättningen skedde tämligen drastiska förändringar
under perioden, vilket närmare framgår av tabell 7:2.

Tabell 7:2
Ar

Sysselsättningen 1970-1990 (andel procent)

Off sektor

Jordbruk

Industri

Övrigt

1970

20,6

8,4

27,0

44,1

1980

30,7

5,5

24,9

38,9

1990

31,6

3,7

20,7

44,1

Källa: Näringslivets Ekonomifakta.

Särskilt på 1970-talet svällde den offentliga sektorn på ett iögonfallande sätt. Dess andel kulminerade 1984-85, då procenttalet låg på
32,7. Därefter har talet varit svagt fallande. För jordbrukets del har
procenttalet varit konstant fallande under alla åren. Industrin har
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registrerat samma kräftgång, mest utpräglat under 1970-talet. Industriproduktionen steg emellertid. Det skedde i förhållandevis måttlig omfattning på 1970-talet; då registrerades f ö minussiffror under
tre år. Stegringen blev mer markant under det följande årtiondet, då
ökningen var 18,8 procent. Den förklaras främst av bilindustrins
och elektroindustrins stora framsteg på produkt- och marknadssidan, men även pappersmasse- och pappersindustrin utvecklades
väl. 1990 kom en ny nedgång, med 2 procent och minskningen fortsatte under de följande åren." Det fanns inom industrin en otillräcklig utvecklingskraft,"
För utrikeshandelns del medförde devalveringarna under första
delen av 1980-talet en förhållandevis snabb expansion, men handeln har däremot senare utvecklats relativt långsamt." Det har knappast tillräckligt uppmärksammats att den andel den utrikes varuhandeln utgör av BNP kraftigt minskat; från 58 procent 1985 till 43
procent 1992.9 Vårt land har bibehållit den handelspolitiska öppenheten med undantag för jordbruket, där höga skydds- och stödnivåer bibehållits.'?
Genom 1967 års jordbrukspolitiska beslut sköts emellertid jordbrukarnas inkomstutveckling i bakgrunden till förmån för konsumenternas krav." Småbrukarstödet avskaffades successivt och självförsörjningsgraden sänktes till 80 procent. Det skulle kunna uppfattas som det första steget mot marknadsanpassning. Jordbrukssektorn effektiviserades också under de följande åren genom minskade
arealer och större brukningsenheter. Överskottsproduktionen var
dock även i fortsättningen ett problem. Trots minskningen i arealen
steg produktionen av spannmål och andra vegetabilier, vilket framgår av tabell 7:3.
Tabell 7:3
Ar

Skörden av viktigare vegetabilier 1970-1990 (1 OOO-tal ton)

Vete

R4g

Korn

Havre

Potatis

1970

962

225

1904

1 686

1490

1980

1193

223

2172

1567

1084

1990

2243

334

2122

1584

1186

Källa: Statistisk drsbok.

Även animalieproduktionen hölls högt uppe, trots att stammen av
nötboskap minskade i motsats till svinstammen.
Den stigande levnadsstandarden ledde helt naturligt till en vo-
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lymökning inom detaljhandeln. Den årliga försäljningsökningen låg
på 1,6 procent under 1970-talet och på 1,5 procent under 1980-talet." Det är särskilt värt att notera att livsmedelshandeln under 1970talet föll tillbaka; nedgången uppgick till 0,3 procent årligen och
ledde bl a till en minskande lönsamhet. Däremot ökade livsmedelshandeln något starkare än detaljhandeln i övrigt under det följande
årtiondet.
Minskningen av antalet butiksenheter fortsatte men i avtagande
tempo. För livsmedelshandeln rörde det sig på 1970-talet om en
nedgång med 3,7 procent per år och på 80-talet med 0,7 procent per
år. När det gäller lokaliseringen fick närhetsbutiken en viss renässans under denna tid.
Inom livsmedelshandeln fortsatte blockbildningen och i början
av 1970-talet hade ICA-blocket ökat sin marknadsandel så starkt att
det då rent av ifrågasattes om det s k tredje blocket skulle överleva." Detta block förstärktes emellertid genom bildandet av Dagab.
Även kooperationen hade problem, vilket möjligen påskyndade sammanslagningen av ett stort antal konsumtionsföreningar. Från 1978
till 1991 förstärkte ICA sin marknadsandel på bekostnad av Konsum;
procentsiffrorna var 29,S resp 22,S år 1978 och 34,2 resp 20,0 år 1991.14
Särskilt mot slutet av 1980-talet och i början av 90-talet förekom
debatt om de höga livsmedelspriserna. I det sammanhanget riktades uppmärksamheten på blockbildningen, som tidigare medverkat
till en strukturrationalisering men som nu på sina håll ansågs motverka en effektiv priskonkurrens och dessutom leda till det som
brukade kallas överetablering. Även om handelns män försvarade
sig förekom det samtidigt nedläggningar av relativt nya butiksenheter kort tid efter nyetableringen, vilket tydde på att särskilt den
senare delen av kritiken inte helt saknade grund. Det kan tilläggas
att dagligvaruhandeln hade en negativeffektivitetsutveckling under hela perioden. IS
Under 1970- och 1980-talet var antalet nedläggningar av dagligvarubutiker betydligt större än antalet nyetableringar. Skillnaden
var dock mycket större i periodens början än mot dess slut. Av
nyetableringarna svarade ICA för ca 45 procent samt KF och Dgruppen för 15-20 procent vardera, vilket ungefär motsvarade marknadsandelarna." Nyetableringarna minskade påtagligt under slutet
av 80-talet. Branschens val av konkurrensmedel förändrades och
ledde till att hanteringen av dessa medel blev alltmer likartad P Ur
konsumentsynpunkt var det betydelsefullt att öppningstiderna förlängdes samt att butikernas ytor och sortiment blev större.
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Utvecklingen har lett fram till en allt större koncentration inom
dagligvaruhandeln. 1992 skedde 94 procent av all livsmedelsförsörjning genom de tio största livsmedelsföretagen." Det är en koncentration som är större än i något annat land i Europa.

7.2

Gotlands befolkning och näringsliv

Gotland hade en positiv befolkningsutveckling under åren 19701990. Befolkningssiffrorna framgår av tabell 7:4.
Tabell 7:4

Gotlands befolkning 1970-1990

Ar

Visby

Landsbygden

Sammanlagt

1970

19668

34167

53835

1980

19835

35511

55346

1990

21103

36005

57108

Källa: Statistisk årsbok samt Folk-och bostadsräkningarna.

Befolkningsökningen var ganska jämnt fördelad över perioden. Befolkningen ökade med ca 1 500 under 70-talet och ca 1 750 under 80talet. Endast under två år, 1971 och 1985, registrerades mindre minussiffror. Den allra högsta ökningen förekom 1989, då befolkningen ökade med 457 personer. Till befolkningsökningen bidrog en nettoinflyttning.
Under 1960-talet bröts den tidigare under efterkrigstiden tydliga
trenden till avfolkning på Gotlands landsbygd. Under 1970- och
1980-talet ökade befolkningen på landsbygden med nära 2 000. Det
är inte bara den s k gröna vågen och nya regler för fastighetsbildningen som är orsaken härtill. Pendlingen blir vanligare genom bilinnehav och många som har sina arbeten i Visby kan bosätta sig
relativt långt från staden eller i Vibble, som närmast är att betrakta
som en förort.
Gotland hade ännu mot periodens slut proportionellt sett en väsentligt större glesbygdsbefolkning än riket. Det rör sig om ungefär
45 procent jämfört med knappt 10 procent." Boendet är också ovanligt spritt på Gotland, vilket naturligtvis försvårar möjligheterna att
upprätthålla en god offentlig och enskild service.
Även om nedläggningen av jordbruksenheter fortsatte hade det
gotländska jordbruket en god produktionsutveckling, som bidrog
till stabilare förhållanden än tidigare. Antalet företag inom jordbruket framgår av tabell 7:5 (sid 232).
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Tabell 7:5

Ar

Antalet företag inom jordbruket 1970-1990
Gotland

Riket

1970

3258

155364

1980

2686

117882

1990

2 271

96560

Källa: Jordbruksstatistisk drsbok.

På Gotland försvinner under 1970-1990 nära 1 000 jordbruksföretag. Detta innebär en minskning med 30 %, vilket är lägre än minskningen för riket, som ligger på 38 %. Åkerarealen minskar däremot
inte utan ökar på Gotland från 81 500 ha 1970 till 83 700 ha 1990.
Skördarna ökar också avsevärt, vilket framgår av tabell 7:6. Medelskörden per hektar ligger dock fortfarande lägre på Gotland än riksgenomsnittet.
Tabell 7:6

Skördarna på Gotland 1970-1990 (1000-ton)

Ar

Vete

Rdg

Korn

Havre

1970

33,0

16,9

51,5

6,3

24,7

1980

27,2

12,3

60,5

11,7

19,0

1990

41,6

16,2

69,3

14,9

20,3

Potatis

Källa: Jordbruksstatistisk årsbok,

Även husdjursbeståndet ökar under denna tid. Nötboskapen ökar
från 51 000 år 1970 till 64 600 tjugu år senare. Svinstammen växer
under samma tid från 48 400 till 60 800 och den var f ö ännu högre
1980. Även hönsaveln utvecklades positivt.
För Visbys del blev 1970-talet närmast en stagnationsperiod. På
80-talet satte emellertid befolkningsökningen åter fart; ökningen
uppgick till 1 435 och 1990 var antalet invånare 21 103. Detta innebar en ökning med 7,7 procent.
Stora förändringar inträdde inom sysselsättningen på Gotland
mellan 1970 och 1990. Den offentliga förvaltningen fortsatte att öka
i snabb takt och svarade 1990 för inte mindre än 41,5 procent av de
yrkesverksamma jämfört med 30 procent 1970.20 Det är en väsentligt
högre siffra än riksgenomsnittet som 1990 låg på 31,6 procent. Förklaringen till den höga procenten offentliganställda på Gotland är
främst den stora sjukvårdssektorn, som tar en proportionellt större
del av resurserna i ett litet län än i ett större. Inom industrisektorn
har det skett en utjämning; Gotland har 20,2 procent sysselsatta
jämfört med 21,2 procent för riket. Förhållandet är det omvända när
det gäller jordbruket - 11,9 resp 3,7 procent. Andelen sysselsatta
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inom varuhandeln ligger något lägre på Gotland än riksgenomsnittet, 11,7 jämfört med 13,9 procent. Utvecklingen på sysselsättningsområdet framgår närmare av tabell 7:7.
Tabell 7:7

Sysselsättningen på Gotland 1970-1990
1970

1980

1990

5 202

4 892

3 900

Jordbruk
Tillverkn ind

4017

4230

4 146

Byggnadsind

2217

2040

1 773

2 803
Varuhandel
Samfärds, post,tele 1 328
438
Privata tjänster

2 733

2 725

1 649

1 456

3 167

3 539

6324

8221

10675

Offentlig förv

Källa: Gislestam, T., Gotlands
kommun.

Inom industrisektorn var under 1970- och 1980-talet alltjämt Ericssons fabrik i Visby samt sten- och cementproduktionen på norra
Gotland de största enheterna. Vidare hade Samhall en relativt omfattande produktion, som var spridd i flera tätorter. Vid periodens
slut fanns det ungefär 350 tillverkningsföretag på ön. De flesta var
relativt små och verkade inom livsmedels- och verkstadssektorn
med huvudsaklig avsättning på den gotländska marknaden.
Inom tjänstesektorn växer under denna tid fram bl a ett företag som
specialiserar sig på factoring och får en god marknad på fastlandet.
Turismen noterar en viss stagnation i mitten av 1980-talet och möter
även svårigheter 1991-92. Därefter sker en återhämtning. Växande konferensverksamhet och ett större antal kryssningsbesök betydde under
perioden som helhet mycket. Vissa tendenser till koncentration av turismen till området Visby-Tofta har förmärkts. Myndigheterna har dock
försökt motverka detta och främja en spridning, eftersom detta bl a har
betydelse för möjligheterna att ge en rimlig service exempelvis genom
lanthandeln till den bofasta befolkningen under hela året.
Till bilden hör att Gotland som en typisk jordbrukskommun under hela perioden har haft en befolkning med de lägsta disponibla
inkomsterna i riket. 1970 var medianinkomsten 12 288 kr jämfört
med 16233 kr i riket." Detta innebar att index för Gotlands del låg
på 76 jämfört med 100 för riket. På 1970-talet ägde emellertid en
väsentlig utjämning rum och Gotland hade 1980 index 89 med en
medelinkomst på 48100 kr. 22 Tio år senare hade skillnaden åter blivit
något större; index låg då på 87 och medelinkomsten på 114 000 kr. 23
Det betydde att Gotland fortfarande tillhörde bottenskiktet och låg
på 241:a plats i kommunernas inkomstliga.
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7.3

De tre blocken på Gotland

7.3.1 rCA-SV
Speceristernas Varuinköp (SV) inom ICA-gruppen hade under 1970talet stora framgångar både i försäljningshänseende och resultatmässigt." Till de förbättrade resultaten bidrog bl a rationaliseringar
inom hela ICA-gruppen efter 1962 års handlingsprogram samt genomgripande förändringar inom ADB i början av 1970-talet.
Framgångarna gäller också verksamheten på Gotland, men utvecklingen kunde här icke helt hålla jämna steg med den på fastlandet. SV hade där tyngdpunkten av sin försäljning i Stockholmsområdet. 1970 gick 30 Norrmalms-butiker över till ICA-SV och något år senare 10 butiker från Kipplers, vilket allt stärkte SV:s position i centrala Stockholm. SV:s totala omsättning framgår av tabell
7:8. Vid läsningen av tabellen bör observeras att konsumentprisindex steg från 236,4 år 1970 till 571,0 år 1980 (1949 = 100).
Tabell 7:8
Ar

SV:s totala försäljning 1970, 1975 och 1980

Försäljn totalt mkr

Försäljn järskv mkr

1970

407

202

1975
1980

888
1 628

484
871

Källa: SV:s årsberättelser,

Det som framför allt skilde SV på 60- och 70-talet från 50- talet var
att företaget täckte hela dagligvarusortimentet mot att tidigare ha
varit en inköpscentral för kolonialvaror. Först 1957 gick SV in i färskvaruhanteringen." Till en början gällde det charkuterivaror och djupfryst och sedan gick man vidare i sortimentet. Rörelsen på Gotland
hade svårigheter att följa med i den snabba utvecklingen på färskvarusidan och först mot slutet av 70-talet var omsättningen uppe i
närmare 50 procent av den totala, vilket var normalt för hela SV.
Även i övrigt var ökningstakten långsammare på Gotland än på
andra håll, vilket kan sammanhänga med den svaga ekonomiska
utvecklingen på Gotland. Försäljningen på Gotland framgår av tabell 7:9.
1970-talet präglades inom SV aven omfattande omstrukturering
i detaljistledet. Ett stort antal- ofta 25 till 35 - butiker lades ner varje
år och samtidigt togs nya medlemmar in; i många fall rörde det sig
om nyetableringar. Under 1971-1980 försvann således 198 butiker
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genom nedläggning, varjämte 14 avfördes av annan anledning. Samtidigt ökade antalet butiker inom SV med 181, varav 100 var nyetableringar. Antalet ombyggnader och renoveringar var också stort, sammanlagt rörde det sig om 487. Omstruktureringsvågen omfattade även
Gotland, där i slutet av 70-talet cirka tio butiker byggdes om varje år.
Tabell 7:9

Ar

SV:s försäljning på Gotland 1970, 1975 och 1980

Försäljn totaltmkr

Försäljn färskv mkr

1970

33,2

12,5

1975

56,6

25,6

1980

110,2

50,3

Käl/a: SV:s årsberättelser.

VD i reA-SV var sedan 1964 Lars Elford, som avgick på stämman
1981. Hans filosofi var att ledningen för regionföretaget inte i onödan skulle lägga sig i butikernas skötsel utan i stället understödja
det individuella i medlemsbutikerna. Han ansåg att styrkan hos K'A
var handlarna och deras möjligheter att själva forma butiken och ta

Två gotlänningar fungerade som VD för sv 1950-1981: Gunnar Stengård 1950-1964
och Lars Elford 1964-1981. Fototfrån Nils-Erik Wirsälls bok "Den omöjliga iden blev
verklighet' .

236 Kap 7

ansvar för den. rCA-företagen borde koncentrera sig på utbildning,
bevakning av butikslägen. kapitalförsörjning, inköp, transporter och
marknadsföring samt, i de fall medlemmarna själva önskade det, t
ex bokföring, redovisning och betalningsrutiner.
För att uppnå köptrohet gällde det för rCA-företagen att vara
konkurrenskraftiga i fråga om kvalitet och priser. Bruttoprisförbudets avskaffande redan i mitten på 1950-talet hade betytt mycket för
rCA:s konkurrensförutsättningar och möjligheter att anpassa pris
efter prestation och över huvud taget ta hänsyn till konsumenternas
krav och önskemål. Det var också en väl etablerad tanke inom företaget att stora överskott i partihandelsledet skulle användas till att
sänka handlarnas inköpspriser på ett sådant sätt att priserna till
konsumenterna påverkades.
rCA-SV fortsatte sin frammarsch på 1980-talet under ledning av
Göran Nord fram till dess att rCA-koncernen omorganiserades och
rCA-SV upphörde med sin ursprungliga verksamhet med utgången
av 1989. Den nya organisationen innebar en uppdelning efter funktion i stället för en geografisk indelning.
rCA-SV:s totala verksamhet expanderade mycket kraftigt, vilket
framgår av att försäljningen ökade från 1628 mkr 1980 tillS 168 mkr
det sista verksamhetsåret. Som huvudsaklig förklaring till den kraftiga omsättningsökningen nämnde bolagets ledning själv den positiva befolkningsutvecklingen i området. En genomgående tendens
var att rCA-handlarna i allt större utsträckning koncentrerade sina
inköp till den egna partihandeln. Lönsamheten utvecklades i allmänhet väl, men det sista verksamhetsåret -1989 - drabbades bolaget aven märkbar resultatförsämring beroende på driftkostnadstillskott till de senaste årens nyetablerade butiker och engångskostnader i samband med fyra butiksavvecklingar; även när det gällde
själva driften förelåg en negativ resultatavvikelse jämfört med året
innan.
Nyetableringen var begränsad, till en del beroende på myndigheternas reglering och styrning av byggnadstillstånden. Under flera
år öppnades mindre än tio nya butiker och även antalet nya medlemmar som anslöt sig och som redan var etablerade inom livsmedelshandeln var begränsat. Däremot skedde en stark förnyelse av
butiksbeståndet bl a genom att kylmaskiner och frysutrustning installerades och elektroniska vågar med exakt avläsning och prisetikettering inköptes. Över huvud taget rustades butiksmiljön upp och
försäljningsytorna utökades; detta gällde årligen ett 70-tal butiker. r
1985 års verksamhetsberättelse konstaterades att var tionde rCA-
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butik det året fått en ansiktslyftning. Investeringarna fick också på
1980- talet en klar inriktning på energibesparing. Samtidigt innebar
1980-talet att nedläggningen av de små och olönsamma butiksenheterna fortsatte. Under 1980 betjänade ICA-SV 471 butiker och detta
antal hade 1988 sjunkit till 410.
1980-talet hade på Gotland inletts med att den nya och rationella
distributionscentralen i Visby invigts den 18 mars 1980. Det betydde att man inom ICA-SV efter intrimningen stod väl rustad inför de
påfrestningar som turistsäsongen alltid innebär. Redan två år senare genomfördes den första ombyggnaden, då ett varmhållningsrum
inrättades för att kunna driva brödavdelningen effektivt.
ICA-SV:s verksamhet på Gotland var även på 1980-talet mycket
expansiv. Verksamheten leddes fram till hösten 1985 av Lars Lundh,
som varit DC-chef på Gotland i 25 år. Försäljningen till detaljisterna
utvecklades väl och steg från 110 milj kr 1980 till 287 milj kr 1989;
året därpå blev det emellertid en tillfällig nedgång till 280 milj kr."
Den relativt svaga ökningen 1987 förklaras aven sämre turistsäsong. Nedgången 1990 berodde helt på att Signalens ägare Kalle
Blomqvist lämnade ICA för Vivo. Volymminskningen blev 9,6 procent, men räknar man bort Signalen 1989 var det en volymökning
med 0,4 procent."
Till de nämnda talen skall läggas försäljningen till storhushåll,
vilken under senare hälften av 80-talet låg på 50-70 milj kr årligen.
Den totala omsättningen uppgick därför 1989 och 1990 till 354,4
resp 346,6 milj kr. Försäljningen till detaljist framgår närmare av
tabell 7:10.
Tabell 7:10 SV:s försäljning på Gotland till detaljist 1980-1990

Ar

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Mkr

110,2

124,4

142,4

163,4

182,1

201,6

237,8

248,0

268,5

287,0

279,7

Källa: ICA-SV:s tlrsberättelser samt uppgifterfrtln ICA Partihandel Öst.

Nyetableringarna var på Gotland relativt få under 1980-talet. 1981
tillkom ICA Bysen i Tofta, som från början var en sommarbutik med
inriktning på turisterna. Det skulle sedan dröja till 1984 innan en ny
ICA-butik öppnades, nämligen Matmästar'n i ett bostadsornåde som
var under utbyggnad i Visby och året därpå kom ICA Arken, också
den i Visby. Två år senare följde så ICA-Vibble. Bland förvärven
hör Atterdags i Visby 1986 till de viktigaste.
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Ombyggnader och upprustning skedde däremot i relativt stor
omfattning. Bland dessa kan nämnas Bingebyhallen i Visby, som
1980 kom upp till 526 kvadratmeters säljyta, Kometen Livs i Visby,
som 1981 ökade säljytan till 230 kvadratmeter, Högbyhallen i Hemse, som 1982 fick 550 kvadratmeters säljyta. Året därpå kom turen
till Bungehallen och 1985 till ICA-livs i Slite, 1986 till Sudrets Livs i
Havdhem och återigen Kometen, som nu gick upp till 336 kvadratmeter. Under de följande åren förnyades ICA- hallen i Klintehamn,
än en gång Högbyhallen i Hemse, Österhallen i Visby, som längre
fram lades ner, Forsa Livs i Lärbro, ICA Vibble samt Signalen, som
då ännu tillhörde ICA-kedjan.
Nedläggningsverksamheten var under detta årtionde relativt begränsad inom ICA-sektorn på Gotland. Antalet anslutna handlare
var således 198054 och tio år senare 48. Storleksstrukturen framgår
aven redovisning 1986, då 55 handlare inom ICA-gruppen tillsammans hade 58 butiker. Dessa fördelade sig på 5 med en omsättning
över 20 milj kr, 6 med en omsättning mellan 10 och 20 milj kr samt
47 med mindre omsättning än 10 milj kr.
I SV:s årsberättelse för 1985 konstaterades att året varit de små
och medelstora butikernas år på Gotland. Som förklaring angavs
ökad annonsering med bättre uppföljning och förnyelsetakten i butiksledet. ICA:s butiker hade för första gången på många år ökat sin
marknadsandel och låg nu på 49 procent; den ökade senare till 54
procent. Inom ICA skedde också en allt större koncentration av inköpen till den egna partihandelscentralen. Den sammanlagda försäljningen hos ICA-handlarna på Gotland steg under åren 1982-1989
från 283,6 till 546 milj kr. 1988 och 1989 rörde det sig om volymökningar om 2,0 resp 1,7 procent.
Frågan kan naturligtvis ställas om den distributions- och lagerenhet som ICA byggt upp i Visby är tillräckligt stor och effektiv för
att på sikt kunna överleva. En varningssignal kom i april 1993, då
ICA partihandel beslutade att genomföra en omfattande bantning
av hela organisationen. Även distributionscentralen i Visby berördes och 20 anställda av drygt 60 erhöll varsel." Åtgärderna var ett
led i ICA:s ansträngningar att närma sig lågprisbutikernas prisbild
och förbereda sig för konkurrens utifrån. Innebörden av beslutet är
bl a att endast frukt och grönt, kött- och charkuterivaror skall lagerhållas fr o m ingången av 1994. Hanteringen och distributionen av
mejerivaror, torra och djupfrysta varor kommer att ske direkt från
Stockholm. En begränsad distribution därifrån direkt till handlarna
på Gotland har för övrigt förekommit tidigare. Huruvida ICA på
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längre sikt kommer att behålla en distributionscentral på Gotland
får anses vara en öppen fråga. För en så pass liten enhet lär det bli
kostnadsutvecklingen som kommer att vara avgörande.

7.3.2 Konsum Gotland
Den store vinnaren inom svensk livsmedelshandel under 1970-talet
var rCA-blocket, medan konsumentkooperationen generellt sett sackade efter. Situationen försämrades märkbart för KF-blocket och marknadsandelen stagnerade först för att under 19BO-talet falla tillbaka.
Mot slutet av perioden hade Konsum ungefär 20 procent av dagligvaruhandeln i landet och rCA 32-33 procent." Det var för kooperationen en påtaglig skillnad mot tidigare decennier med dess framgångar. Konsum hade blivit flen skuta i motvind och en skuta tung
att vända". Det visade sig att de största problemen fanns i städerna,
där lönsamheten minskade drastiskt, under det att glesbygdsbutikerna gick bättre."
Konsum Gotland hade under 1970-talet och det därpå följande
årtiondet däremot en i flera avseenden positiv utveckling, även om
företagsgruppen inte alltid förmådde hålla jämna steg med rCAhandlarna. Konsum-ledningen anser själv att marknadsandelen höjts
från 16 procent 1975 till 25 procent 1992. Även om andra mätningar
tyder på att marknadsandelen torde ligga mellan 20 och 21 procent
1992 är det med säkerhet fråga om en förbättring.
Uppslutningen kring Konsum Gotland illustreras väl av den ökning av medlemsantalet som inträffade i synnerhet under 19BO-talet. Medan medlemsantalet steg med 3 600 under 70-talet ökade det
med inte mindre än 13 000 under BO-taletoch var 1990 uppe i 23 374.
Även därefter har antalet medlemmar ökat. Medlemsutvecklingen
framgår av tabell 7:11.
Tabell 7:11 Konsum Gotlands medlemsantal 1970-1990

Ar

1970

1975

1980

1985

1990

Antal medlemmar

7823

9510

11432

16870

23374

Källa: Konsum Gotlands verksamhetsberättelser.

Konsums frammarsch på Gotland framgår kanske ännu tydligare
om man ser på försäljningssiffrorna. Ökningen var relativt måttlig i
början på 70-talet men tog sedan fart och blev på BO-talet mycket
kraftig. Den steg sålunda från 200 till 325 milj kr från 19B5 till 1990.
Den kraftiga försäljningsökningen påverkade resultatutvecklingen
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gynnsamt. Det bör särskilt observeras att i omsättningssiffrorna ingår Domus, vars omsättning 1990 låg på omkring 120 milj kr och
omfattade mycket mer än dagligvaror. Konsum Gotlands omsättning på 325 milj kr är därför inte jämförbar med IeA-handlarnas
sammanlagda försäljning 1990 på cirka 550 milj kr. Försäljningssiffror och nettoöverskott för Konsum Gotland redovisas i tabell 7:12.
Tabell 7:12 Konsum Gotlands försäljning och nettoöverskott 1970-1990
Ar

Försäljning

Nettoöverskott

1970

46816000

1 240000
1 836 000

1975

68 343 000

1980

119446000

156000

1985

200586000

2486000

1990

324975000

3881 000

Kiilla: Konsum Gotlands verksamhetsberättelser.

Genom den förbättrade lönsamheten blev det också möjligt för Konsum Gotland att förstärka kapitalbasen, vilket närmare framgår av
tabell 7:13. Det är dock ett genomgående drag under hela perioden
att det egna kapitalet i förhållande till verksamhetens omfattning är
anmärkningsvärt ringa.
Tabell 7:13 Konsum Gotlands egna kapital 1970-1990
Ar

1970

Kr

3697000

1975
5116000

1980
3778000

1985

1990

6468000

11 221 000

Kiilla: Konsum Gotlands verksamhetsberättelser.

När det gällde omstruktureringen av butiksnätet hade Konsum Gotland hunnit ganska långt redan i början av perioden. I Visby fanns
det kvar fyra butiker 1970, men tre av dem försvann före 1982. Butiken i Lännaområdet försvann 1974 samtidigt som Gråbohallen öppnades i augusti detta år; den byggdes om 1982. På landsbygden var
antalet 1970 12 och här försvann tre under 70-talet, nämligen två på
norra Gotland, Hellvi och Rute, och en på södra Gotland, Näs. Av
butikerna ligger fem på norra Gotland, varav två på Fårö och en i
vardera Fårösund, Lärbro och Slite. På mellersta och södra Gotland
har butiksnätet koncentrerats till tätorterna Klintehamn, Hemse,
Roma och Ljugarn. Under 1970- och 1980-talen skedde om- och tillbyggnader samt en upprustning av flertalet av dessa butiker. Datoriserad kassautrustning infördes i samtliga butiker 1987. När Leif
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Gryth 1990 efter åtta år som chef för Konsum Gotland avgick konstaterade han stolt, att butiksnätet var det modernaste i landet."
Diskussion har då och då förekommit om att sammanföra de båda
Fåröbutikerna till en enhet, men uppenbarligen har motståndet varit för starkt. Antalet butiker framgår av tabell 7:14.
Tabell 7:14 Konsum Gotlands butiker 1970-1990
Ar
1970

Visby

Landsbygden

Totalt

4

12

16

1975

4

11

15

1980

2

9

11

1985

1

9

10

1990

1

9

10

Källa: Konsum Gotlands verksamhetsberättelser.

Under 1970-talet erövrade Konsum Gotland vissa år marknadsandelar. Bakom detta låg rejäla volymökningar såsom 1975 med 8 procent. Då även priserna ökade steg omsättningen med inte mindre än
18 procent. Konsum hade också framgång med den år 1976 ändrade
prispolitiken, som innebar en lågprissatsning på baslivsmedel och
större prisaktivitet på färskvarusortimentet samt en breddning av
detta. I en SPK-undersökning 1978 konstaterades att Konsum Gotlands priser låg 1 procent under konkurrenternas. En effektivare
kvalitetskontroll bidrog även till volymökningen och gav dessutom
Konsum-butikerna bättre anseende. Längre fram på 80-talet, närmare bestämt 1986, infördes också alternativodlade produkter i sortimentet; det gällde grönsaker och kyckling. Senare följde också en
målmedveten satsning på gotländska produkter och kontrakt tecknades med uppfödare för att få fram högkvalitativa köttprodukter
och ägg. Andra gotlandsprodukter återfanns på mjöl- och brödsidan och bland mejeriprodukterna och i fisksortimentet." Trädgårdsprodukterna blev snart gotländska till 100 procent.
Trots den försvagning som kännetecknade marknaden i slutet av
70-talet och trots den stora ombyggnaden av Domus-varuhuset lyckades Konsum Gotland 1979 uppnå såväl en volymökning som en
resultatförbättring. Investeringarna i butikerna började ge avkastning. Lönsamheten var dock knappast tillfredsställande. Ett uttryck
härför var att återbäringen, som 1975 var 3 procent, sänktes till 2
procent 1976 och till 1 procent 1977. Sedan slopades den helt. Först
1985 återinfördes den, till en början med 1,3 procent och har sedan
legat mellan 1,5 och 2,5 procent.
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I mitten av 1980-talet hade Konsum Gotland åter några relativt
goda år med rejäla volymökningar om 5 procent åren 1983-1985
samt ända upp till 9 procent 1986. Den sammanlagda volymökningen under 80-talet kom att ligga på drygt 40 procent. Prisökningarna
var emellertid ännu större och utgör den huvudsakliga förklaringen
till försäljningsvolymens anmärkningsvärda uppgång från 200 milj
kr 1985 till 325 milj kr 1990. Konsum Gotland ligger nu också väl till
jämfört med andra kooperativa föreningar. Det var endast två föreningar som visade bättre lönsamhet 1992.33

7.3.3 Tredje blocket på Gotland
När aktierna i AB Kolmodin & Lundberg 1970 såldes av familjen
Kolmodin till Handelskompaniet i Jönköping innebar detta till en
början knappast några större ändringar beträffande varudistributionen på Gotland. Själva överlåtelsen gick smidigt och priset på
aktierna fastställdes efter substansvärdet; överlåtelsesumman lär ha
uppgått till drygt 500 000 kr .34 Den nye ägaren satte in Bror Fritz och
Rune Fredemo i styrelsen, där Carl Olof Kolmodin och Lars-Erik
Mattsson från Duse & Melin i Hemse kvarstod." Kolmodin fortsatte
också som VD till sommaren 1972, då hans närmaste man Stig Andersson blev disponent och platschef. VD-skapet gick nu över till
Rune Fredemo i Handelskompaniet och bolagets postadress blev
Jönköping. Det gotländska inslaget tunnades ut ytterligare i och
med att Kolmodin och Mattson försvann ur styrelsen med utgången
av 1974. Vid samma tillfälle inträdde Bengt Orre från Handelskompaniet. På hösten 1975 avgick Fredemo som VD för att bli ordförande under det att Fritz övertog VD-skapet. Aktierna hamnade 1976 i
Dagab Syd AB och slutligen fem år senare hos Dagab i Solna. En
namnändring hade genomförts redan 1978 och då försvann också
Stig Andersson ur bilden. Bolaget blev ett pappersbolag.
Rörelsen bedrevs ända fram till 1978 i stort sett som förut. Omsättningen steg i början av 1970-talet från 10,5 milj kr 1970 till 21,S
milj kr 1975. Ökningen fortsatte även under de båda följande åren,
då omsättningen uppgick till 24,8 resp 27,S milj kronor. Antalet anställda hade vuxit något, från 26 1970 till 31 1977. Bruttovinsten,
som 1974-1976 legat över 2 milj kr årligen, sjönk emellertid drastiskt 1977 och ägarna insåg att en mera genomgripande förändring
var nödvändig.
Redan 1968 hade kontoret flyttats ner till hamnen, sedan fastigheten Strandgatan 26 överlåtits till Bo Lindquist, som där öppnade
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restaurang Lindgården." Senare flyttades kontoret ut till magasinsbyggnaderna på Holmen i hamnen och rörelsen var 1977 förlagd till
tre fastigheter i Visby hamn. Lagerytan var fördelad på 14 plan och
en rationell varuhantering var bl a av detta skäl omöjlig. Gotlands
kommun fick överta fastigheterna och nu var epoken Kolmodin definitivt slut inom gotländsk partihandel. Ägarna bedömde en nybyggnation som oekonomisk med hänsyn till den begränsade omsättningen.
Dagab-gruppen träffade i stället ett avtal med AB Frysab, som
innehades av Håkan Larsson, som var känd Dagab-kund och innehavare av butikshallen Atterdags vid Södra byrummet, vid denna
tid Gotlands största livsmedelshall. Han övertog personalen från
Kolmodin & Lundberg den 1 april 1978 och skötte varudistributionen från nyuppförda lokaler på Skarphäll." Partihandelsomsättningen låg 1979 på 43,8 milj kr och steg påföljande år till 47,1 milj kr.
Bland kunderna återfanns ej blott ett antal mindre lanthandlare utan
även storkök, kiosker etc. Bruttovinsterna låg runt 5 milj kr och
även nettovinsterna runt 130 000 kr får anses tillfredsställande. Även
under 1981 hölls omsättningen väl uppe och rörelseresultatet låg på
870 000 kr efter avskrivningar. Räntekostnaderna såg dock ut att
knäcka verksamheten och resultatet före bokslutsdispositioner var
ett underskott på 631 000 kr som täcktes genom ianspråktagande av
en del av lagerreserven. Det följande året sjönk omsättningen något
och resultatet var ännu sämre. Det blev nu rent aven oren revisionsberättelse, eftersom ingen avsättning gjorts för kundförluster i storleksordningen 600 000 kr. Frysab blev en kort parentes inom gotländsk partihandel. Alltjämt (1993) väntar Patent- och registreringsverket på resultatet av det beslut Gotlands tingsrätt fattade den 31
januari 1986 om att bolaget skall likvideras."
Håkan Larssons försvinnande från parti- och detaljhandeln innebar en svår motgång för Dagab. Det var inte nog med att man gjorde
en kreditförlust utan man förlorade också alla de småhandlare som
varit kunder hos Frysab AB. Genom en överenskommelse mellan
Larsson och ICA-SV hamnade de i ICA-Iägret och dit gick också
Frysabs varuhall Atterdags." Den hembudsklausul som Dagab hade
visade sig inte hålla vid en rättslig prövning.
Allt detta betydde att Dagab 1983 stod kvar med blott två kunder
på Gotland, nämligen Åhlens Livs, som ju hörde till familjen, och
Duses i Hemse. Någon distributionscentral behövdes inte längre
utan all varuförsörjning fick i fortsättningen ske direkt från Dagabs
anläggning i Jordbro.
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Det skulle dröja till 1990 innan Dagab kompenserades för förlusten av Atterdags. I mars detta år tog Kalle Blomquist ner sin ICAskylt på butiken Signalen och blev Vivo-handlare och hamnade därmed i Dagab-sfären." Det betydde att Dagabs omsättning på Gotland åren 1991-1992 kom att ligga omkring 60 miljoner kronor."
Summan kan jämföras med ICA-SV:s försäljning på Gotland om
närmare 300 milj kronor. Det må i förbigående nämnas att en annan
ICA-butik, vars innehavare Lasse Broander har sina rötter i den
gamla handelsrörelsen i Ronehamn på Gotland, nämligen Ellbe i
Södertälje den 1 januari 1992 följde Kalle Blomquist i spåren.v

7.3.4 Sammanfattande slutsatser
I ett historiskt perspektiv är det naturligt att dela upp partihandeln
med livsmedel och andra dagligvaror i de tre etablerade blocken.
Den indelningen är såsom visats relevant även för Gotlands vidkommande.
Det har av framställningen framgått att ICA-SV tidigt fick en
dominerande roll på Gotland. Även om det förekommit svackor har
ICA-gruppen förmått behålla denna sin starka och marknadsledande ställning på ön ända sedan etableringen i Visby mot slutet av
andra världskriget.
Konsum Gotland har betydligt äldre anor. Gruppen har i tid insett vikten av att koncentrera butiksnätet till ett mindre antal, i allmänhet lönsamma enheter. Därtill kommer försäljningen av livsmedel i varuhuset Domus. Trots att Konsum tidvis förmått erövra
marknadsandelar från ICA-gruppen, har ICA-SV:s ställning aldrig
på något allvarligt sätt varit hotad. En jämförelse visar att Konsums
ställning på Gotland idag är något starkare än på fastlandet.
Det tredje blocket framträdde på Gotland först på 1970-talet. Till
en början drevs verksamheten i relativt traditionsbundna banor. Den
nysatsning som senare gjordes under medverkan av Frysab visade
sig snart vara misslyckad. Efter Frysabs nedläggning återstod blott
två kunder på Gotland, 1990 utökade till tre. Någon egen distributionscentral på Gotland har under sådana omständigheter inte varit
att tänka på.
Till detta måste dock fogas den anmärkningen att organisationsstrukturen sedan 1992 håller på att undergå genomgripande förändringar, vilka kan komma att beröra även Gotland. Det som här
åsyftas är den samverkan som övervägts och nyligen inletts mellan
KF och Dagab efter KF:s köp av B & W-kedjan samt 30 procent av
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Saba Trading 1992 - en uppgörelse som blev föremål för prövning
av Marknadsdomstolen. Innebörden är bl a att Dagab säljer produkter ur KF:s sortiment.f Över huvud taget har blockbildningen och
storskaligheten allt oftare kommit att ifrågasättas, framför allt av
dem som har verkat eller fortfarande verkar inom Dagab/D-gruppens sfär. 44
reA har samtidigt på olika sätt genom organisationsförändringar manifesterat ett ökat funktionellt ansvar. Det är också tydligt att
strukturförändringarna inneburit etableringar av lågkostnadskedjor av typen Rimi, Rema och Fakta - företeelser som 1993 också
skulle nå Gotland. Ett led i ansträngningarna att möta den konkurrensen har blivit ökad tillämpning av det amerikanska EDLP-systemet, dvs Every Day Lower Price (ständigt Iågpris)." Efter en försöksperiod har bl a Konsum Stockholm gått in för detta system 1993.
Detta innebär dock icke att extraprissystemet försvunnit från marknaden. Det finns f ö alltjämt kvar i Förenta staterna. Det mesta tyder
emellertid på att omfattningen av extrapriser håller på att reduceras."
En slutsats av det sagda är att vi nu av flera tecken att döma
befinner oss i ett inledande skede aven period då blockgränserna
kan komma att suddas ut. En annan slutsats rörande distributionskedjan är att blockens roll som självständiga aktörer, vilken de övertagit från den traditionella kolonialvarugrosshandeln, efter hand
tunnats ut. Logistiken och databehandlingen har sedan 1970-talet i
viss mån reducerat de stora blocken till distribuerande servicecentraler med uppgift att förse detaljhandeln med livsmedel och andra
dagligvaror på mest effektiva sätt. Detta innebär en maktförskjutning från partihandel till detaljhandel, där marknadens signaler efterhand ännu bättre fångas upp. Ett annat uttryck för maktförskjutningen är att de av producenterna till stor del bekostade veckoannonserna minskat i betydelse. Den nämnda maktförskjutningen har
möjligen också bidragit till att antalet köpmän som önskar ställa sig
utanför de etablerade blocken ökat i antal - något som dock knappast gäller Gotland."
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7.4

Detaljhandeln på Gotland

7.4.1 Livsmedelshandeln i Visby
Koncentrationsprocessen inom Visbys livsmedelshandel var vad
beträffar staden innanför ringmuren ett avslutat kapitel redan i början av 1970-talet. Kvar som enda butik var rCA-Torgkassen (tidigare Bodins) vid Stora torget - en enhet som skulle leva vidare under
de följande tjugu åren och alltjämt är lönsam." Omsättningen är av
den storleken - omkring 15 mkr - att utsikterna till överlevnad under 90-talet får anses goda. Det är en uppfattning som delas av den
nuvarande ägaren. Enheten har en försäljningsyta om 120 kvadratmeter. Antalet årsanställda är sju, inklusive två familjemedlemmar
och en förutsättning för lönsamheten är en mycket sträng kostnadskontroll.
Medan Visbys livsmedelshandel innanför murarna således inte
ändrades till strukturen under 1970- och BO-talen, präglades handeln utanför murarna av koncentration och förnyelse. För Konsum
Gotlands del innebar detta att tre enheter lades ner och två - Domus
och Gråbohallen - bibehölls. Båda dessa enheter moderniserades
efter hand och fick en mycket god utveckling. De nådde vid 1990talets början en årlig omsättning på mellan 50 och 55 mkr, varvid för
Domus del endast räknats med försäljningen av livsmedel. Båda
enheternas chefer bedömer själva lönsamheten som mycket god.
När det gäller den enskilda livsmedelshandeln innebar koncentrationen i det närmaste en halvering. Antalet butiker sjönk från 13
år 1972 till sju 1993, varvid Åhlens inte medräknats. Nettominskningen är resultatet av åtta nedläggningar och två nyetableringar.
Här ingår en butik (Österhallen) som hunnit både etableras (1976)
och nedläggas (1992) under perioden." Nedläggningen av Österhallen var något som verkligen märktes i Visbys affärsliv och den sammanföll nästan på dagen (30 april) med nedläggningen aven annan
rCA-butik, nämligen Lännahallen. Österhallen var en stor enhet med
18 anställda under det att Lännahallen hade tre anställda. r kommentarerna talades det helt naturligt om dålig lönsamhet, men även
dåliga butikslägen nämndes som orsak till stängningarna. Det sistnämnda stämmer i vart fall inte för Österhallen, som i själva verket
helt enkelt blev utkonkurrerad av Åhlens och Domus med affärslägen alldeles i närheten. Det var den konkurrensen som betecknades
som en "överhettad dagligvarumarknad". Totalt hade antalet försäljningsställen i Visby minskat från 20 till 11.
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Karta över livsmedelshandeln i Visby 1993.

Åhlens livsmedelsavdelning, som skildes ut som ett särskilt bolag
den 1 september 1991 och året därpå omdöptes till Visby Hemköp,
har en omsättning i paritet med Domus livsmedelsavdelning. Lönsamheten bör även i Hemköps fall vara mycket god. Av de återstående livsmedelsbutikerna tillhör sex ICA-kedjan och en Vivo.
Strukturen på de kvarvarande livsmedelsbutikerna i Visby (såväl innanför som utanför muren och inkl varuhusens livsmedelsavdelningar) framgår av tabell 7:15.
Tabe117:15 Visbys livsmedelshandel 1993
Omsättning

Antal

Omsättning i gruppen

< 20 mkr

2

20-30 mkr

3

68 mkr

30 mkr >

6

341 mkr

Totalt

11

433 mkr

24 mkr

Källa: Uppgifter från Gotlands
livsmedelshandlare 1993.

248 Kap 7

I kategorin med lägst omsättning återfinnes, förutom den redan behandlade butiken Torgkassen, Malmros med ett läge relativt nära
Öster Centrum. Butiken etablerades för nära 50 år sedan men har
naturligtvis byggts om och moderniserats. Den har en försäljningsyta som är ungefär lika stor som Torgkassens, men omsättningen är
väsentligt lägre. I Malmros fall märks säkert konkurrensen inte bara
från Åhlens och Domus utan även från Bingebyhallen. Antalet årsanställda är sex, varav två familjemedlemmar.
De tre butikerna i mellanklassen är alla ICA-anslutna. Det rör sig
om Kometen, Arken och den 1984 etablerade Matmästar'n på Terra
Nova torg. Alla tre låg 1990 med en omsättning på mellan 20 och 25
mkr. Kometen på Siriusgatan grundades av Sten Gottberg 1954 och
även Arken kan sägas ha gamla anor tillbaka till Lansen, som slog
igen då Arken öppnade i en nybyggd fastighet på andra sidan av
Stenkumlaväg 1985. Antalet anställda i butikerna varierade 1990
mellan sju och tolv, och i detta antal ingick en a två familjemedlemmar. Butiksägarna betecknade själva lönsamheten som ganska god
eller varken god eller dålig. De anser också att deras butiker har en
god överlevnadsförmåga.
I april 1993 kom ett nytt inslag i marknadsföringen av livsmedel
i Visby. Då förvandlade Anders Hellberg sin traditionella ICA-butik Arken till Rimi efter det norska mönstret. Bakgrunden till förändringen är att affärsläget är bra men försäljningsytan begränsad.
Genom det ändrade konceptet kunde lagrets omsättningshastighet
ökas väsentligt till 14 dagar mot 45 i en vanlig ICA-butik. Syftet var
att sänka matpriserna 15-20 procent genom sänkta personalkostnader, enklare inredning och mindre lagerhållning." Sortimentsbegränsningen innebar att antalet saluförda artiklar gick ner från 5500
till 1 200. Gotländska färskvaror direkt från producenterna utlovades dock även i fortsättningen. Rimi-butiken var den andra utanför
Stockholm och har haft en lovande början; några ytterligare Rimibutiker planeras veterligen icke på Gotland.
Av de sex stora enheterna representerar två livsmedelsavdelningarna i varuhusen Ählens och Domus. Båda hade 1990 en omsättning
om drygt 50 mkr och arbetade som nämnts med god lönsamhet.
Samma omdöme gäller också de fyra övriga livsmedelshallarna, som
alla är stora, effektiva och konkurrenskraftiga. Medan föreståndaren för Konsums Gråbohallen betecknar lönsamheten som mycket
god, anser de enskilda livsmedelshandlarna att den är ganska god.
Omsättningen varierade i de fyra butikerna 1990 mellan 55 och 67
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mkr. Försäljningsytan låg på mellan 850 och 1 600 kvadratmeter.
Antalet årsanställda varierade mellan 25 och 32. Bingebyhallen, som
är den omsättningsmässigt största, öppnades redan 1966, Signalen
går tillbaka till 1940-talet, Atterdags kom till 1972 och Gråbohallen
öppnades två år senare. Alla enheterna har varit föremål för ombyggnader och moderniseringar. Kalle Blomquist, som är lanthandlareson från Havdhem (även farfadern var lanthandlare, i Näs) har
tagit flera nya grepp för att stärka sin ställning i konkurrensen. Han
har bl a öppnat en avdelning i källarplanet, där ett begränsat sortiment tillhandahålles till priser som ligger 19 procent under de ordinarie.
Jämför man de enheter som existerade både 1972 och 1993 finner
man att skillnaden i många fall är enorm. Bingebyhallen och Signalen, som nu tillhör de allra största livsmedelshallarna med en omsättning i 60-miljoners klassen, hade 1972 båda en omsättning på 810 mkr." Antalet anställda har under perioden nästan fördubblats.
Genomgripande förändringar har skett när det gäller sortiment och
service, försäljningsytor och inredning. För mindre enheter är däremot skillnaden mellan 1972 och 1990 inte lika stor. Här rör det sig
oftast endast om en fördubbling av omsättningen. Dessa enheter
har långt ifrån kunnat hålla takt med inflationen.
Ser vi på profilen på de enskilda köpmän som är aktiva inom
Visbys livsmedelshandel i början av 1990-talet kan vi konstatera att
inom köpmanskåren finns äldre herrar som Kalle Blomquist och
Georg Malmros, medelålders i 50-årsåldern som Carl Erik Franzen,
som innehar Matmästar'n, Allan Larsson på Atterdags och Gösta
Westergren på Kometen men även yngre män som bröderna Hellberg på Bingebyhallen och Rimi (tidigare Arken), båda under 40 år.
Det är kanske värt att notera att inte en enda av Visbys livsmedelshandlare är kvinna. Flera av handlarna har varit eller är aktivt engagerade inom rCA-rörelsen och Carl Erik Franzen är f n ordförande i
styrelsen för rCA Partihandel. Han är dessutom aktiv inom Köpmannaförbundet, Handelskammaren och ordförande i Köpmansgillet i Visby. Alla handlarna synes koncentrera sig på sin affärsverksamhet, ganska många har ärvt affärsintresset från fadern, som även
var handlare. Det finns samtidigt exempel på att butiksägaren arbetat sig upp inom Konsum eller enskild handel till en ställning som
egenföretagare. Uppdrag utanför affärerna synes inte locka och ingen handlare har redovisat några kommunala uppdrag. Det är länge
sedan Visbys köpmannakår var företrädd i stadsfullmäktige eller
kommunfullmäktige - Gotlands landsting upphörde ju redan 1970.
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Inte heller det ideella föreningslivet har lockat, om man bortser från
ett och annat engagemang inom idrotten.
Det bereder vissa svårigheter att med säkerhet bedöma hur pass
livlig konkurrensen mellan dem som agerar inom livsmedelsförsäljningen i Visby har varit under 1970- och BO-talen. Generellt för landet kan konstateras att konsumenterna upplevt konkurrensen som
hård." Ett studium av de gotländska dagstidningarna, både när det
gäller rena nyhetsartiklar med bl a uttalanden av aktörerna själva
och de redaktionella kommentarerna tyder även på att konkurrensen är mycket livlig. Det talas allt som oftast om krig inom livsmedelshandeln och om efter gotländska förhållanden mycket stora nyinvesteringar för att stärka konkurrenspositionerna. Utslagningen
av två enheter, varav en relativt stor, tyder också på att bilden aven
fungerande konkurrensmarknad är korrekt. Ett mycket uppmärksammat utslag av konkurrens var de i slutet på BO-talet och början
av 90-talet årligen återkommande s k "skinkkrigen" till jul. 19B9
slutade det med att Ahlens sålde julskinkan för 90 öre kilot."
Det är tydligt att Domus och Åhlens, som båda ligger mitt i Öster
Centrum, bevakar varandras positioner mycket omsorgsfullt. Det
samma kan sägas om Signalen och Arken, numera Rimi, som vid
Stenkumlaväg har i stort sett samma kundunderlag. Konkurrensen
har i detta fall uppenbart varit i hög grad vitaliserande. Även Atterdags på Söderväg känner av konkurrensen från de två sistnämnda
hallarna, men har en given bas i bostadsområdena i närheten av
Söderport. Bingebyhallen och Malmros påverkas främst av vad som
sker i Öster Centrum. Gråbohallen, Matmästar'n och Kometen har
sitt givna kundunderlag i omkringliggande bostadsbebyggelse. Även
de tre märker säkert konkurrensen från Öster Centrum. Av intresse
är att ICA-handlarna säger sig känna konkurrensen inte bara från
Konsum-hållet utan även från kollegor som ingår i ICA-kedjan.
Konkurrenssituationen har i många städer i hög grad påverkats
av beslut som fattats av kommunala församlingar och planerande
kommunala myndigheter.P Inte sällan har det förekommit mycket
hårda strider om butikslägen i nya bostadsområden. Etableringstillstånden har också visat sig i många fall ge konkurrensfördelar som
bäddat för mycket lönsamma affärsrörelser. Även i Visby har det
tidigare förekommit den typen av debatter och konflikter exempelvis mellan Konsum och ICA. Under det skede som nu behandlas har
livsmedelshandeln i Visby dock varit förskonad från sådana uppslitande tvister. Förklaringen härtill torde vara mycket enkel. Lokaliseringen av nya bostadsområden har väsentligen koncentrerats öster-
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ut och söderut, där det redan funnits en väl utbyggd service när det
gäller utbud av livsmedel. Enda undantaget utgör den 1984 etablerade ICA-butiken Matmästar'n i det nybyggda Terra Nova-området. Allt talar för att detta var en riktig butikslokalisering, men butiken har trots sina konkurrensfördelar långt ifrån någon monopolställning utan är i hög grad påverkad av flera andra aktörer på marknaden.
Konkurrenssituationen i Visby påverkas slutligen generellt sett i
hög grad av att den sammanlagda försäljningsytan inom livsmedelshandeln är så stor att den åtminstone borde räcka för en stad med
lågt räknat 50 000 invånare eller dubbelt så många som bor i staden/" Det är klart att ett sådant tillstånd bäddar för ganska hårda
duster. Förklaringen till att så många trots allt överlevt är naturligtvis främst turismen.
Det finns undersökningar som tyder på att konsumenterna gynnats av den konkurrens som förekommit. Matkassen i Visby var
1991 billigast i landet. Också hela ICA-distriktet tillhörde de billigaste i landet. En oprententiös undersökning i oktober samma år
tydde också på att konkurrensen fungerade." Prisskillnaden för en
matkasse var drygt 10 procent mellan den billigaste och dyraste av
17 olika butiker som ingick i undersökningen på Gotland.
Totalt uppgick försäljningen, såsom framgår av tabell 7:15, till
433 mkr 1990 att jämföra med 75 mkr 1972 och 178 mkr 1980. Av
omsättningsökningen mellan 1972 och 1980 om drygt 100 mkr svarade inflationen och volymökningen för ungefär hälften vardera.
När det gäller omsättningsökningen mellan 1980 och 1990 om cirka
250 mkr utgjorde inflationen 160 mkr och volymen 90 mkr. Volymökningen var under 80-talet något svagare än under 70- talet.
Mot bakgrund av den svaga utveckling som kännetecknade
svensk livsmedelshandel i allmänhet under 70-talet är det ganska
anmärkningsvärt att Visbys livsmedelshandel kunde hävda sig så
väl som skedde. Den närmast till hands liggande förklaringen är
den positiva befolkningsutvecklingen under dessa år. Fråga är dock
om inte den ökade rörlighet som bilismen skapat för alla gotlänningar betydde ännu mer. En ökning av turismen kan även ha spelat in. Däremot är det väl knappast sannolikt att konsumtionsmönstret på Gotland ändrades i förhållande till det på fastlandet. Utvecklingen på 1980-talet förefaller i stort sett parallell mellan Gotland
och fastlandet med konsumtionsökningar på båda hållen. Expansionen inom Visbys livsmedelshandel under hela perioden 1972-1990
måste som helhet bedömas som anmärkningsvärt kraftig och relativt snabbare än på många andra håll i landet.
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Befolkningen i Visby ökade under 1970- och 80-talen med 1 500
personer. Av betydelse var att ökningen på Gotlands landsbygd
också var relativt stor, nära 2 000 personer. Även det senare hade
inflytande på livsmedelshandeln i Visby, som undan för undan drog
till sig allt fler kunder från landsbygden. Turismen hade en i stort sett
gYnnSam utveckling, trots den tillfälliga stagnationen under vissa år.
En tilltagande koncentration av turismen till Visby jTofta-området har
tidigare nämnts. Detta påverkade också Visby-siffrorna gynnsamt.

7.4.2 Lanthandeln
Den koncentrationstendens som kännetecknade gotländsk lanthandel under 1950- och 60-talen kom också att utmärka de två följande
decennierna. Antalet lanthandlare minskade till hälften från 1951
till 1972 och från detta år till 1993 blev det nästan en ny halvering.
Antalet butiksenheter uppgick 1972 till 83 och hade i maj 1993 minskat till 47. 57 Det var en utveckling som i sina huvuddrag hade kunnat förutses och utslagningsprocessen är med säkerhet ännu icke
avslutad. Det finns dock skäl som talar för att nedläggningstakten
kan komma att avta något under de kommande tjugu åren. Främsta
skälet härtill är att många livsmedelshallar på landsbygden är moderna och effektiva och ligger i samhällen med goda utsikter att
bevara eller öka sin folkmängd.
Svenska Livsmededelshandlareförbundet satte redan 1988 gränsen för överlevnad vid en omsättning på 15 mkr och med det kriteriet skulle inte mindre än 32 av 47 butiker befinna sig i riskzonen för
nedläggning. Sådana generella bedömningar riskerar dock att slå
fel av den anledningen att uthålligheten i det individuella fallet är
svår att förutse, då en familj i stort sett ensam driver affärsrörelsen.
För en säker bedömning skulle krävas en granskning av varje företags intäkts- och kostnadssida. Det finns likväl bland lanthandlarna
själva generellt sett en ganska pessimistisk inställning rörande framtiden. Det har talats om en ny halvering redan inom en tioårsperiod." Denna grundsyn har fått stöd i en färsk rapport från Handelns
utredningsinstitut/" Den ökade biltätheten och en attraktiv lågprishandel anses komma att medverka till att glesbygdshandeln krymper ytterligare. Lönsamheten torde också försämras genom höjda
inköpspriser, som inte kan kompenseras. Allt detta skulle tala för
att utslagningen av små enheter fram till år 2000 skulle bli ännu
kraftigare än hittills. Denna uppfattning delas dock, med få undantag, icke av dem som är verksamma inom lanthandeln på Gotland.
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Karta över livsmedelshandeln pil Gotlands landsbygd 1993.

Den totala omsättningen ökade under åren 1972-1990 mycket kraftigt. Den uppgick 1990 till 475 mkr, inkl moms. Jämförbara tal saknas för 1972, men ganska säkert är att det var fråga om en rejäl
volymökning. Till detta bidrog bl a befolkningsökningen men i ännu
högre grad ökningen av den privata konsumtionen, som steg med
cirka 30 procent under denna period. Livsmedelshandeln hade särskilt på 1980-talet en god utveckling, något som också bör ha gällt
handeln på Gotlands landsbygd.
Det nya som inträffar under denna period inom handeln utanför
Visby är att tämligen stora varuhallar blir vanliga i alla tätorter Hemse, Klintehamn. Roma, Slite och Fårösund samt Vibble nära
Visby. Vid slutet av perioden (1990) hade alla nått en omsättning på
över 20 mkr och i ett fall t o m över 30 mkr. Av de nämnda tätorterna
blev särskilt Hemse väl försett genom att inte mindre än tre konkurrerande livsmedelshallar representerande de tre blocken fanns där.
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ICA-hallen är den största, varefter följer Konsum och Duses, den
sistnämnda i Vizo- kedjan. Alla ger intryck av att uppnå en tillfredsställande lönsamhet trots det hårda konkurrensklimatet. Till konkurrensmedlen hörde redan på 1970-talet de kraftiga rabatterna på
hel back med lättöl eller läskedrycker - de föranledde bland ICAhandlarna en livlig debatt, som dock rann ut i sanden." Det förekom ofta att kretsen inom ICA tog upp etikfrågor; bl a fördömdes
fabrikanternas erbjudanden om mutresor, presenter och mutmiddagar. Det var inte bara den interna konkurrensen mellan handlarna
som vållade bekymmer. Tidvis upplevde handlandena en besvärande konkurrens från GLC bl a beträffande försäljningen av stövlar,
blåkläder etc. Den sista av GLC:s butiker, den i Roma, lades emellertid ner 1990. 61
I Klintehamn, Roma, Slite, Lärbro och Fårösund inskränker sig
konkurrensen till en tävlan mellan ICA-hallen och Konsum-hallen. I
Vibble är däremot ICA-hallen ensam. De här nämnda hallarna befinner sig storleksmässigt i en klass för sig och de är alla tidsenliga i
fråga om sortiment och inredning.
Livsmedelshandelns struktur på Gotlands landsbygd redovisas
för 1993 i tabell 7:16.
Tabell 7:16 Livsmedelsbutikerna på Gotlands landsbygd 1993
Omsättning mkr

Totalt

Antal

2-9
10-19

31
4

20>

12

475

47

Källa: Uppgifter frdn Gotlands
livsmedelshandlare 1993.

Såsom framgår av tabellen dominerar alltjämt de små lanthandlarna antalsmässigt. Drag aven gammal struktur lever kvar in på 1990talet. Dessa mindre handlare representerar emellertid omsättningsmässigt en allt mindre del av den totala försäljningen. Butikerna
med en lägre omsättning än 10 mkr utgör 65 procent av antalet men
har hand om endast 30 procent av den totala försäljningen av livsmedel på landsbygden.
I den nu nämnda gruppen finns inte mindre än nio butiker med
en så låg omsättning som 2-3 mkr. Som jämförelse kan nämnas att
medelomsättningen för Gotlands glesbygdsbutiker tio år tidigare
låg på 2,2 mkr och 1988 på 3,2 mkr. 62 Så gott som alltid är dessa
butiker ensamma i sin socken, men på Fårö konkurrerar inte mindre
än tre butiker; två butiker finns i Rone. I synnerhet på Fårö men

Gårdagens och dagens tendenser (1972-1994)

255

även på andra håll bidrar som nämnts turisterna väsentligen till att
butikerna kan överleva. Lönsamheten är likväl i flera fall mycket
dålig. Utslagningen under 1970- och 80-talen visar att butikerna bara
kan leva kvar så länge innehavarna och deras familjemedlemmar
orkar och har lust att fortsätta; ofta finns inga fast anställda, stundom möjligen ett affärsbiträde. När investeringar behövs i nya inredningar eller pumpanordningar vid den bensinstation som ibland
finns i anslutning till butiken är det dags att ge upp. Exempel som
bekräftar riktigheten av det här förda resonemanget kan hämtas
från nedläggningar på 1990-talet i bl a Fröjei (hösten 1992), Vänge
(mars 1993) och Lye (januari 1994).
Bland nedläggningar tidigare under perioden må nämnas Gerhard Pettersson, Närs i Slite (nedlagd 1974),David Liljegren i Othem
(av åldersskäl, i nov 1977), affären i Lojsta samma år, Alva Livs
(1986), Ekströms i Rute (maj 1989), Stenkumia lanthandel (1989),
butiken i Ala (1989, efter ha funnits i 66 år) samt Werkelins i Norrlanda (etablerad 1921, med en omsättning på 1,3 mkr vid nedläggningen i augusti 1991). Under 1989 var det sammanlagt sju butiker
som lades ner på Gotlands landsbygd.v Ett särskilt omnämnande
förtjänar nedläggningen av rCA-affären i Ljugarn 1974. En handelstradition som gick tillbaka till Donners tid (1700-talet) via bl a J G
Claudelin och bröderna Olin upphörde.f
När de flesta handlarna i gruppen med den lägsta omsättningen
under de senaste tjugu åren fört en envis och tung kamp som närmast inneburit ett uppehållande försvar mot nedläggningshotet är
det inte att vänta att någon egentlig nyetablering av butiker i den
storleksklassen samtidigt skulle ha förekommit. Det går dock att
peka på ett par exempel där nya grepp tagits, nämligen kiosk- och
minilivs i Eksta och ekonomiköp i Klintehamn." Det rör sig emellertid om rörelser med en sortimentsbegränsning och ett format som
gör att de inte hör hemma i en undersökning som är inriktad på den
del av livsmedelshandeln som har ett fullsortiment. Vilken livskraft
dessa nytillskott inom småföretagarevärlden kan ha är f ö svårbedömt; den ena av dessa två rörelser har f ö redan upphört.
Situationen var delvis en annan i mellanklassen. De handlare
som tillhörde den satsade i regel på begränsade ombyggnader eller
mindre utökningar av försäljningsytan. r några fall var det dock
fråga om rätt rejäla nyinvesteringar. Några exempel härpå förtjänar
nämnas.
I Hablingbo hade den gamla handelsboden öppnats 1913 av Alfred Mattsson, vars hustru och söner fortsatte till slutet av 1950-
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talet. 1961 bildades Hablingboaffärens handelsförening och 1990 var
det dags att överge de gamla butikslokalerna för en mer tidsenlig
anläggning." Ett annat exempel kan hämtas från Kappelshamn. Efter 140 år slog den gamla affären igen hösten 1990. Ett aktiebolag
bildades året därpå och affärsverksamheten kom då åter i gång i de
gamla lokalerna, som bolaget gratis ställer till förfogande för den
som driver själva butiksrörelsen.? Ett tredje exempel utgör Malma i
Stånga. Den gamla rCA-affären stängdes efter 65 år och 1993 invigdes
en ny modern butik tvärs över gatan." Totalt rör det sig om en investering runt 2,5 mkr och bakom butiken står ett aktiebolag, som numera
har ett aktiekapital på 450000 kronor. Glesbygdsbidrag har utgått med
350 000 kronor. r de nya lokalerna finns också post och sparbank.
Både i den minsta och mellanstora klassen förekommer då och då
affärsöverlåtelser. Det är som regel ganska unga par som tillträder.
De har fattat lust för handlaryrket och går in för sin uppgift med
stor entusiasm utan att alltför mycket tänka på det ekonomiska utbytet. r en del fall saknar dessa familjer helt erfarenhet av handelsyrket. Ett exempel härpå är familjen Hagberg, som 1993 tog över
Isumboden i Björke, etablerad 1902.69
Ser vi på tillhörigheten till blocken 1994 kan vi konstatera att alla
företag utom tre är direkt inordnade i de tre blocken. Undantagen
gäller Sanda Livs, som lämnade rCA den 1 januari 1993 men fortfarande gör sina inköp där, Köpet i Rone, som den 1 maj 1993 övertog
rörelsen från Autsarve Kooperativa Förening med den tidigare föreståndaren Hans Hedström som innehavare samt Garda-Lau Handelsförening, som med sina två butiker tillhör Kooperativa Förbundet utan att vara med i Konsum Gotland. Av de återstående 43 är 33
rCA-handlare, nio Konsum-butiker och en Vivo-handlare. rCA-gruppen dominerar följaktligen antalsmässigt och är också helt dominerande omsättningsmässigt. Gruppen har hand om 65 procent av
försäljningen och Konsum 30 procent. Det innebär att rCA ökat sin
marknadsandel med 5 procent sedan 70-talets början." Konsum har
emellertid nu, om man bortser från de speciella förhållandena på
Fårö, enbart konkurrenskraftiga enheter. Detta gäller främst Hemse, Klintehamn, Roma och Slite samt i något mindre grad Lärbro,
Fårösund och Ljugarn. Ingen Konsum-butik går med förlust.
Den nya struktur som vuxit fram under de senaste årtiondena
har också lett till en mycket stor differens mellan olika butikers
försäljningsytor. Spännvidden är från 50 kvadratmeter till nära 900
kvadratmeter. De stora rCA-hallarna ligger oftast på 400-500 kvadratmeter och i särklass störst är Högbyhallen i Hemse med 865
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kvadratmeter. Även Duses Livs, också i Hemse, har en stor försäljningsyta - 500 kvadratmeter. Flera medelstora ICA-handlare har nu
försäljningsytor på mellan 200 och 300 kvadratmeter. Det gäller bl a
butikerna i Katthammarsvik, Havdhem, Burgsvik, Tofta och efter
nybyggnaden Stånga. Det sagda betyder att den gamla lanthandelstypen med en försäljningsyta runt 50 kvadratmeter blir allt mindre
vanlig. Konsum Gotland har nu, med undantag för Eke-butiken på
Fårö, en mera enhetlig butikstyp än ICA och försäljningsytan ligger
mellan 400 och 600 kvadratmeter.
Ett studium av ägarna av ICA-butikerna visar att inslaget av yngre
affärsmän liksom av affärskvinnor är stort. I några fall drivs butikerna av ekonomiska föreningar, handelsbolag eller, möjligen av
skatteskäl, aktiebolag, varvid butiksinnehavaren innehar samtliga
aktier. Även ICA-modellen med ett delägareskap mellan ICA och
butiksinnehavaren i relationerna 91/9 förekommer på Gotland. Antalet kvinnliga företagare är åtta, varav flera är i 30-års åldern. I två
fall drivs butikerna av äkta makar. Majoriteten av ICA-handlarna
på Gotlands landsbygd är födda på 1950- eller 1960-talet. Det är just
bland dessa yngre som man ofta märker en intensiv kamplust för
butikens överlevnad. Det hör till undantagen att affärsmännen har
haft en far eller mor som utövat handlaryrket. Bland undantagen
märks Anders Nyström iFårösund - handlare i tredje generationen.
Ett utmärkande drag för handlarna på landsbygden är att de i likhet
med kollegorna i Visby koncentrerar sig på affärsverksamheten och
inte åtar sig kommunala uppdrag eller engagerar sig i föreningslivet. Det är egentligen bara inom ICA de ställer upp.
I de nio Konsum-butikerna fanns det 1993 sammanlagt 75 anställda eller i genomsnitt åtta per butik. De tre största Konsumhallarna hade tolv anställda. Sammanlagt 140 personer arbetade i
de 33 ICA-butikerna, vilket i snitt gör drygt fyra per butik. Störst
antal anställda hade Högbyhallen med 13. I de angivna siffrorna
ingår ett mycket stort antal familjemedlemmar; fortfarande är det
ganska vanligt att man och hustru sköter butiken, i några fall med
hjälp av ytterligare en familjemedlem. Totalt uppgår antalet årsanställda till cirka 225 (inkluderar Vive-butiken) och detta innebär en
betydande reducering sedan början av 1970-talet. Säsongvariationerna är betydande och på sommaren anställs extrapersonal i stor omfattning, vilken inkluderats i de redovisade siffrorna, som avser antalet årsanställda.
Bilden av 1990-talets lanthandlare är långt ifrån enhetlig och detta gäller även Gotland. Visst finns det fortfarande lanthandlare som
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har ärvt sin rörelse och fortsätter att driva den vidare med hjälp av
hustrun och en anställd, men den modellen håller på att bli allt
sällsyntare. Det betyder också att de gamla, litet röriga och nedslitna butikslokalerna blir ovanligare. Lanthandlaren, som sliter från
tidiga morgonen till sena kvällen och som med skärmmössa och
pennan bakom örat tar emot varje kund och är personligen bekant
med denne och som drar sina historier och skvallrar om senaste nytt
börjar bli en mycket sällsynt företeelse.
Det finns anledning att i ett längre perspektiv följa detaljhandelns utveckling i någon Gotlands-socken. Bland många tänkbara
exempel har Kräklingbo valts. Här öppnades en affär på 1890-talet
aven person som hette Engdahl. Den låg i grannfastigheten till den
nuvarande lanthandeln. n Senare övertogs den av handlanden N
Ekman, som i sin tur 1929 överlämnade butiken till svärsonen K G
Svensson, som med ett biträde drev den vidare under firma N E
Ekmans Eftr. Omsättningen uppgick 1931 till 58 103 kronor enligt
företagsräkningen. Efter ytterligare ett par ägarebyten försökte Konsum utan framgång arbeta vidare. Konkurrens fanns ända sedan
1913, från en butik nära mejeriet, grundad av Westring från Ala.
Den butiken gick över till Albin Hallgren från Viklau. Omsättningen var 1931 blott 11 202 kronor. Något måste göras och det var nu
som familjen A H Johansson fick ta över. Sonen Egon lade 1966 ned
denna butik och satsade i stället på ett övertagande av Konsums
föga lönsamma rörelse. Många var skeptiska och trodde inte att
Egons affär skulle ha någon framtid, men han arbetade energiskt
upp sin rörelse. Han var nu ensam i socknen och flera butiker i
grannsocknarna (Norrlanda, Ala, Anga och Gammelgarn) försvann,
den ene efter den andre. Egon Johansson behöll det gamla lanthandelssortimentet med byggnadsmaterial, allt ifrån taggtråd till spik,
porslin och husgeråd och allt i fråga om livsmedel. Textil och arbetskläder försvann ur butiken på 1980-talet. Omsättningen uppgick 1972 till 500 000 kronor och hade i början av 1990-talet vuxit till
5-6 mkr. Problem uppstod när Egon Johansson av åldersskäl 1992
ville överlåta sin affär. Det var svårt att finna en köpare. Den 1
december samma år tog emellertid Lena och Rune Larsson - bosatta
i bygden - över, utan att någon av dem hade erfarenhet av affärslivet.
När det gäller sortimentet var Egon Johansson inte den ende som
länge och långt in på 1980-talet höll fast vid den bredd som kännetecknat den gamla lanthandeln sedan seklets början." Även själva
karaktären på sortimentet förändrades ganska litet fram till 1950talet och även därefter i långsam takt. Det började med ökningen av
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kemisk-tekniska artiklar. På 19BO-talet skedde förändringarna väsentligt snabbare.
Samtidigt var det tydligt att sortimentsdjupet, d v s antalet märken, var mindre i den traditionella lanthandeln än i de på 1970- och
BO-talen nybyggda varuhallarna. Stora skillnader hade uppkommit
i sortimentsdjup mellan olika butikstyper. Den tidigare så enhetliga
sortimentbredden började även den visa upp mycket stora skillnader. Till bilden hör också att lanthandeln längre än specerihandeln i
städerna behöll en lägre förpackningsgrad för varorna. Skillnaden
torde ha utjämnats först på BO-talet. Det var följaktligen fråga om en
i tiden långt utdragen process, eftersom kvarnarna började förpacka
vetemjöl i papperspåsar för konsumenterna redan 1930.
Vi fick under 1970-och BO-talen två nya kategorier av affärsmän
på den gotländska landsbygden. Den ena består, med branschens
mått mätt, av storföretagare, som koncentrerar sig på detaljhandel
och driver livsmedelshallar med 20 mkr eller mer i årlig omsättning
och med ett tiotal anställda. De uppträder och agerar i stort sett som
varje annan företagsledare, oberoende av bransch, i samma storleksklass. De utnyttjar rationaliseringsmöjligheter, investerar och
bevakar noga sin lönsamhet, som i allmänhet är ganska god. Den
andra kategorin är de nya, djärva ofta kvinnliga företagsledarna,
som gått in för att bevara en service i glesbygd - en service som de
känner för även ideellt och som de tror på. Under ofta stora personliga uppoffringar bedriver de en affärsverksamhet, som i bästa fall
ger en avkastning som ligger en bit över existensminimum. Egen
sisu och framtidstro, starkt stöd från sockenbor och uppbackning av
många sommarturister ger dem kraft att fortsätta som egna företagare.
Av begränsad, ehuru i det enskilda fallet stundom av avgörande
betydelse har varit att glesbygdsstöd kunnat utgå till lanthandeln
samt att en samordning i olika former skett mellan handel och post.
Glesbygdsstödet har nämnts i fallet Stånga. Ett annat fall är Hablingboaffären, som 1991 sökte och erhöll stöd." I ansökan uppgavs att
140 av 275 hushåll inom butikens kundupptagningsområde regelbundet gjorde sina inköp i affären. Sju hushåll fick varor hemsända.
Dagligvaror och drivmedel såldes och butiken var dessutom kommissionär för Penninglotteriet. När det gäller posten kan nämnas att
Stuxbergs affär i Dalhem fick ta hand om postens service när postkontoret där lades ner 1990.74 Ett liknande arrangemang träffades i
Havdhem, där Sudrets Livs 1993 tog över postens verksamhet."
Post-i-butiker har över huvud taget blivit allt vanligare i Sverige.
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Vid ingången av 1993 fanns det 125 sådana enheter och prognoserna
antyder att det kan bli fråga om bortåt 500 två år senare." Även ett
samarbete med apotek, spelbolag och annan serviceverksamhet har
nämnts i sammanhanget och detta gäller också för Gotlands del."
Ytterligare må nämnas samverkan med banker och tvätterier." Konsumentverket har uppmärksammat dessa företeelser och på olika
sätt stött tanken på att utveckla glesbygdsbutikerna till små servicecentraler. I länsprogram 80 varnade länsstyrelsen i Gotlands län för
att servicen i Visby byggdes ut alltför mycket, vilket skulle kunna
motverka det angivna syftet." Till sist må nämnas att Vägverket
genom en effektiv skyltning underlättar för strökunder att nå lanthandlarna.
Glesbygdsstödet har efter hand utvecklats till att omfatta följande stödformer: investeringsstöd (avskrivnings- och investeringslån
samt kreditgaranti), servicebidrag (1991 maximerat till 100 000 kr
per år) samt hemsändningsbidrag."
För Gotlands del lämnades det första investeringsstödet 1979/80
om 179 000 kr och sammanlagt har t o m 1991/92 utgått 3596 000 kr
(stödet infördes 1973 och har sammanlagt uppgått till 275 199 000 kr
t o m 1991/92).81 Det genomsnittliga stödets storlek har på Gotland
varierat starkt men uppgick de fyra senaste åren till mellan 150 000
och 200000 kr. Antalet stöd har inte något år överstigit sju. Förutom
stöd till de nämnda butikerna i Stånga och Hablingbo lämnades
1991/92 investeringsstöd till ytterligare två lanthandlare, Stuxberg
HB i Dalhem och Livsviljan AB, Etelhem. Servicebidrag har över
huvud taget icke utbetalats på Gotland. Hemsändningsbidragen,
som utgått sedan 1979/80, har varit relativt små och uppgått till
sammanlagt 345 000 kr.
Konsumentverket har redovisat en mycket positiv syn på betydelsen av de stödåtgärder som vidtagits och bl a hävdat att minst
500 av kvarvarande 870 orter, där stöd beviljats till dagligvaruservice helt skulle ha förlorat sin närservice utan vidtagna åtgärder." Till
detta måste dock fogas den kommentaren att 62 procent av dagligvarubutikerna i glesbygd försvann under åren 1972-1990. För Gotlands del kan nedläggningsprocessen ha påverkats blott i några få
enstaka fall.
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7.4.3 Den gotländska livsmedelshandeln
i ett nationellt perspektiv.
Livsmedelshandeln i Sverige kännetecknades under 1970-talet av
en nedgång, som dock var tämligen svag omsättningsmässigt. Det
mesta talar dock för att livsmedelshandeln på Gotland hade en mindre ökning i omsättningen, även volymmässigt. Underlag för att
belysa lönsamhetsutvecklingen saknas visserligen, men de många
nedläggningarna av livsmedelsbutiker, som var en nationell företeelse, talar sitt tydliga språk." Lönsamheten var i allmänhet svag och
antagligen minskande. Värst utsatta var naturligtvis de som tvingades slå igen. Vad som gjorde att Gotland sannolikt i mindre grad än
en del andra områden fick känning av nedgången var den positiva
befolkningstrenden på ön. Det är klart att utvecklingen för orter
med befolkningsminskning blev den motsatta." Denna yttre påverkan tillhör de faktorer i omvärlden som hade betydelse för förloppet i stort.
Utvecklingen på 1980-talet var generellt och i synnerhet på Gotland positiv inom livsmedelshandeln." Dagligvarubutikerna blev
emellertid även då färre både på fastlandet och på Gotland. Den
positiva befolkningsutvecklingen fortsatte på Gotland och bidrog
till att driva upp omsättningens storlek. Den var säkert viktigare än
jordbruksberoendet inom öns näringsliv. Det mesta talar för att Visby-handelns regionala roll - och det gäller ej blott livsmedelshandeln - förstärktes under denna tid. Den negativa attityd till Visby
som tidigare spårats i myndigheternas utredningar förvandlades
också till en mer positiv inställning."
Denna tendens under 1970- och 80-talen till ökade inköp i handelscentra gäller inte bara Visby utan även andra centra såsom Slite,
Hemse och Roma. Den gäller f ö inte bara livsmedel utan i än högre
grad specialvaror eller sällanköpsvaror och fråga är om inte livsmedelshandeln drogs med i den positiva utvecklingen av annan
handel." Till koncentrationen bidrog kanske främst att de flesta nya
arbetstillfällena skapades just i Visby och i andra centralorter. Ökat
bilinnehav och ett med växande levnadsstandard stigande krav på
kvalitet bidrog också. Lättrörligheten främjade konkurrensen mellan olika butiker och den skapade svårigheter för särskilt de små
enheterna att behålla en "trogen" kundkrets.
Det torde vara allmänt vedertaget, att avgörande för ett handelscentrums attraktionskraft i allmänhet är det totala utbudet av varor
och tjänster. Det innebär större dragningskraft ju större centrum.
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Konsumenternas uppfattning om den relativa prisnivån allmänt sett
har även sin betydelse. Uppenbart är också att avståndet till inköpsstället från arbetsplatsen/hemmet inverkar. Denna faktor synes dock
under den nu behandlade perioden ha minskat i betydelse och detta
trots betydande höjningar av drivmedelspriserna (inkl skatter). Generellt gäller vidare att tillfartsvägar och parkeringsmöjligheter påverkar valet av inköpsställe, men för Gotlands del torde ingen av
sistnämnda faktorer ha givit preferens för ett inköpsställe i förhållande till något annat under de senaste tjugu åren. Det har helt
enkelt inte gått att driva livsmedelshandel utan att ha sörjt för tillfartsvägar och parkeringsplatser.
Hur stark Visbys dominans som köpcentrum blivit framgår av
att konsumtionsunderlaget i staden 1980 utgjorde i det närmaste 40
procent av hela Gotlands när det gäller den bofasta befolkningen."
Det nära Visby belägna Vibble torde under 80-talet ha fått ett större
konsumtionsunderlag än Hemse. Övriga centra, Slite, Roma och Klintehamn har haft en svag ökning eller stagnation. Ingen av dessa
orter representerar f ö mer än en tiondedel av Visbys konsumtionsunderlag.
Ett särdrag för Gotland som ofta uppmärksammats är turismen.
Dess betydelse har varierat under perioden, men för detaljhandeln
har turisternas inköp alltid betytt ett viktigt tillskott till den bofasta
befolkningens. År 1980 besöktes Gotland av 320 000 turister, som
tillbringade i genomsnitt 7,7 dagar på Gotland.Antalet turistdagar
uppgick därmed till 2 464 000.89 Även om en nedgång förekommit
vissa år har 1980-talet präglats aven positiv utveckling av turismen.
Influensen är störst på Visby-området, men praktiskt taget hela Gotland, även centra långt ifrån kusten som Roma och Hemse, påverkas
gynnsamt. En grov uppskattning av turisternas inköp av dagligvaror
1991, som hade en ovanligt svag turistsäsong, stannar vid 50 mkr."
För svensk detaljhandel innebar 1960-talet en svag bruttovinstsänkning. Den motverkades dock aven produktivitetsförbättring,
vilket gjorde att nettovinsten blev ungefär lika stor som tidigare.
Mot slutet av 60-talet bröts emellertid den nedåtgående kostnadskurvan och detta fortsatte in på 70-talet. Snabbt stigande löner och
sociala kostnader kunde inte längre kompenseras genom produktivitetsförbättringar." Även lokalkostnaderna började öka. Fortsättningen av 70-talet blev av kända orsaker ännu mer bekymmersam
och bruttovinsterna sjönk ytterligare eller planade ut." Även 80talet kännetecknades av låga bruttomarginaler inom handeln i allmänhet. Det förelåg dock stora skillnader mellan olika branscher
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och inom livsmedelshandeln mellan olika butikstyper. Livsmedelshandeln hade ju redan vid ingången väsentligt lägre bruttovinster
än andra branscher och detta förhållande fortsatte under hela perioden. Någon marginalförsämring var det dock inte fråga om i detta fall.
Det är möjligt att strukturen på gotländsk livsmedelshandel, som
innebar att det fanns proportionellt fler småhandlare än på fastlandet, kan ha medverkat till att bruttovinsten inom branschen på ön
kan ha varit något sämre än på andra håll, men sannolikt rör det sig
icke om någon markant skillnad. Alldeles frappant är emellertid att
det under 1970- och BO-talen uppkom en signifikant skillnad mellan
de stora och nybyggda butiksenheterna och de små och gamla. Siffror som belägger detta finns visserligen inte tillgängliga men enstämmiga uttalanden från branschens eget folk tyder på detta.
Det är de stora volymerna som ger utslag. Förklaringen till utvecklingen bör följaktligen sökas på intäktssidan. Visserligen skiljer
sig icke marginalen på den enskilda varan alls eller endast obetydligt för en stor och en liten butik, men den stora försäljningsvolymen skapar utrymme för en rationellare varuhantering och ger dessutom möjligheter till ett bredare och djupare sortiment. Genom hög
omsättning underlättas också möjligheterna att hålla en högre kvalitet. Lönsamheten är ju alltid resultatet av intäkter jämfört med
kostnader och båda sidor har sin betydelse, men när det gäller de
små enheterna är det just den omständigheten att de är små, dvs har
en liten försäljning som är huvudorsaken till att de knäckts. Kostnadssidan har dessa handlare i allmänhet bantat så hårt att lokalkostnaderna är mycket små och att lönekostnaderna avser på sin
höjd en anställd." Nedläggningen kommer ofta i samband med ett
generationsskifte. Medan de små har svårigheter att skrapa ihop det
begränsade kapital som skulle behövas för en förnyelse, kan handlaren med stor omsättning kontinuerligt göra nyinvesteringar utan
svårigheter att skaffa kapital- investeringar som ytterligare skapar
konkurrensfördelar. De stora har också placerat sig i lägen där förutsättningar befolkningsmässigt finns för en expansion. Ytterligare
ett övertag skaffade sig de stora enheterna genom att i sin marknadsföring effektivt kunna utnyttja annonsering, skyltning, demonstration/avsmakning och priserbjudanden. Ett handikapp har dock
de stora och det är svinnet, varmed menas kund- och personalstölder, undervikter från leverantörer, fel prismärkning i den mån sådan förekommer, felslag i kassorna, varusvinn vid färskvaruförädling, förstörda varor mm. Svinnet kan i vissa fall uppgå till ett dubbelt så stort belopp som nettovinsten.
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När det gäller frågan om vilka faktorer som speciellt påverkat
lanthandelns utveckling under 70- och BO-talen kan en analys ta
som utgångspunkt de omständigheter som en initierad bedömare,
chefen för ICA Detaljhandel AB Mats Jansson angivit som avgörande för om en butik skall fortleva eller inte."
De får inte vara för små, då blir det svårt. Butikens framtid beror på
om den har ett bra läge t ex vid en knutpunkt i trafiken, på hur
bygden utvecklats, och hur långt det är till nästa butik. Turism och
andra tillskott kan hjälpa upp omsättningen.

Mats Jansson pekar också på betydelsen av glesbygdsstödet och av
att kommunerna gör upp planer för hur bygden skall försörjas med
varor. Han fortsätter:
Handelns sortiment blir hela tiden bredare. Det kommer att fortsätta.
Det som påverkar våra köpvanor händer ofta först i de stora städerna
och har samband med utvecklingen där. Mikrovågsugnar och mat
som passar för dem är ett typiskt exempel. Intresset för sådana varor
sprider sig och lanthandeln måste vara med sin tid. Men mindre butiker kan inte hålla ett djupt sortiment, med produkter i olika stora
förpackningar och med olika varumärken. Då blir lagret för stort och
för dyrbart.

Den här tämligen nyanserade beskrivningen av läget vid slutet av
perioden ändrar dock knappast på den grundsyn som tidigare kommit till uttryck och som betonar de små landsbygdsbutikernas underlägsenhet i en rad hänseenden mot större butiker i tätorterna.
Lanthandeln har begränsade möjligheter även om de utvecklar sig
till service-centra och lockar med hemkörning. A och O är naturligtvis till sist ofta kundvänligheten och den enskilde köpmannens individuella förmåga att locka till sig och behålla en kundkrets. Glesbygdsstödets betydelse har tidigare nämnts.
Efter nedläggningen av butiken i Rute förekom det en debatt."
Av den framgick bl a att vissa ortsbor aldrig och andra endast sporadiskt handlat i butiken. Det visade sig att det fanns ett ganska
utbrett missnöje med service och med kvaliteten på varorna samt
med att så många varor saknades. Det sistnämnda gjorde att många
ändå måste handla i någon annan butik.
Det har också i andra sammanhang hävdats, att konsumenterna
har blivit allt mer benägna att efterfråga en allt högre grad av service, vilket i sin tur berott på att utbudsformerna - genom lågpriskanaler - ytterligare kompletterats." Det finns större möjligheter att
jämföra och genom nya lågpriskanaler ökar dessa ytterligare.
Det har vidare antytts att lanthandelns sociala funktion gått förlorad. Den kritiska situationen för lanthandeln har även kommit att
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uppmärksammas i rikspressen 1993 i samband med att kravet på
obligatoriska tankmuffar uppfattades som ett hot mot denna handel, som ofta är kombinerad med drivmedelsförsäljning." Dagens
Nyheter protesterade på ledarplats och ansåg att man på alla sätt
borde underlätta tillvaron för lanthandeln. Då och då uppmärksammas också bensinstationernas konkurrens med främst lanthandeln
beträffande livsmedel, men den andel som bensinhandeln skaffat
sig är fortfarande mycket marginell."
Ur konsumentsynpunkt måste konkurrensen inom livsmedelshandeln på Gotland anses fungerande. De många nedläggningarna
av små och i enstaka fall även större enheter har inte rubbat den
bilden. Det bör ur konsumenternas synvinkel vara fördelaktigt med
färre butiker som varaktigt bär sig än fler som är olönsamma och
befinner sig på gränsen till nedläggning.
I Visby matchar de båda varuhusens livsmedelsavdelningar varandra och övriga butiker som alla ingår i ICA, Konsum Gotland och
Vivo konkurrerar också effektivt. Butiksnätet har fått en i stort sett
adekvat struktur. Även om strukturomvandlingen ingalunda kan
anses i sin helhet avslutad, bör förändringstakten rimligen bli lägre.
Ur stabiliseringssynpunkt är det en given fördel att Konsum Gotland på det hela taget sedan en tid avslutat sin strukturomvandling
av butiksnätet med många nedläggningar som följd. Det positiva
resultatet ur lönsamhetssynpunkt har heller inte låtit vänta på sig.
ICA synes ha gått försiktigare fram och inom den sfären kommer
därför mer att hända. Samtidigt har ICA lyckats öka sin marknadsandel; inställningen lär också vara att öka den ytterligare eller i vart
fall bevara den. Nysatsningar av typ Österhallen i Visby, som kapitalt misslyckades, lär dock vänta på sig. Ur konkurrenssynpunkt är
det värdefullt att även Signalen inom tredje blocket är en effektiv
och i hög grad vitaliserande enhet.
Söker man gotländska särdrag i utvecklingen under de senaste
tjugu åren kan man peka på att Konsum Gotland haft större framgångar och bättre lönsamhet än Konsum haft på de flesta andra håll.
Ledningen har i tid uppmärksamhet de svårigheter och problem
som funnits och lyckats finna goda lösningar. Det har redan konstaterats att det strukturmässigt finns relativt litet kvar att göra.
För ICA:s del har utvecklingen på Gotland under senare tid hållit
jämna steg med den på fastlandet. När det gäller marknadsandelar
har Gotlands-distriktet förmått hävda sig bättre än de flesta andra.
Strukturomvandlingen har dock - trots en i och för sig tämligen hög
takt - gått förhållandevis långsamt. På Gotland återstår sannolikt
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mycket mer att göra än på många andra håll. Motståndet mot förändringar är emellertid här kanske hårdare än annorstädes. Härtill
kommer att det sannolikt finns en optimism och kampvilja för att
överleva bland handlarna som är starkare på Gotland än på fastlandet. Av den anledningen lär omställningsprocessen även i fortsättningen bli långsammare och mer dröjande på Gotland än på andra
håll. Den renässans för turismen som kan skönjas pekar i samma
riktning.
Det ekonomisk-historiska studiet av gotländsk livsmedelshandel under 1970- och BO-talen ger huvudintrycket aven bransch som
kommit in i en period av expansion och utveckling. De starka har
förstärkt sina positioner och till den kategorin hör definitivt de båda
varuhusen i Visby och flertalet av de livsmedelshallar som expanderat eller nyetablerats under denna tjuguårsperiod. Innebörden av
det sagda är att också de svaga försvagats. Det finns i början av
1990-talet, framför allt i glesbygden, ett antal handlare som kämpar
envetet för sin överlevnad. Prognosen är dock för en del inte den
bästa.
Mellan de framgångsrika/lönsamma och de i allmänhet små/
olönsamma finns det en kategori av medelstora enheter. I denna
mellanklass, som dock inte är så talrik, finns både möjligheter och
problem. Möjligheterna föreligger på marknadssidan och problemen på kostnadssidan.
Fråga är om vi inte på sikt får en ännu starkare polarisering inom
livsmedelshandeln inte bara på Gotland utan generellt i riket. Den
innebär goda framtidsutsikter för de riktigt stora och för några av
de små butiksenheterna. Kostnadsstruktur, flexibilitet och den personliga serviceandan talar för att det kan finnas överlevnadschanser även för en del av de mindre.

Kap 8 Köpenskapens villkor
.
- en summerIng

Den följande sammanfattningen avser att renodla några av de viktigaste faktorerna som påverkat det förlopp som beskrivits. Tyngdpunkten kommer att läggas på det långsiktiga, vilket gör att de båda
parenteser som de båda världskrigen utgör kommer att förbigås.
Inledningsvis kommer själva strukturförändringarna att behandlas,
eftersom de varit centrala i hela framställningen. Strukturen har
varit både en förutsättning och ett resultat av händelseutvecklingen. Till de allra viktigaste villkoren hör även kapitalets funktion
samt marknaden och marknadsföringen, vilka ämnen behandlas i
avsnitt 8.2 resp 8.3. I den följande avdelningen (8.4) görs en sammanfattning av de förändringar som påverkat handlaren som företagare. För en bedömning av köpmannens villkor är det också av
betydelse att granska hans ställning i samhället, vilket sker i avdelning 8.5. Åtskilligt fler aspekter har anlagts i det föregående men
saknar den centrala betydelse och relevans som gör att de hör hemma i en summering.

8.1

Strukturförändringarna

I ett längre tidsperspektiv har parti- och detaljhandeln kännetecknats av framför allt ökad koncentration till färre enheter - det gäller
Europa och det gäller också Sverige. Som framgått av kap 3-7 har
samma process kännetecknat den gotländska livsmedelshandeln efter uppbyggnadsperioden före första världskriget. Under mellankrigstiden, präglad av tillväxt och standardhöjning, utsattes handeln inte för något starkare tryck för att åstadkomma förändringar.
Urbaniseringsprocessen satte dock sina spår.
Efter andra världskriget blev trycket desto starkare och det förstärktes framför allt av förändringarna på kommunikationsområdet
- bilismens genombrott. Koncentrationen i detaljistledet ledde till
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att antalet försäljningsställen inom gotländsk dagligvaruhandel
minskade från 1946 till 1990-talets början med 70-75 procent. Utvecklingen inom lanthandeln framgår av diagram 8:1. Förloppet är i
stort sett detsamma inom livsmedelshandeln i Visby med viss fördröjning. Under denna tid försvann den lokala grosshandeln i traditionell bemärkelse som företagsform men den bevarades till en del
som funktion. Under samma tid har sortimentssammansättning och
inköpsfunktioner, kundunderlag och köpkraft, investeringsbehov
och kapitalkrav förändrats genomgripande i detaljhandeln.
Diagram 8:1 Antalet försäljningsställen inom lanthandeln på Gotland
1850-1993
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Källa: Beräkningar av författaren.

Till diagrammet bör göras den kommentaren, att Gotland sannolikt
redan vid ingången av 1920-talet hade mellan 150 och 160 lanthandlare, dvs i stort sett samma lanthandelsstruktur som 1931. Ett maximum nåddes sedan 1946 med 167 - fem år senare hade antalet sjunkit med tio. 1963 hade det gått ned till 110 och 1972 till 83. Antalet
försäljningsställen uppgick 1993 till 47.
Utvecklingen har dock knappast - trots de stora förändringarna
- präglats av dramatik, utan den har skett i relativt långsam takt.
Fram till andra världskriget känns de karakteristiska dragen från
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äldre tiders gross- och detaljhandel igen på Gotland. Det är som
redan antytts först under tiden närmast efter andra världskriget
som den nya bilden framträder. Konkurrensen skärps, stordriftens
skördetid infaller, utslagningen av de små enheterna inleds och kulminerar under 1970- och 1980-talet. Självbetjäningsbutikerna blir
allt vanligare. Rörligheten ökar. Till förändringarna bidrar också att
kvinnorna definitivt gör sitt intåg på arbetsmarknaden.
Gotlands partihandel med livsmedel kännetecknades under hela
perioden fram till slutet av andra världskriget av att relativt få agerade på marknaden. Såsom tidigare visats rörde det sig i huvudsak
om fyra företag av någon storlek. Dessutom fanns det ett antal agenter, som representerade en eller några få tillverkare eller importörer
på fastlandet. Det varusortiment som de fyra grossisterna förde skilde
sig inte nämnvärt när det gällde kolonialvaror. I ett par fall kombinerades partihandeln med representantskap för oljebolag och försäkringsbolag. Någon effektiv priskonkurrens rådde knappast i partihandelsledet och marginalerna var i allmänhet goda. Att lönsamheten i några fall ändå inte var den bästa utan rent av svag berodde
främst på kundförluster. Bilden stämmer mycket väl överens med
den som präglade svensk partihandel över huvud taget vid denna
tid liksom med förhållandena utomlands, i vart fall t o m 1920talet.'
Under efterkrigstiden har en blockbildning med väl sammanhållna grupper av företag utvecklats och blivit karakteristisk för
livsmedelshandeln i Sverige." Denna frivilliga samverkan har sin
motsvarighet i Finland och i viss mån på kontinenten, däribland
Tyskland.' I andra hänseenden har USA stått som förebild vid förnyelsen inom svensk dagligvaruhandel.'
På Gotland liksom annorstädes var konsumentkooperationen först
med att bilda en större sammanhållen grupp. Gotlands Konsum,
senare Konsum Gotland, går tillbaka till 1919 och kom att utveckla
mycket hög aktivitet omedelbart efter andra världskriget under trycket av konkurrensen från SV-gruppen och Tempo. Färdigbildad var
gruppen dock knappast förrän 1961, då flera lokala föreningar införlivades. Gruppen har sedan mitten av 1980-talet stärkt sin ställning
på marknaden och har högre marknadsandel än riksgenomsnittet för
Konsum. Räknas även livsmedelsförsäljningen på bensinstationer etc
in, hamnar emellertid Konsum Gotland 1993 på ungefär samma marknadsandel som Konsum i hela riket, 20,9 resp 20,1 procent,"
Den andra gruppen utvecklades efter SV:s köp av AB Carl Degerman 1944. SV-ICA:s dominans förstärktes efter hand i konkurrens
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med Konsum Gotland. Redan från början anslöt sig det stora flertalet av livsmedelshandlarna till SV, men några tvekade och helt färdigbildat blev blocket knappast förrän i början på 1970-talet. rCA
har f n den i särklass högsta marknadsandelen i riket på Gotland,
nämligen cirka 55 procent. Även en siffra på 65 har nämnts beroende på andra mätmetoder. Riksgenomsnittet ligger på 36,1 procent.
Det tredje blocket har på den gotländska livsmedelsmarknaden
kommit att inta en mer underordnad plats. Gruppen, som framträdde på 1970-talet, har alltid numerärt varit mycket liten. Den hämmades särskilt genom de problem som uppstod när gruppens representant på Gotland avvecklade sin rörelse på 1980-talet. De två butiksenheter, som nu ingår, har likväl visat sig bärkraftiga och aggressiva i sin marknadsföring. Till de dynamiska inslagen får också
räknas etableringen av Tempo i Visby 1939 och den senare utvecklingen av Ählens/Hemköp.
På den gotländska spannmålsmarknaden blev böndernas eget
företag Gotländska Lantmännens Centralförening (GLC) efter kriget allt starkare för att till slut bli allenarådande. Detta betydde att
de partihandlare som ägnat sig åt spannmåls- och gödningshandel
fick allt större svårigheter att fortsätta denna gren av verksamheten.
Det definitiva slutet kom då AB C J Björkander & Son 1973 överlät
sin spannmålsrörelse på GLC och därmed satte punkt för enskild
partihandel med spannmål på Gotland. 1970-talet innebar också slutet för en självständig gotländsk partihandel med kolonialvaror i
och med att AB Kolmodin & Lundberg köptes upp för att ingå i det
som skulle bli Dagab.
För att närmare förklara de strukturförändringar som förekommit inom lanthandeln, kan såväl ett mikro- som ett makroekonomiskt perspektiv anläggas. r det förra fallet har det gällt att följa de
företag som skapat branschen. Av särskilt intresse har varit att följa
deras resultatutveckling och ändringar i deras ekonomiska ställning, främst på grundval av vinst- och förlusträkningar resp balansräkningar. r det senare fallet har fyra olika förklaringsgrunder behandlats, nämligen institutionella faktorer, befolkningsutvecklingen, den ekonomiska tillväxten samt tekniska förändringar, bl a på
kommunikationsområdet. Det blir till sist fråga om att ställa aktörerna mot förändringar på makronivå. Syftet med att följa ett sådant
förklaringsschema har varit att försöka komma fram till vissa generaliseringar och därmed lämna ett bidrag till teoribildningen,"
Ett studium på mikronivå har lett fram till att det främst finns
anledning uppmärksamma förändringar som påverkat lanthandels-
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företagens intäktssida. Under den tid som branschen expanderat
särskilt starkt och upplevt en kraftig nyetablering har den allmänna
ekonomin präglats av stark tillväxt. Detta har i sin tur lett till en
ökad varuefterfrågan som kunnat fångas upp av bl a lanthandlarna.
I deras fall har det också, särskilt under skedet strax före och omedelbart efter sekelskiftet betytt mycket att produktionsökningen inom
jordbruket medfört att landsbygdsbefolkningen fått ökade resurser
för inköp. Ännu vid denna tid sker en övergång från egenhushållning till byteshushållning.
Nyetableringsvågorna har också som förutsättning att lanthandeln är föga kapitalintensiv. Oftast krävs endast att handlaren när
han sätter igång har tillgång till lämplig lokal, antingen en egen
fastighet eller ett förhyrt, ofta anspråkslöst utrymme. Den kredit
som han måste lämna sina kunder skapar han genom att köpa sina
varor mot kredit i form av varuväxlar. Grosshandlare och större
kollegor, framför allt i Visby, visar sig villiga att stå för den krediten. Den smala eller i en del fall närmast obefintliga kapitalbasen
utgör grunden för stor sårbarhet, men genom bl a stor kollegialitet
inom köpmannavärlden blir det få som under detta skede stupar på
grund av problem med krediterna. Snarare skulle man kunna uttrycka det så att etableringen tidvis blir väl häftig just därför att det
finns villiga varuleverantörer i grossistledet som inte tvekar att sälja på kredit.
Även mellankrigstiden kännetecknas av mycket stark tillväxt i
ekonomin. Följden blev en stigande efterfrågan på bl a varor som
tillhandahölls av lanthandlarna. Men det blev ingen ny etableringsvåg utan de som arbetade i branschen lyckades i stället konsolidera
sin ställning. Marknaden var trots allt begränsad för varje butik i
betraktande av det stora antalet försäljningsställen. Även om konkurrensen var begränsad fanns det de lanthandlare som hade svårigheter att få tillräckligt över för livsuppehället. Kostnadssidan kan
både före och efter första världskriget anses ha varit bantad till bristningsgränsen. Personalen bestod i åtskilliga handelsbodar endast
av innehavaren själv och hans familj, i en del fall med ett anställt
bodbiträde.
Det som föranleder den kontraktionsprocess som inleds omedelbart efter andra världskriget och som ännu icke är avslutad är också
förändringar på intäktssidan. Tillväxten är också nu god i den allmänna ekonomin, men den ökande efterfrågan riktar sig åt annat
håll än lanthandeln i traditionell bemärkelse. Befolkningsminskningen på landsbygden och den utglesning som detta innebar rycker
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undan en del av det kundunderlag som funnits just för glesbygdsbutikerna. Lika betydelsefull är den ökade rörlighet som nu blir
följden av bilismens genombrott, pendlingen och kvinnans inträde
på arbetsmarknaden. Inköpen förläggs i allt större omfattning till
stad eller tätort, där köpmän inte är sena att ta till vara de nya
möjligheterna genom att skapa en butiksmiljö och ett sortiment som
många gånger är överlägset den lilla lanthandelns. Det uppstår efter hand stora klyftor i lönsamheten. De små lanthandlarna ser att
intäkterna inte håller takt med inflationen och att lönsamheten krymper år efter år till dess att nedläggningen blir oundviklig, även av
det skälet att en överlåtelse helt enkelt inte är möjlig.
Söker man förklaringar till strukturförändringarna efter mera generella kriterier ligger det nära till hands att uppmärksamma Douglass C Norths teorier om institutionernas betydelse. Enligt hans uppfattning är det institutionerna som avgör de möjligheter som finns i
ett samhälle, under det att organisationer skapas för att utnyttja
dessa möjligheter." Han talar också om en incitamentsstruktur som
åstadkommes av dessa institutioner.
Appliceras dessa ideer på den historiska verklighet som varit
föremål för vårt studium -lanthandeln på Gotland - kan konstateras att det är av fundamental betydelse att institutionella förutsättningar saknades för lanthandel i vårt land fram till 1847 och i viss
mån ända till 1864. Först då slopades ensamrätten för städernas
köpmän att idka bodhandel.
Dessa institutionella förändringar gällde naturligtvis också Gotland. Speciellt för Gotland var dock att även under den merkantilistiska eran institutionella förutsättningar skapades för en handel, i
första hand exporthandel, utanför staden Visby och därmed i viss
mån en fortsättning på gamla handelstraditioner på den gotländska
landsbygden. Denna köpenskap var emellertid som tidigare nämnts
helt koncentrerad till ett begränsat antal lanthamnar. Därmed var
det också naturligt och följdriktigt att när nya institutioner skapades på 1800-talet lanthamnarnas köpmän var de första att utnyttja
möjligheterna på Gotland. Den institutionella förändring som beslutades 1846 fick till en början ett ganska försiktigt och dröjande
genomslag, men nyetableringen tog våldsam fart på 1860-talet. Det
var väl i och för sig naturligt att en viss återhållsamhet sedan inträdde, men till detta bidrog med säkerhet de dåliga tiderna mot slutet
av 1870-talet och under 1880-talet. Snart följde en andra och på 1910talet en tredje etableringsvåg. Det institutionella incitamentet hade
verkat och de institutionella möjligheterna hade tagits väl till vara.
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Staden Visbys motåtgärder för att bevara sin dominerande ställning
bl a genom järnvägsbyggandet på i870-talet fick endast begränsad
och temporär betydelse.
Institutionerna i form av lagstiftning och informella spelregler
har utgjort förutsättningen inte bara för lanthandelns uppkomst på
i800-talet utan även för stabiliseringen mellan världskrigen och för
den genomgripande omstruktureringen efter det andra världskriget. Under den sistnämnda perioden utgjorde den nya konkurrenslagstiftningen, i synnerhet bruttoprissystemets avskaffande, en fundamental förutsättning för den skärpta konkurrens som påverkade
koncentrationsprocessen.
Att institutionerna likväl inte räcker som förklaringsgrund när
det gäller strukturförändringar framgår bl a därav att under mellankrigstiden samma institutionella förhållanden rådde på Gotland
som på fastlandet, men att en koncentrationsprocess inleddes på
fastlandet som saknade motsvarighet på Gotland. Längre fram har
även takten i omstruktureringen varit långsammare på Gotland än
på fastlandet. Dynamiken har varit mindre trots samma institutioner.
Andra omständigheter eller faktorer än institutionerna har haft
en betydelsefull inverkan på tempot och innebörden i förändringarna. Företagsekonomen Johan Arndt har framhållit att detaljhandelsstrukturen icke endast bestämmes av den generella ekonomiska
utvecklingen och institutionerna utan även av mer dolda och mindre mätbara faktorer som sociologiska och kulturella förhållanden
förutom topografiska och andra geografiska betingelser,"
Uttryck för samma syn på komplexiteten kan sägas vara Thomas
Falks och Claes-Robert Julanders teoretiska utgångspunkter för ett
studium av köpcentrum i stadskärnan." De anför att tidigare forskning antingen sökt förklara attraktiviteten hos en plats med utgångspunkt från teorier om detaljhandelns lokalisering och implicita antaganden om konsumenternas beteende, eller med utgångspunkt
från teorier om konsumentens val av inköpsplats vid en given detaljhandelsstruktur. Falk och Julander har däremot integrerat teorier om inköpsbeteende och butikslokalisering. Förutsättningen för
denna teori har varit att förändringar i konsumentbeteende och konsekvenserna härav på detaljhandelsnivå kunnat mätas. Sådana mätningar har fallit utanför ramen för denna undersökning, men teorin
har ändå sitt värde när det gäller att allmänt söka förklara de strukturförändringar inom gotländsk detaljhandel som studerats. Framför allt beträffande landsbygden men i viss utsträckning även för
Visby gäller att det främst är yttre faktorer som inneburit ökad rör-
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lighet och därmed ändrade köpvanor som påverkat strukturförändringarna under det att den primära butikslokaliseringen haft mindre betydelse. En växelverkan mellan ändrade köpvanor och alternativa butikslägen, där påverkan skett i båda riktningarna, har emellertid influerat på koncentrationsprocessen.
Det går således inte att söka en något så när uttömmande förklaring till exempelvis strukturförändringar under hänvisning enbart
till en enda faktor såsom institutionella förändringar. Några andra
viktiga yttre faktorer har redan nämnts under det avsnitt som behandlar lanthandelsföretagens intäktssida. Till dessa hör befolkningsutvecklingen. Tidigare har befolkningsökning resp befolkningsminskning ofta ansetts utgöra en huvudförklaring till expansion resp
kontraktion inom lanthandeln. Denna teori kan dock med fog ifrågasättas och såsom antytts är bilden betydligt mer komplicerad och
svårfångad. Befolkningen på den gotländska landsbygden minskade med drygt 10 000 från 1950 till 1970, men ökade sedan från 1970
till 1990 med 2 000. Den sistnämnda ökningen har såsom tidigare
visats inte lett till någon uppbromsning av nedläggningstakten. Även
om man skulle göra en uppdelning av landsbygdsbefolkningen i de
som bor i ren glesbygd och i tätort lär inte utvecklingen av befolkningstalen kunna uppfattas som den mest betydelsefulla orsaken
till strukturförändringarna. Viktigt är dock att notera att urbaniseringen lett till att Visby 1990 har 37 procent av Gotlands befolkning
jämfört med 13,5 procent 1890.
Av omsättningen hade Visby 1990 hand om 48 procent. Förklaringen till Visbys höga andel är ej blott att landsbygdsbefolkningen
gör en del av sina livsmedelsköp i Visby utan kanske främst turismens övervikt för Visby. Av antalet försäljningsställen hade Visby
före första världskriget ungefär 13 procent, vilket motsvarade befolkningsandelen. Motsvarande siffra är idag 20 procent. Den låga
siffran förklaras av att nedläggningen gått långsammare på landsbygden än i staden. Mycket talar för att Visbys andel kommer att
öka längre fram på 1990-talet.
Genom specialhandelns framväxt under mellankrigsåren och
framför allt efter andra världskriget påverkades köpvanorna också i
livsmedelshandeln. Järnhandeln hade gamla traditioner och det fanns
länge många järnhandlare i Visby samt i Hemse, Klintehamn och
Slite. Etableringen inom färghandeln var även den livlig och på 1920talet tillkom radiohandlare, senare TV-handlare och sportaffärer.
Också i textilbranschen fanns det många butiker.
Efter kriget inleddes en koncentrationsprocess inom dessa bran-
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scher. Det innebar att blott en eller två, i undantagsfall tre av butikerna i varje bransch kunde hålla sig kvar på marknaden. På järnhandelssidan gällde det Järn AB Södertorg, inom färghandeln Fribergs Färghall, Stengårds Färg samt Visby Färgcenter. På textilområdet slog sig Julia Hultgren -länge lett av de energiska bröderna
Axel och Åke Hultgren och alltjämt i familjens ägo - fram till en
dominerande ställning efter investeringar i en ny fastighet vid Adelsgatan och med nya marknadsföringsmetoder. Bilhandeln har också
till stor del varit koncentrerad till Visby.
Den här nämnda koncentrationen av detaljhandeln till Visby bidrog - tillsammans med de två varuhus, som öppnades i Öster Centrum efter kriget och som visade sig bli magneter med stark dragningskraft på landsbygdens befolkning - till ändrade köpvanor och
till en förstärkning av Visbys relativa betydelse även på livsmedelsmarknaden. I det nya konkurrensklimatet hade de riktigt små livsmedelshandlarna inte en chans att klara sig, vare sig på landsbygden eller i staden.
I den internationella litteraturen har diskuterats vilken roll befolkningsutvecklingen haft på detaljhandelsstrukturen.'? Problemet
har har visat sig utomordentligt komplicerat. Det finns ingen tydlig
korrelation mellan befolkningstäthet i ett område och ekonomisk
utveckling och välstånd och inte heller mellan befolkningstäthet och
antalet detaljhandlare. Jefferys och Knee har dock tyckt sig finna en
tendens till ökat antal invånare per detaljist vid minskat antal invånare per kvadratkilometer. Det är sannolikt en riktig iakttagelse och
mätmetoden borde kunna vara användbar vid jämförelser mellan
olika länder i Västeuropa och möjligen också mellan olika regioner i
Sverige. Däremot är det knappast möjligt att med hjälp av denna
metod dra några slutsatser för ett så litet område som Gotland.
Ett sammanfattande omdöme blir att befolkningsförändringarna, inklusive urbaniseringen, haft ett stort men knappast avgörande
inflytande på strukturförändringarna och förstärkningen av Visbys
och andra tätorters andel av livsmedelsmarknaden.
Söker man de krafter som legat bakom denna urbaniseringsprocess finner man dem i en ökad inriktning av sysselsättningen på
offentlig sektor och sedan 1960-talet på verkstadsindustri, lokaliserad till Visby, samtidigt med en minskad sysselsättning inom jordbruket. Alltjämt har dock Gotland en väsentligt större andel jordbruksbefolkning än riket. Detta leder bl a till att motståndskraften
är något större på Gotland än på de flesta andra håll när det gäller
nedläggning av enheter inom lanthandeln. Gotland har ännu i dessa
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dagar en butikstäthet inom dagligvaruhandeln som nästan ligger i
klass med länen i Norrland och Värmland. Antalet invånare per
försäljningsställe uppgick 1992 på Gotland till 856 jämfört med 700850 i de nämnda länen. Som jämförelse kan nämnas att motsvarande siffra för Stockholms län är 1 471.H Glesbygdsproblemen är dock
analoga och i ett framtidsperspektiv ter sig en utjämning av strukturen mellan Gotland och fastlandet som sannolik.
Bland andra faktorer som behöver vägas in är särskilt den kraftiga ökningen i BNP. BNP steg från index 100 år 1900 till 182,4 år
1920,504,7 år 1950, 1 106,5 år 1970 samt 1 647,2 år 1990,12 Gotlands
näringsliv har under detta utpräglade tillväxtskede varit en del av
det svenska och fått del av de positiva effekterna samtidigt som det,
i synnerhet inom jordbrukssektorn, har varit med om att skapa det
ökade välståndet. Det är just denna tillväxt med en ökande varuefterfrågan som haft den allra största inverkan på lanthandelns utveckling, i det längre perspektivet sannolikt större än befolkningsutvecklingen och de institutionella förändringarna, som särskilt i
inledningsskedet var viktiga. Det är också tillväxten som utgör förutsättningen för växande penninghushållning, arbetsfördelning och
specialisering. Växande köp - kontant eller på kredit - av bondebefolkningen lägger grunden för en affärsverksamhet, som länge omfattar i princip allt det som inte fanns att tillgå på den egna bondgården. Följden blev specialisering i riket men också specialisering regionalt och lokalt i socknen. Det går att tala om nya marknadsplatser och nya handelspartner. Jordbruket behåller sin dominans,
men antalet verksamma inom handeln ökar." Transaktionssektorn
får allt större betydelse. Den gotländska handeln knyts till det nationella och internationella nätverk, som skapats för att tillgodose
det växande behovet av varor. Den ekonomiska tillväxten förhindrar inte nedläggningar under den senaste efterkrigstiden utan driver
tvärtom fram en koncentration till större och effektivare enheter.
Denna generella tendens har i allt väsentligt berört Gotland i lika
hög grad som landet i övrigt. Det är främst två skillnader som förtjänar att betonas. Den ena är att gotlänningarna har en lägre inkomst
per capita än riksgenomsnittet. Den andra är att gotlänningarna kan
förutsättas köpa en mindre del av sina livsmedel i den reguljära
handeln med hänsyn till jordbrukets omfattning. Båda företeelserna
har dock en marginell betydelse. Till detta kommer att det kan antas
att det efter hand sker en utjämning av skillnaderna också i dessa
hänseenden. Dessa ur handelns synpunkt negativa faktorer uppvägs
dessutom av att Gotland har en högre andel turister.
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Förutsättningen för koncentrationen är ytterst den ökade rörligheten, och därmed är vi inne på det fjärde området av förklaringar, nämligen det tekniska. Befolkningen rörde sig länge inom ett område, där
gränserna sattes av det avstånd som en hästskjuts kunde tillryggalägga
fram och tillbaka på en dag. Transportarbetet per invånare och dag låg
vid sekelskiftet på 0,5 km jämfört med 18 km 1960 och 33 km 1985.14 På
Gotland slog bilismen igenom på 1950- och 1960-talet. Koncentrationsprocessen underlättades även av andra tekniska förändringar på förpacknings- och distributionsområdet, självbetjäningssystemets utbredning och kylteknikens införande - vilket allt skapade fördelar för större enheter både i kostnads- och servicehänseende.
Nu gavs det möjlighet att lätt komma till butiken för att göra
storköp en eller två gånger i veckan och urvalet kunde ske i ett
bredare och djupare sortiment. Kundernas tillgång till kontanter
hade ökat och deras erfarenheter från utlandsresor satte sina spår i
ökade krav för att tillgodose variation i kost och i hela vardagslivet.
Genom att Visbys bebyggelse spreds ut efter andra världskriget fick
också där bilinnehavet sin betydelse för ändringen i köpvanorna
från 1960-talet och framåt. Skillnaden blev särskilt genomgripande i
innerstaden med dess alltjämt medeltida prägel." Slutsatsen blir att
förändringarna på kommunikationsområdet sannolikt har haft en
större betydelse för den nya strukturen inom detaljhandeln än befolkningsutvecklingen.
Kontrasten mellan dagens handlande i självbetjäningshallen och
besöken i lanthandeln före första världskriget är slående i många
hänseenden. Nu rusar kunden ofta snabbt igenom butiken och söker upp det han efterfrågar, medan besökaren i lanthandeln ibland
hade det lilla inköpet som en förevändning för att titta in och få sig
en pratstund och bli informerad om vad som hänt lokalt och någon
gång också ute i världen. Det var innan radion hade börjat sina
sändningar och det var också innan tidningsprenumeration var vanlig på landsbygden. Återigen är det de snabbare och tätare kommunikationerna som spelat in.
Efter denna genomgång aven rad yttre faktorer som haft betydelse för förändringarna inom gotländsk livsmedelshandel återstår
att granska hur affärsutvecklingen påverkats av handelns egna företrädare. Har det funnits en vilja till förändring och förnyelse eller
har det varit ett motstånd mot de nya impulserna, som kommit från
fastlandet? Det är främst IeA och Konsum som svarat för de nya
ideer som åstadkommit förändringarna.
Svaret är att det på Gotland som annorstädes funnits båda kate-
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gorierna, både de som varit öppna för nya initiativ och snabbt anpassat sig till ändrade krav, och de som envist hållit fast vid det
beprövade så länge detta varit möjligt. Kraven gällde bl a större
försäljningsytor, fräschare butiksinredning, effektivare reklam och
marknadsföring, bredare och djupare sortiment och bättre service.
Det blev såsom framgår av kapitel 6 och 7 de som var inställda på en
dynamisk verksamhet som i regel fick uppleva de ekonomiska framgångarna, under det att de som arbetade under mera statiska former
ofta slogs ut eller hade stora svårigheter att finna någon som ville
överta rörelsen och driva den vidare.
Ett genomgående drag har såsom ofta nämnts varit att en viss
eftersläpning i strukturförändringarna förekommit på Gotland jämfört med riket i övrigt. Förklaringen till detta kan ligga inom lanthandelsorganisationen själv - ett hårdare motstånd bland aktörerna
på Gotland mot förändringar bl a beroende på den institution som
lokalpatriotismen kan sägas utgöra - och inom den större organisation som hela näringslivsstrukturen utgör. På Gotland var 1890 över
60 procent sysselsatta inom jordbruket, procentsiffran sjönk till 54
år 1920,39 år 1950 och 12 procent 1990. Gotland har genomgående
haft en procentuellt större jordbruksbefolkning än riket. Detta större jordbruksberoende kan ha verkat konserverande liksom en större
turistnäring än Sverige i allmänhet. Vilken av dessa båda förklaringar som har störst relevans kan vara svårt att avgöra.
I den vetenskapliga diskussionen har särskilt växelverkan mellan aktör - struktur betonats. Arne [arrick och Johan Söderberg har
emellertid framhållit det dynamiska samspelet mellan aktörer, en
växelverkan som i sig själv är den struktur som oavlåtligt både bevaras och förändras." Här är det naturligt att understryka just aktörernas inflytande för att bevara det bestående och åstadkomma ett
statiskt tillstånd. Till det märkliga hör att lanthandelns inlemmande
i ett större nätverk (på Gotland främst ICA och Konsum) inte inneburit att trycket för att åstadkomma förändringar automatiskt ökat.
I den mån ett tryck funnits har det till en början varit större inom
Konsum än inom ICA och i Konsums fall haft ett centralt ursprung.
Inom ICA-sektorn har däremot trycket börjat komma underifrån,
från ICA-handlarna själva som önskar eliminera en besvärande internkonkurrens. Förändringstrycket i dagsläget är knappast resultatet av institutionella förändringar. Incitamentet till strukturförändringar har skapats inom organisationerna själva, där pris, transaktionskostnader och informationskostnader är av utslagsgivande
betydelse.
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Kapitalets roll

I den ekonomisk-historiska litteratur som behandlar handeln tas i
allmänhet kapitalets roll upp som ett väsentligt problem. Exempel
härpå är Kurt Samuelssons avhandling om köpmanshusen i Stockholm och Ernst Söderlunds bok om svensk trävaruexport.
Även i en undersökning om den gotländska handeln finns det
anledning att närmare pröva vilken betydelse kapitalbehovet och
kapitalförsörjningen haft för affärsutvecklingen inom detalj- och
partihandel. Det är därvid föga meningsfullt att behandla handeln i
generella termer utan en uppdelning av företagen i några karakteristiska kategorier är nödvändig. För att belysa kapitalbehov och
kapitalanvändning är en uppdelning i anläggningstillgångar och
omsättningstillgångar relevant. Motsvarande uppdelning i eget kapital och skulder får ske i fråga om kapitalförsörjningen.
Inom lanthandeln på Gotland kan, i synnerhet under tiden före
första världskriget men i viss mån fram på 1930-talet, särskiljas två
till sin funktion och till sin storlek olika kategorier, dels den egentliga lanthandlaren, som förde det vanliga lanthandelssortimentet och
hade sockenborna som kunder, dels de större affärshusen, ofta belägna på lanthamnarna eller i Hemse, vilka kombinerade traditionell bodhandel med en ganska omfattande handel med spannmål
och gödning. Efter en mellanperiod under och omedelbart efter det
andra världskriget, då en utjämning sker genom att affärshusens
spannmålshandel avtar och slutligen upphör, inleds under 1970talet på nytt en uppskiktning, denna gång mellan de mindre lanthandlarna och de nybyggda varuhallarna, i allmänhet lokaliserade
till tätorterna, med större försäljningsytor.
På motsvarande sätt fanns det i Visby i början av seklet dels en
till antalet starkt begränsad grupp av handlare, vars rörelse i mångt
och mycket påminde om lanthandelns och som dessutom handlade
med spannmål och gödning - rörelser som till väsentlig del var
inriktade på att ha lantbrukare som kunder, dels ett stort antal specerihandlare av gängse typ. Den förra kategorin försvann under
1940-talet. Livsmedelshandeln blev mer enhetlig till dess att självbetjäningen och därmed varuhallarna började sitt intåg på 1950talet, slog igenom på 1960-talet och blev helt allenarådande från
1970-talet och framåt.
Det är knappast förvånande att kapitalbehovet vid en undersökning visar sig variera mycket kraftigt mellan de här nämnda handlarkategorierna. Den lilla lanthandlaren hade när han etablerade sig
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runt sekelskiftet ett begränsat kapitalbehov. Som ett exempel kan
nämnas att Josef Björkdahl hade ett startkapital om 60 kronor när
han öppnade sin butik iDalhem 1896.
Affärslokalen var oftast inrymd i en del av den fastighet där handlaren hade sin bostad. Arbetet med butiksinredningen, som var enkel, kunde anförtros åt någon lokal snickare eller byggmästare till
låg kostnad. De varor som inköptes för försäljning betalades i allmänhet med varuväxlar. Behovet av kontanter var följaktligen ringa,
även om handlandena själva antagligen mycket ofta uppfattade kapitalbehovet som ett återkommande problem - en uppfattning som
anammats i den vetenskapliga litteraturenP Ännu så sent som på
1950-talet torde de flesta lanthandlare ha arbetat med ett eget kapital som understeg 30000 kr. Som jämförelse kan nämnas att manlig
personal inom handeln 1950 hade en genomsnittlig årsinkomst om
cirka 8 300 kr." Det största problemet var att kunderna handlade på
kredit och att betalningen inflöt ojämnt. Kundförluster var inte ovanliga. Lanthandlaren befann sig ofta i en kniptång mellan kraven från
grossisterna på ränta och amortering på varuväxlarna å ena sidan
och kundernas krav på allt större och längre krediter å den andra.
Sitt kapitalbehov täckte han vad gällde anläggningstillgångarna lokaler etc -som regel genom eget kapital. I en del fall förekom det
lån från detaljhandlare i Visby, som gärna ville konkurrera med
grossisterna. Lån i storleksordningen upp till 10 000 kr förekom från
lokal sparbank, där låntagaren var väl känd, eller mera sällan från
affärsbank eller försäkringsbolag mot säkerhet i fastighet. För flertalet detaljhandlare var fram till andra världskriget grosshandlaren
"bank", vilket naturligtvis skapade ett stort beroende.
Något egentligt startkapital- förutom den fastighet där rörelsen
var inrymd (i några fall startade man i förhyrd lokal) - krävdes som
redan antytts knappast. Kapitalfrågan bör inte ha utgjort något allvarligt hinder för den som önskade etablera sig som egen företagare, vare sig han var andre man i en redan existerande butik eller
bonde utan egentlig affärserfarenhet. Ytterligare ett exempel härpå,
från slutet av 1930-talet, är Kurt Lind i Vamlingbo, som hade ett
eget kapital om 745 kr när han började, och fick ett lån på 4 000 kr
från Handelsbanken.'? Det var ett belopp i samma storleksordning
som den årliga genomsnittslönen till män i enskild förvaltningstjänst."
Förhållandena på Gotland stämmer väl med de som rådde på andra
håll i Sverige och även utomlands." En annan sak är att den underkapitalisering som utmärkte de allra flesta detaljistföretagen såväl i Visby
som på landsbygden starkt påverkade lönsamheten i negativ riktning.
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Efter andra världskriget inträffade förändringar som i hög grad
påverkade kapitalspörsmålen för dessa småföretagare. Det viktigaste var att kreditförsäljningen upphörde, vilket naturligtvis kraftigt minskade kapitalbehovet. En sanerande åtgärd var att det s k
"växelrytteriet", som varit så pressande för många handlare, minskade och till sist helt upphörde. ICA tog det drastiska steget och
lade om sin kreditgivning till medlemmarna 1967. Såsom tidigare
beskrivits blev finansieringen väsentligt sundare genom det nya betalningssystemet. Inom Dagab fanns emellertid växelsystemet kvar
längre och Dagabs borgensåtaganden var 1982 enorma."
Den andra kategorin lanthandlare, som även drev spannmålsoch gödningshandel, hade betydligt större kapitalbehov. Detta avsåg även investeringar i magasinsbyggnader. Gödningen levererades delvis på våren och spannmålsleveranserna skedde på hösten.
Det visar sig emellertid att kapitalproblemen oftast var ganska små
även i den här kretsen. Dessa handlare, t ex Duse & Melin i Hemse
och Snöbohm i Klintehamn, hade redan före sekelskiftet kunnat bygga upp affärsrörelser som givit en så god avkastning, att rätt betydande likvida medel sparats ihop. Det finns exempel på att handlare inom denna kategori arbetade med ett eget kapital i storleksordningen 150 000-200 000 kr. Flera av dem kunde undvika kreditköp
och därmed räntekostnader. De fick därmed ett övertag visavi sina
mindre konkurrenter. En betydligt större stabilitet i form av god
soliditet och likviditet var utmärkande för dessa affärsrörelser jämfört med de mindre.
Går vi framåt i tiden, till uppbyggnaden av varuhallarna, som
började på 1970-talet, ändrar sig situationen radikalt. Nu krävs det
betydande belopp för nyinvesteringar i byggnader och butiksinredning. Endast den köpman som kan lägga fram hållbara kalkyler och
en väl underbyggd budget kan lösa finansieringen av projekt i 5
milj-klassen eller större. ICA har också efter hand skärpt kraven på
egna insatser från butiksägarna."
Inom ICA var länge kraven på eget kapital begränsade. En vanlig
finansieringsform blev 91-9, varvid ICA lämnade lån till 91 procent
och butiksinnehavaren bidrog med 9 procent. Avsikten var att ICA:s
andel relativt hastigt skulle amorteras ned för att till slut helt försvinna. Samma system har också tillämpats vid affärsöverlåtelser.
Fall har dock förekommit då ICA till 100 procent stått för finansieringen under ett introduktionsskede. ICA lämnar även lån i betydande omfattning genom ICA-Butiker Finans utan att kräva del i
ägandet. Även om de här refererade finansieringsmetoderna blivit
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de vanligaste, förekommer det att rCA-köpmän själva helt och hållet sköter sin finansiering utan inblandning av rCA. Ett exempel
härpå har varit den största enheten utanför Visby, Högbyhallen i
Hemse under sin ägare fram till 1993.24
När det gäller äldre tiders detaljhandel i Visby skiljer sig kapitalbehoven och finansieringen i gruppen av handlare som kombinerade bodhandel med spannmålshandel inte nämnvärt från vad som
kännetecknade de större lanthandlarna. Däremot hade specerihandlarna oftast ett mindre kapitalbehov än lanthandlaren av motsvarande storlek genom att han som regel kunde bedriva sin verksamhet i förhyrda lokaler. Även här fanns det naturligtvis undantag,
som innebar att butiksägaren ägde den fastighet där butiken var
inrymd. Växelrytteriet var emellertid minst lika utbrett i staden som
på landsbygden. Med den pressade lönsamhet som utmärkte branschen fram till andra världskriget var säkert svårigheterna att ordna
finansieringen till rimliga kostnader ett av de allra största problemen för dessa företagare. Ännu under 1950- och 1960-talet torde
knappast någon specerihandlare i Visby ha haft ett eget kapital som
översteg 40 000 kr; i de flesta fall låg det säkert väsentligt lägre.
Senare, när varuhallarna började byggas, blev det oftast en finansiering med rCA:s hjälp och enligt samma modeller som nämnts beträffande varuhallarna på landsbygden.
Problemen med finansieringen inom partihandeln var på sätt och
vis likartade med detaljhandelns. Även grosshandlarna befann sig i
en sax, i detta fall mellan leverantörer och detaljister. Därtill kom att
partihandlaren hade betydande kapitalbehov för magasinsbyggnader och för löpande utgifter till en större personalstyrka än den
detaljhandlaren hade anställd. Det framgår tydligt att de företag
som hade en högre självfinansieringsgrad än andra genom vinster
som plöjts ned i företagen hade en högre lönsamhet och större framgångar på marknaden än de som hade svårigheter att ordna en sund
och betryggande finansiering. Till olikheterna bidrog inte bara räntekostnaderna utan även den omständigheten att den svagare grossisten oftare fick ta hand om detaljhandlare som hade svag ekonomi
och därigenom kom att göra betydande kreditförluster. För Gotlands del kan grossisterna fram till andra världskriget när det gäller
självfinansieringsgrad rangordnas i följande ordning: Björkanders,
Degermans, Kolmodins och Lundbergs.
Till sist skall nämnas att Gotlands Konsum länge hade en hög
självfinansieringsgrad och välordnad ekonomi. Efter andra världskriget fanns stora investeringsbehov och möjligheterna för gotlän-
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ningarna att själva lösa dessa var små. En sanering av ekonomin
kom till stånd under medverkan av KF i Stockholm, vilket resulterade i en så pass snabb förbättring, att gotlänningarna tidvis hade
fordringar på KF i stället för tvärtom. Senare har Konsum Gotland
på ett föredömligt sätt värnat om sin ekonomi och därmed sin självständighet. Ledningen har slagit vakt om en god kapitalbas; ett allt
större eget kapital har byggts upp och förräntningen har varit god.
I ett långtidsperspektiv har storleken av det egna kapitalet i de
företag som verkade inom enskild parti- och detaljhandel spelat en
betydelsefull, ofta avgörande roll för lönsamhetsutvecklingen. De
rörelser - främst grossistföretagen och detaljister som kombinerade
detaljhandel med partihandel- som arbetade med ett relativt stort
eget kapital hade lättare än andra att generera vinster, främst genom förmånliga inköpsvillkor. Dessa vinster kunde sedan plöjas
ner i företagen och därigenom ytterligare förstärka konkurrenskraften. Själva kapitalanskaffningen utgjorde inte det stora problem för
branschen i stort som det framställts som, vilket inte hindrade att
det i enstaka fall kunde vara lösningen på frågan om kapitalförsörjningen som avgjorde om ett förtag skulle fortsätta eller upphöra.

8.3

Marknaden och marknadsföringen

Förändringarna på den gotländska livsmedelsmarknaden var länge,
om man ser till helheten, relativt små. Totalkonsumtionen styrdes i
mycket hög grad av befolkningsutvecklingen, för vilken tidigare
redogjorts, samt av inkomstutvecklingen. Ännu i slutet av 1980talet hade Gotland en medelinkomst som låg väsentligt lägre än
rikets, 101 600 resp 118900 kronor per år. 25 De gotländska jordbrukarna tillhör de kategorier som har mycket lägre inkomster än yrkesbröderna på fastlandet. Allmänt skall också nämnas turisternas
betydelse för marknaden. Det lär finnas butiker på norra Gotland,
som tar in 60 procent av sin omsättning under sommarmånaderna."
Det är först efter andra världskriget marknaden ändrar karaktär
och ökar i volym på ett mera påtagligt och mätbart sätt. Livsmedelskonsumtionen ökar dock långsammare än den totala konsumtionen." Totalvolymen undergår vissa cykliska förändringar präglade
av stagnation eller en svagt fallande tendens resp volymökningar,
vissa år med flera procentenheter. I ett hundraårigt perspektiv har
konsumtionen stigit markant och detta gäller i särskild grad den del
som passerar detaljhandeln." Förloppet har i hög grad påverkats av
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minskad hemtillverkning av livsmedel. Till det som väsentligt bidrog till ändringarna på den svenska livsmedelsmarknaden var att
hushållen fick råd att skaffa sig först kylskåp och senare även frys.
Antalet hushåll med kylskåp ökade från 44 procent 1952 till 96 procent 1980 och med frys från 1 procent 1952 till 75 procent 1980.29 En
annan omständighet som i hög grad påverkade marknaden var det
ökade bilinnehavet; 1952 gick det 20 personer på varje personbil,
19802,9.
Slaget om livsmedelsmarknaden på Gotland var länge uppdelat i
lokala fejder mellan små enheter. På många håll hade konsumenterna före första världskriget flera inköpsalternativ, t o m inom samma
socken. Utvecklingen gick emellertid i riktning mot lokala monopol
och den konkurrens som de något större lanthandlarna erbjöd över
större geografiska områden uppfattades mera sällan som särskilt
besvärande. Trots monopolsituationen uppkom dock inga stora vinster. Dessa rörelsers omsättning var relativt liten och förutsättningar för att ta ut överpriser förelåg icke. Kundvärvning förekom knappast alls, eftersom lanthandlaren hade sin givna kundkrets. På sina
håll uppfattades dock Konsum-butiken som en besvärande konkurrent. Konsum befann sig dock nästan alltid i underläge, vilket länge
berodde på Gotlands speciella sociala struktur med ett näringsliv,
som inte kunde utgöra basen för en omfattande rekrytering till arbetarklassen och socialdemokratin. Reklam och marknadsföring var
okända begrepp och lanthandlaren satte inte ens upp någon skylt
eller namnbräda utanför butiken för att dra till sig uppmärksamheten. Lanthandlarens hus var rätt likt många andra hus på landet,
men alla visste vart de skulle gå för att handla.
Livsmedelsmarknaden i Visby präglades under detta tidiga skede aven viss uppskiktning, som innebar att skilda socialgrupper i
stor utsträckning hade skilda inköpsställen. Inköp på kredit var det
vanliga och gjorde att bindningar uppstod. Någon livlig konkurrens uppstod aldrig och Konsum var för flertalet inget reellt alternativ. Denna marknadsuppdelning ledde fram till att specerihandlarna hade i viss utsträckning olika sortiment, även om det fanns ett
bassortiment som var gemensamt. Någon marknadsföring i övrigt
var det knappast tal om. Senare kom dock skyltningen in som det
verkligt betydelsefulla medlet inom marknadsföringen."
Först in på 1930-talet började marknaden på Gotland som på
andra håll att i större utsträckning påverkas av de stora tillverkarnas aktiviteter i fråga om varumärken, etiketter, sales promotion
osv." Genom sina initiativ skaffade de sig ett inflytande som kom
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att inskränka såväl grossisternas som detaljhandlarnas tidigare handlingsfrihet. Varumärkena mottogs med skepsis i detaljistledet och
mötte motstånd."
Konkurrensen på den gotländska marknaden skärptes i hög grad
efter det andra världskriget. Huvudmotståndare var rCA-butikerna
och Konsum. rCA har emellertid hela tiden varit så stort, att en
livlig internkonkurrens uppkommit till fromma för konsumenterna.
rCA-handlaren betraktar ofta en eller flera kollegor inom rCA som
ett större hot än Konsum, och detta gäller både stad och landsbygd.
Den solidariska prissättning, som det talats om, har snarare skärpt
än minskat det synsättet." Det finns också säkert ett visst tryck på
rCA:s ledning från enskilda rCA-handlare, som anser sig ha en god
potential, att skynda på strukturanpassningen genom ytterligare
butiksnedläggningar. Konsum Gotland har ju redan i stort sett avslutat den processen sedan ett tiotal år. Vivo-handlarna spelar i det
här sammanhanget en underordnad roll, men det är klart att deras
konkurrens är effektiv både i Visby och i Hemse.
Den stora revolutionen på marknadsföringens område var självbetjäningssystemets genombrott på 1950-talet. Det innebar rationaliseringsvinster i storleksordningen 2-3 procent. Det var då märkesvarukonkurrensen fördes in i butiken och reklamen kom konsumenten in på livet." Omställningen gick på Gotland liksom på andra håll något snabbare på Konsum-sidan än inom rCA, där det
bland handlarna fanns ett märkbart motstånd mot nymodigheter." r
många större städer fick planmonopolet och dess tillämpning en
avgörande betydelse, men i en liten stad som Visby betydde det
mindre. Det är relativt få butikslägen som är helt nya.
Vid valet av konkurrensmedel har de tre blocken delvis valt skilda strategier. Till det gemensamma hör satsningen på gotländska
produkter. Konsum var här först och de andra har följt efter; alla betonar inte bara kvaliteten utan vädjar nog också till lokalpatriotismen.
Prisfrågorna har med jämna mellanrum dykt upp. Särskilt har de
s k "julskinkestriderna" tilldragit sig allmänt intresse, även på riksplanet. En allmän skärpning av priskonkurrensen inleddes emellertid redan i och med fabrikanternas märkesvaruannonsering under
slutet av 1950-talet genom veckoannonseringen. Läget har därefter
ytterligare skärpts och utrymmet för marknadsföringsåtgärder vid
sidan av priskonkurrensen har krympt mer och mer. Till slut har
detta gått ut över både veckoannonseringen, som minskat i betydelse, och direktreklamen med floran av rabattkuponger till konsumenterna. Leverantörerna lämnar i allt mindre utsträckning, både
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när det gäller antalet varor och bidragens storlek, stöd till dessa
aktiviteter. Alltjämt har dock direktreklamen stor omfattning inom
ICA, speciellt sommartid på Gotland. Till den nedpressning av prisnivån som skett har hittills lågprisbutikerna knappast bidragit alls.
1993 har de dykt upp i Visby, men det förefaller inte som om ICAhandlarna eller Konsum känner något hot. Prognosen om att lågprishandlarna skall erövra 15 procent av marknaden lär för Gotlands del inte infrias på länge."
På 1950- och 1960-talet blev "kundorientering" ett slagord." Egentligen innebar det dock knappast något nytt utan begreppet fick blott
en annan innebörd. Det talades om att behov och användningsområden skulle prioriteras och att gammalt branschtänkande borde
överges. Livsmedelshandeln tillhörde pionjärerna. Varorna började
exponeras efter användningsområden, besläktade produkter sammanfördes och kunderna fick uppslag till kompletterande köp. Samma vara kunde därmed komma att exponeras på flera ställen i butiken. Det var då livsmedelshandeln började lägga sig till med högfrekventa artiklar från andra varuområden - dagligvarubegreppet
präglades.
Blocktänkandet leder lätt vilse när det gäller styrningen av de
enskilda företagen. I nuläget är självständigheten betydligt större
än många föreställer sig. Sålunda sker Konsum Gotlands marknadsföring från kontoret i Visby utan inblandning från Stockholm." Företaget är i alla avseenden helt självständigt och ledningen har därmed det övergripande ansvaret för marknadsföringen både av produkter och av företaget som sådant. På 1980-talet har en tydlig marknadsstrategi lagts fast. Den aktivering som detta inneburit har medfört att Konsum Gotlands marknadsandel beträffande dagligvaror
ökat från i runda tal 16 procent 1975 till 25 procent 1992 (jfr dock
8.1). Sistnämnda siffra är ungefär fem procentenheter högre än riksgenomsnittet. Marknadsandelen har i det kärva konkurrensklimatet under de allra senaste åren i stort sett stagnerat 1989-1992. I
direktreklamen utnyttjas den i Stockholm producerade Matglädje
och till de egna medlemmarna sprids Prisfest. På en lägre nivå arbetar varje butiksföreståndare med sin egen direktreklam som komplement. De starka säsongvariationerna ställer särskilda krav på
marknadsföringen.
Inom ICA har de övergripande marknadsfrågorna kommit att
sammanföras i regionala marknadsråd. Gotland har därvid förts
ihop med Stockholm, Uppland och Södermanland. För Gotlands del
finns dessutom en lokal marknadskommitte, som har att ta ställning
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till förslag om sponsring etc för att locka kunder." När det gäller
annonsering har de gemensamma aktiviteterna blivit av mindre
omfattning än tidigare. I stället annonserar allt fler ICA-handlare
oftare sina priserbjudanden i lokalpressen. Det är viktiga spjutspetsar som riktar sig lika mycket mot andra ICA-handlare som mot
Konsum. Ytterst är marknadsföringen inom ICA i högre grad än
inom Konsum den enskilde butikschefens avgörande. Detta är också i överensstämmelse med grundfilosofin inom ICA att lämna utrymme för varje handlares individuella affärssinne och handlingskraft och låta dessa egenskaper avgöra vilka som blir framgångsrika
och vilka som misslyckas. Samtidigt lär det inte kunna förnekas, att
det inom ICA utbrett sig en betydande konformism i fråga om val
av marknadsföringsåtgärder och utformning av butiksinredningar.
Tendensen att snegla på varandra har satt sina spår. Därmed har
också likriktningen mellan ICA-butiken på Gotland och på fastlandet fullbordats.
För den enskilde detaljhandlaren har hans val av handlingsparametrar i konkurrensen blivit alltmer komplicerat." Han har blivit
alltmer beroende av - förutom kunder och leverantörer - politiker
och aktörer utanför Sverige.
Sortimentsförändringarna har under efterkrigstiden blivit allt
snabbare. Förändringarna var snabba redan på 1950-talet, vilket
framgår av jämförelser gjorda mellan 1953 och 1960.41 Lanthandelns
butiker fick ett mer fullständigt livsmedelssortiment med fler varugrupper och varuslag. Till det nya hörde de djupfrysta varorna. I
städerna förstärkte speceributikerna sin position genom större sortimentsbredd, under det att mjölk-, bageri- och charkuteributikerna
var på väg ut. Specerihandlarna ökade sin andel av livsmedelsomsättningen från 70 till 80 procent.
Det kunde på 1950-talet visas, att ungefär hälften av argumenten
för sortimentsförändringarna var efterfrågeinspirerade." Detta gällde
upptagandet av nya varugrupper, märken och varianter; när det
gällde nedläggningar rörde det sig om en tredjedel. Det betydde att
leverantörerna i större utsträckning måste använda sig av annonsering i dags- och veckopress och andra reklamaktiviteter för att skapa efterfrågan.
Varornas livscykel minskade från tio till fem år från 1950 till 1979
och utvecklingen har fortsatt i samma riktning därefter."
Ett stort urval blev efter hand en ovillkorlig förutsättning för att
kunna bedriva livsmedelshandel." Kravet på urval hade fått allt
större tyngd och gynnade de stora enheterna.
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Av avgörande betydelse har varit att produkterna inom livsmedelshandeln i allt större utsträckning blivit fabrikantförpackade och
att lagringsbeständigheten ökat. Parallellt med detta fortsatte märkesvarorna att slå igenom. Den ökning som skedde av sortimentsbredden och sortimentsdjupet ledde till att de större allivsbutikerna
1965 normalt saluförde 2 500-3 000 artiklar och de små butikerna
omkring 1000.45 1990 har detta ökat till 5 500 (ofta ligger 6 000 artiklar
inne i datorn) resp 1 200. Det är alldeles tydligt att attraktionskraften
hos ett rikt sortiment starkt gynnar de stora i förhållande till de små.

8.4

Handlaren som företagare

Den gängse bilden av äldre tiders lanthandlare som en glad och
gemytlig prick, full av historier och med utpräglad förmåga att ta
folk, kan knappast sägas vara heltäckande. Det krävdes faktiskt också
sinne för affärer, kunskaper i köpenskap. Både hans roll som centralfigur i butiken och som affärsman har onekligen ändrats under
de senaste etthundra åren. Även i dessa hänseenden sker de stora
förändringarna efter andra världskriget. Det finns anledning att särskilt undersöka på vad sätt och i vilka hänseenden hans arbetsuppgifter har ändrats och om möjligt söka klarlägga när förändringarna
har ägt rum.
Det har ställts upp teorier för hur nya butiksformer introduceras
men dessa saknar relevans för Gotlands del- med den ofullständiga
konkurrens som där rådde - och kan därmed förbigås."
Den lanthandlare som etablerade sig före första världskriget hade
såsom framgått av ett tidigare avsnitt knappast några problem med
kapitalanskaffningen, under förutsättning att han kunde ordna försäljningslokal. Handelsnäringen var inte kapitalintensiv, vilket var
en förutsättning för de många etableringarna. Kanske stod inte grossisterna i kö för att få leverera varor på kredit, men det fanns ett
klart intresse hos dem att knyta nya kunder till sig. För detaljisten
gällde det att ha goda referenser från tidigare anställningar inom
handeln eller att ha skött sig som jordbrukare eller i annan yrkesverksamhet. Var detta fallet hade han inga svårigheter att få varor
levererade till försäljning.
Inköpsfunktionen erbjöd kanske något större problem. Säljare
kom fram till andra världskriget resande regelbundet minst en a två
gånger om året och tog upp sina order. De kom både från grossister
i Visby och på fastlandet och även i någon utsträckning från produ-
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centerna direkt. Regelbundna leveranser skedde från Visby-grossister veckovis eller månatligen i en tid då färskvaror var en obetydlig
del av sortimentet. För köpmännen gällde det främst att inte dra på
sig för stora lager och att undvika varor med låg omsättning i sortimentet. Inventarielistorna visar att deras svårigheter att stå emot
var betydande och att sortimentet fick en bredd som med dagens
mått ter sig orimlig. Varukännedom skaffade han sig snabbt genom
erfarenhet, i den mån han inte från tidigare anställning inhämtat
den. Först efter andra världskriget började man ifrågasätta systemet
med kringresande säljare och ersätta dem med beställningsorder
direkt till grossisterna skriftligen eller per telefon." Då sågs även
leveransrutinerna över och tätare leveransturer infördes.
Det är knappast troligt att handlaren ägnade själva säljfunktionen någon närmare analys. Det var för honom närmast självklart att
en aktiv marknadsföring bestod i att vara så välsorterad som möjligt, att erbjuda kunderna det de ville ha och att själv vara närvarande i butiken. Skicklighet i själva köpenskapen i förening med serviceanda var ändå det som till sist tryggade framgången.
Inte heller personalproblemen beredde allvarliga bekymmer. Till
en början var handlaren ofta ensam. Så småningom fick han i många
fall hjälp av hustrun eller någon annan familjemedlem. När det var
fråga om att anställa affärsbiträde rörde det sig oftast om ett enda, i
undantagsfall två eller tre. Fackföreningsanslutning förekom knappast alls, varför några besvär med tillämpningen av kollektivavtal
inte existerade."
Det stora bekymret var lönsamheten. Nästan all försäljning skedde på kredit. Lyckades han driva upp omsättningen, hände det ofta
att kunderna kom på obestånd med kreditförluster som följd. En
viss balansgång var i regel nödvändig. Bönderna hade ont om kontanter och köpte - såsom visats tidigare - otroligt små kvantiteter av
de varor som de behövde. Möjligheterna att ta ut priser som gav
rimliga förtjänstmarginaler var begränsade. Lanthandlaren var under detta skede också en ensam man i den bemärkelsen, att han inte
hade något stöd av kollegor eller branschsammanslutningar.
För de något större lanthandlarna, som även bedrev spannmålshandel, var situationen en annan. De kunde lättare välja bland kunderna och avstå från att lämna krediter till betalningssvaga. Särskilt
detta - i förening med lägre räntekostnader - skapade förutsättningar för väsentligt bättre lönsamhet och större ekonomisk trygghet.
Specerihandlarna i Visby upplevde en situation som i flera avseenden påminde om den mindre lanthandlarens. Lönsamheten vari-
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erade men var i de flesta fall ett problem. Konkurrensen var mer
kännbar än på landet. Kunderna bevakade på ett effektivare sätt
priserna. Det gällde i ännu högre grad för affärsinnehavaren själv
och hans biträden att vårda sig om kvalitet och service och att vara
skickliga säljare. För Visby- handlarna var det något lättare att uppnå resultatförbättringar genom att driva upp omsättningen. Bland
alla köpmännen var det dock säkert mycket få som uppnådde en
tillfredsställande vinst.
Efter det tillfälliga gulascheriet under och efter första världskriget, då några köpmän snabbt gjorde sig förmögenheter, följde deflationskrisen, som bragte en del av dem på fall. Förutsättningarna för
köpmännens verksamhet återgick i stort sett till ordningen. Förhållandena under mellankrigstiden kom inte att på ett mera genomgripande sätt skilja sig från förkrigstidens. Särskilt de centralt fastställda bruttopriserna hämmade konkurrensen och verkade konsoliderande på strukturen.
Detaljhandeln utgjorde under hela tiden fram till andra världskriget en väsentlig del av det nätverk, som innebar social kontroll
och fasta relationer också i affärslivet. Det var för Gotlands del först
i och med Tempos etablering 1939 som nya strömningar kom in.
Inkallelser, ransoneringar och kupongfiffel medförde att den gamla
ordningen aldrig återställdes. Nya och rörligare mönster bildades.
Helt andra krav kom att ställas på köpmännen än tidigare.
Under efterkrigstiden svepte förändringens vind in över detaljhandeln. Bruttoprisförbudet, självbetjäningssystemet och bilismen
blev i tur och ordning de faktorer som utlöste nya krafter. Det är
ingen överdrift att tala om en revolution inom köpenskapen, som
mycket länge fortsatt i gamla banor - praktiskt och tekniskt.t? Sverige
låg som Arndt visat tidigt framme med självbetjäningssystemet, som
slog igenom i land efter land i Europa på 1960-talet.50 Det kunde
konstateras ett tydligt samband mellan ekonomisk utvecklingsnivå
och utbredningen av självbetjäningssystemet.
De nya förutsättningarna krävde en mycket snabb anpassning av
köpmännen. Den som inte insåg detta fick stora svårigheter att fortsätta. Till den inte alltid så enkla anpassningen hörde bl a att åstadkomma större säljytor och en mer hygienisk inredning samt en layout som passade för det större sortimentet. Nu var dock handlaren i
allmänhet inte ensam utan fick ett effektivt stöd från ICA:s gemenskap och från andra organisationer inom näringslivet.
För att börja med inköpsfunktion och lagerhållning skapades inom
ICA tidigt rutiner som var till stor hjälp för handlarna. I början av
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1940-talet introducerades lastpallen i Sverige." Den kom tillsammans med gaffeltrucken att i hög grad rationalisera varuhanteringen. I slutet av 1980-talet gav datoriseringen förutsättningar för den
elektroniska avläsningen i kassorna och därmed för en ständig uppdatering av lagerhållning och inköpsbehov. Den enskilda butiken
blev en punkt i ett nätverk, där logistiken kopplade ihop fabrikant,
partihandel och detaljhandel i syfte att uppnå " optimal lagerhållning". Logistiken blev också ett medel att sänka transaktions-, transport- och ledkostnaderna mellan beordring och leverans. För de mindre enheter som anammade nyheten innebar detta en stor förbättring. Det är signifikativt att när köpmän i sex internationella regioner 1991 rangordnade frågor som de ansåg var av störst betydelse
för sina företag fick logistik/ distribution höga värden överallt och
högst i [apan." Köpmannens möjligheter att agera i systemet är begränsade, men han har kvar beslutanderätten i fråga om vilka
varor som skall ingå i hans sortiment. För ICA-köpmannen är det en
fördel att röra sig inom ICA-sortimentet.
Informationsteknologin har redan påverkat kommunikationen
mellan företagen och myndigheterna och inom de stora kedjorna
har detta bl a lett till effektivare inköpssamordning och marknadsorientering.P Till fördelarna hör vidare färre felleveranser och en
snabbare och effektivare order- och faktureringsadministration samt
en samlastning till lägre kostnader. Varje butik får inom datanätet
sina egna linjer från streckkoden till producenten. I en framtid räknar man med att nå fram till ett informationsutbyte som omfattar
samtliga aktiviteter som påverkar kundens uppfattning om en viss
vara, innefattande även hyllallokering och exponering. Från konsumenthåll har uttryckts oro över omfattningen av felläsningar i snabbköpsbutikernas kassor."
Sammantaget innebär den utveckling, som handeln nu är inne i,
att utrymmet undan för undan har inskränkts för individuella initiativ även på försäljningssidan. En likriktning har kommit att prägla
dispositionen av utrymmena i butiken, varuexponeringen, prissättningen och t o m annonsering och direktreklam. Det har likväl visat
sig att möjligheter har bevarats för att entreprenörskap och affärssinne skall kunna göra sig gällande. Den avpersonifiering som förekommit inom handeln ser ut att efterföljas aven våg där personlig
service och varukännedom på nytt uppskattas. Omsorg om kunderna och offensiva satsningar med priserbjudanden kommer sannolikt att även framdeles höra till det som bidrar till en god lönsamhet,
vid sidan av kostnadskontroll och begränsning av svinnet.
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I något fall har vi sett att handlare brutit sig loss från ICA och i
stället valt Vivo under motiveringen, att därmed ett större mått av
individuell frihet och ett större utrymme för egna ideer och initiativ
skulle uppnås. Det förefaller dock som om ICA-ledningen skulle
vara medveten om problemet. Strävan är att få handlarna att känna
sig just som köpmän, men detta är ingen lätt uppgift i en tid då
logistiken alltmer dominerar. Samtidigt går det att hävda att just
den nya informationsteknologin skapar ökat utrymme för egna insatser i syfte att bl a ge ökad kundservice.
För att handeln som till sin natur är rörlig åter skall få större
dynamik krävs innovationer även centralt på produktutvecklingens
och marknadsföringens område." Tecken tyder på att konsumenten
blir mer självständig och får mer att säga till om." Möjligheterna att
informera sig ökar avsevärt och därav lär följa större krav på handeln och i sista hand producenter och leverantörer.
Under efterkrigstidens stora förändringsprocess har även företagsformen inom handeln aktualiserats. Enmansföretaget var mycket
länge dominerande och aktiebolagen fåtaliga; handelsbolag förekom knappast alls. Här inträdde en förändring under investeringsvågen på 1970-talet. Aktiebolagsformen blev allt vanligare och till
slut helt dominerande. Aktierna är dock nästan alltid familjeägda, i
den mån inte ICA gått in under ett initialskede.
Jämför man utvecklingen på Gotland under efterkrigstiden med
den på fastlandet har som tidigare antytts en viss eftersläpning förekommit. Den har sin förklaring lika mycket i näringslivets speciella
struktur som i en större försiktighet bland köpmännen själva. Den
omständigheten att Gotland är en avgränsad marknad i den bemärkelsen att gotlänningarna ej kan göra sina livsmedelsköp utanför ön
bör ha verkat i samma riktning.
Skillnaden har i viss mån utjämnats genom att gotlänningarna
till större delen inhämtat eftersläpningen. Någon skillnad mellan en
ICA-handlare på fastlandet och på Gotland lär icke längre föreligga
när det gäller affärsmetoder, affärsteknik eller lönsamhetsinriktning.
Lågprissatsningar är dock alltjämt sällsynta på Gotland.
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Köpmännens ställning i samhället

8.5.1 Tiden före första världskriget
Den kår av köpmän som verkade i Sverige under tiden före första
världskriget var en tämligen heterogen krets. Det berodde bl a på
att rekryteringen skedde från en mängd olika yrken och att den
sociala bakgrunden skilde sig." Likväl har det gjorts försök att sammanföra handlarna och hantverkarna till någon slags småborgerlig
enhet med ideologiska särdrag."
Även på Gotland var köpmanskåren i viss mån heterogen. Grosshandlarna i Visby utgör en kategori för sig liksom de ganska få
lanthandlare på landsbygden som kombinerade sin bodhandel med
en partihandel i spannmål. Övriga lanthandlare var dock antagligen en relativt homogen grupp. Till detta bidrog säkert, att det övervägande flertalet handlare tidigare arbetat hos andra handlare för
att skaffa sig kunskaper och erfarenhet. I många fall hade man ärvt
affärsrörelsen och i ett mindre antal fall var handlaren samtidigt
jordbrukare. Någon enstaka gång var han sjökaptens- eller folkskollärareson."
Det har i den vetenskapliga litteraturen diskuterats vad som föranledde dem som öppnade eget att ta detta steg." Var det främst
deras egen vilja och ambition eller skedde det under ett yttre tryck?
I fråga om Gotland gäller den första förklaringen i flertalet fall.
Något socialt tryck att välja handlareyrket för att undgå pauperism
eller emigration förekom veterligen inte. Den sociala strukturen var
en helt annan än den exempelvis i storstäder eller i Norrland.
Även i Visby fanns det som nämnts två kategorier av köpmänvid sidan av grosshandlarna. Den ena var en liten grupp, innehavarna av köpmansgårdarna, som i stor utsträckning handlade med
landsbygdsbefolkningen, och den andra de vanliga specerihandlarna. De sistnämnda förde ett annat sortiment än lanthandlarna men
de var som yrkesgrupp inte olika lanthandlarna. Någon motsvarighet till den uppdelning av köpmännen i egentliga köpmän och hökare eller krämare som förekom i Danmark resp Tyskland är inte
känd från Cotland."
Det finns anledning varna för en överbetoning av skillnaderna
mellan de här nämnda köpmannakategorierna. Släkt- och vänskapsband var rikligt förekommande över gränserna. Det var också väsentligt att alla de fyra stora grossisterna i Visby hade byggt upp sin
rörelse från början - även om Björkander var född i ett handlarehem
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i Rone och föräldrarna så småningom flyttade in till Visby. De tre
andra - Degerman, Kolmodin och Lundberg - kom alla från landsbygden och etablerade sig efter en lärotid i Visby. Banden till de
familjer som tidigare dominerat affärslivet i staden, Arweson, Cramer och Ekman, hade klippts av, även om Kolmodin formellt övertog Ekmans agenturer 1904.
I den vetenskapliga litteraturen både internationellt och i Sverige
har förts en diskussion om köpmännens ställning i samhället, varvid man utgått från begrepp som borgarklass och arbetarklass. I
diskussionen har bl a deltagit Heinz-Gerhard Haupt i Tyskland,
Jörgen Fink i Danmark samt i Sverige Thomas Magnusson och Tom
Ericsson. Särskilt den sistnämnde har beskrivit köpmannakåren som
en småborgerlig grupp.v Detta har lett till att det har ifrågasatts om
icke småborgerskapet och företagsamma grupper inom arbetarklassen spelat en viktigare roll för formeringen av bourgoisin och det
moderna industrisamhället än vad man tidigare trott." Det är ett
omdöme som mycket väl kan stämma på sina håll i landet, men
karakteristiken torde knappast vara adekvat för Gotlands del. I det
följande skall anges några tolkningsramar för att ange de sociala
formationer som handelsmännen - med de begränsningar som ligger i själva klassbegreppet - utgjorde och för deras samhällssyn.
Såsom skall framgå pekar allt mot att köpmännen var borgare rätt
och slätt men absolut inte småborgare, varmed i allmänhet menas
ett samhällsskikt mycket nära arbetarklassen.
Det föreligger trots vad som sagts skäl att beteckna köpmännen
som en sammanhållen grupp. En av orsakerna härtill är de nämnda
släktförhållandena. Köpmännen gifte sig som regel med döttrar till
köpmän eller högre ståndspersoner (se bl a i kap 3 anförda exempel). Någon sammanblandning med hantverkare förekom inte och f ö
inte heller yrkesmässigt, varför det för Gotlands del inte går att tala
om en småborgerlig grupp bestående av köpmän och hantverkare.
Mycket talar för att många av Gotlands köpmän skulle ha blivit
uppbragta om de fått stämpeln småborgare på sig. Inte så få titulerades konsul, patron och grosshandlare och någon redan vid denna
tid direktör. Att de och deras kollegor skulle ha blivit pikerade av
en antydan om att de skulle ha haft en fot i borgarklassen och en i
arbetarklassen behöver inte betvivlas. De visste med säkerhet var
de stod med bägge fötterna. Köpmännen på Gotland befann sig icke
i kläm i industrialiseringsprocessen och det gjorde sannolikt inte
heller de gotländska hantverkarna. För hantverkarnas del kan situationen ha varit lik den i Danmark."
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Typiskt är att när borgare i Visby åren närmast före första världskriget byggde sommarvillor, en del nog så fashionabla, vid Axelsro,
6 km söder om staden, var det grosshandlare och handlare som gick
i spetsen, följda av urmakaremästare och bagarmästare, men även
av officerare, läkare, tandläkare och stadens blivande borgmästare.
Även om inte alla umgicks, kände de säkerligen gemenskap och
hade många gemensamma värderingar.
Ett annat uttryck för gemenskap var Odd Fellow-logen i Visby,
som bildades 1901. Redan från början kom handelsmännen att spela
en framträdande roll tillsammans med läkare, lärare, tidningsmän
och tjänstemän. Samma sak var det i den sedan 1874 arbetande frimurarelogen. där grosshandlare och handlare hade ledande befattningar. Även i sällskapet D.B.W., som var en central träffpunkt i
Visby vid denna tid, intog handlare och grosshandlare en framskjuten ställning. I alla de tre här nämnda sammanslutningarna var det
sannolikt otänkbart att vid denna tidpunkt invälja personer från
arbetarklassen.
Ytterligare bevis för att handlarna uppfattades som "pålitliga
borgare" kan hämtas från den säkerhetsunderrättelsetjänst som organiserades på Gotland 1914. 65 Uppgiften avsåg att "klarlägga s k
säkerhetshotande verksamhet", dvs verksamhet som kunde hota rikets säkerhet, oberoende och statsskick. Det gällde både den yttre
och inre säkerheten. Sju personer knöts till underrättelsetjänsten
och av dessa var tre lanthandlare. Ytterligare personer har nämnts i
sammanhanget som knutna resp påtänkta agenter, tillsammans tio,
varav nio var lanthandlare.
Gotländska handlare fanns före första världskriget representerade i landstinget, stadsfullmäktige och drätselkammaren och andra
kommunala nämnder. Flera av dem umgicks med samhällets högsta
skikt. Valhemligheten gör att vi inte vet något bestämt om hur de
röstade, men det förefaller mot angivna bakgrund föga troligt att
någon enda köpman lade sin röst på socialdemokraterna. Detta parti kom f ö inte in i stadsfullmäktige förrän 1916 och då under beteckningen "Nykterhetsvännerna" och i landstinget först 1919.
Det har ganska träffande sagts att handlanden var "herremansklassens ambassadör i bonderiket"." Peter A Munch har också slagit fast att lanthandeln ekonomiskt och kulturellt utgjorde stadens
yttersta förpost mot landsbygden.FSven Salje har framhållit att lantaffärerna under 1800-talets senare del och 1900-talets första årtionden var landsbygdens kulturhärdar i samma utsträckning som prästgårdar och skolhus." Bönderna betraktade handlaren och hans fa-
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milj som herrskap. Det är i många sammanhang omvittnat vilken
central roll lanthandlaren intog i bygdens liv, bl a i kraft av sin
intellektuella rörlighet." Han blev ofta en förtroendeman för sockenborna. Gustaf Näsströms karakteristik av lanthandlaren stämmer
väl in också på köpmän på Gotland men kanske inte på alla." "Handelsmannen bar stärkkrage till vardags och var en ståndsperson vid
sidan av prästen, skolläraren och länsman. Han kunde läsa, skriva
och räkna och hade med sig en fläkt ifrån världen".
Handelsmannen hade dock all anledning att inte betona sin klasstillhörighet. Han var pragmatiker och utgick i sitt handlande från
vad som var bra för affärerna. Med kollegorna hade han sällan några tvister. Det gjorde att det bland köpmännen utvecklades ett kårmedvetande och en vi-känsla."
I denna gemenskap ville många handlanden inkludera även de
främsta av sina anställda, som betraktades som blivande kollegor.i?
Att stå bakom disken var även socialt att ha "kommit upp sig" ansåg föräldrar till fattiga barn." Många anställda var också inriktade
på att öppna eget så snart som möjligt och brydde sig mindre om
anställnings- och lönevillkor. Handelsmännen kände sig säkert ofta
som "kapitalister", trots att många hade ekonomiska svårigheter
och motgångar, som i en del fall rent av ledde till konkurs.
Det har redan nämnts att handelsmännen, på Gotland som annorstädes, fick många politiska förtroendeuppdrag. E H Törnberg
uttrycker detta litet högtidligt på följande sätt: "Aldrig för ett ögonblick få vi förgäta de ansträngningar, som städernas handelsmän
utvecklat inom det kommunala livet". Det är också Thörnberg som
kallat handlarna för en slags "societet", som skilde sig markant från
den kommersiella lågklassen såsom gårdfarihandlare och torg- och
marknadsmånglare. Det kan tilläggas att Pelle Sollerman i sina skildringar från Klintehamn, där han tecknar porträtt av de ledande handelsmännen både före och efter första världskriget och särskilt av
köpmansamhället 1920, betonat att det inte var bönderna som räknades som högst, utan köpmännen."
Det är känt att handelsmännen varit ganska framträdande inom
frikyrkorörelsen." Även i detta fall skapades ett slags kår- och näringsintresse, som förr ofta hade sin spjutspets riktad mot kooperationen. Även i de nykterhetsorganisationer som stod nära de frireligiösa samfunden fanns talrika inslag från köpmännen.
Denna bild stämmer i sina huvuddrag med förhållandena på
Gotland. Kända missionsföreståndare var handlandena O E Olsson
(1850-1930) vid Stora torget i Visby och C P Jacobsson (1858-1939),
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som var handlande först i Bäl, sedan i Stånga och slutligen i Visby.
Till kretsen hörde också Otto G Olsson i Ardre och hans svåger
Harald Ericsson i Ala. Initiativet till bildandet av de tre första goodtemplarelogerna på Gotland 1882 kom från en handlande, Oskar O
Engström." Betydande insatser inom dessa rörelser gjorde under en
något senare period Gösta Björstam (1901-1990), som en tid drev tre
livsmedelsbutiker i Visby. Sedan ungdomen var han medlem av
baptistförsamlingen och engagerade sig också i nykterhetsrörelsen
inom Tempelriddarorden, där han anförtroddes uppdraget som ordensmästare, samt i frimurarorden. Han invaldes 1939 i stadsfullmäktige för folkpartiet och tillhörde även landstinget och flera av
landstingets styrelser. Det kan tilläggas att Björstam var mycket intresserad av den gotländska handelns historia och ännu uppe i hög
ålder medverkade i Fornsalens handelsbod.
I Visby-politiken var alla de fyra ledande grosshandlarna aktiva
såsom ledamöter i stadsfullmäktige eller drätselkammare. Till de
ledande kommunalpolitikerna räknades också handlandena Tycho
Klingwall (1826-1913), Hugo Pettersson (1852-1933) och Anton Johansson (1864-1931).
På landsbygden gjordes stora kommunalpolitiska insatser, ibland
i flera generationer, av bl a handlandena Smitterberg och Snöbohm i
Klintehamn, Hansen i Burgsvik, Wittberg i Hemse och Cramer i
Rone. Bland de kommunalt aktiva må även nämnas följande handlanden: Lars Broander i Rone, August Melin i Hemse, John Schwan i
Katthammarsvik och Wilhelm Wahlby i Buttle. Uppräkningen skulle kunna göras mycket lång. En central gestalt på landsbygden var
länge Ferdinand Nyström (1835-1917) i Slite, som vid sidan av skötseln av sin omfattande affärsrörelse och sitt stora rederi hann med
att vara ordförande i hamndirektion, kommunalnämnd och kommunalstämma.
I landstinget var det bara Fårö-handlaren Oscar Larsson och Ronehandlaren Gustaf Cramer som tog plats under den nu behandlade
tiden vid sidan av C J Björkander från Visby, som satt där 18961909. Det var tydligt att det var jordbrukarna som mer och mer
dominerade landstinget och att köpmännen där spelade en relativt
underordnad roll. Detta omdöme gäller även för senare tider, då C
G Björkander och Gösta Björstam återfanns där."
Det behöver inte råda minsta tvivel om att de ledande grossisterna i kraft av sin inkomst- och förmögenhetsställning tillhörde samhällets översta skikt både när det gällde inflytande och status. Detta
går också att belägga genom medlemsmatriklar och minnesskrifter
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från olika sammanslutningar. I den mån de ägnade sig åt personligt
umgänge återfanns i umgängeskretsen ledande bankmän och ledare för större företag, landshövding, biskop, general, överstar, landssekreterare, landskamrerare och häradshövdingar.
Bilden när det gäller köpmännen i detaljistledet var säkert mer
splittrad. Inte sällan rådde det ett gott kollegialt förhållande som
även ledde till ett personligt umgänge inom köpmannakåren. Utanför den kretsen rörde det sig om kommunala chefstjänstemän, statstjänstemän som postmästare, telegrafkommissarie och tullförvaltare och i viss utsträckning läroverkslärare. Att det var en klar skillnad mellan grosshandlare och detaljister i fråga om samhällelig status före första världskriget och även under mellankrigstiden förefaller tydligt.

8.5.2 Mellankrigstiden
8.5.2.1 Maktcentrum i Visby
I den ekonomisk-historiska litteraturen har frågorna kring ägarmakt
och ägaransvar kommit att uppmärksammas alltmer. Särskilt ägarfamiljernas roll har blivit belyst, varvid företagsekonomisk teoribildning kring "nätverk" utnyttjats för hypotesbildningen." Ägarnas relationer till andra företagare och till institutioner har påverkat
deras val av strategi och marknadsinriktning. Ofta har det blivit
fråga om ett slags revirtänkande. Glete har i sin undersökning nämnt
även lokala maktkoncentrationer i städer som Malmö, Helsingborg,
Gävle och Norrköpng." Bilden kan kompletteras med en skildring
av förhållandena i Visby på 1920- och 3D-talet.
Om maktcentrum i Visby har talats mycket men skrivits litet.
Paret Ekman-Wimans ställning, makt och inflytande inom det gotländska näringslivet och samhället i stort under mellankrigstiden
var väl känd av samtiden. Det rör sig om Carl Emil Ekman (f 1868,
d 1954) och Henric Wiman (f 1872, d 1958), men till gruppen bör
också räknas Carl Gustaf Björkander och i viss mån veterinären Carl
Ahlgren. Ekman var från början köpman och grosshandlare, men
han överlät redan 1904 sin rörelse till C I Kolmodin för att kunna
helt ägna sig åt rederi och skeppsklarering. Det som motiverar att
gruppen något berörs i denna framställning är framför allt Björkanders deltagande, eftersom han var Gotlands störste partihandlare.
Det som förde gruppen samman var gemensamma intressen i
Gotlands bank och andra företag, bland dem Ångfartygs AB Gotland. Ekman var ordförande i banken och VD i ångbåtsbolaget, med-
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an Wiman var VD i banken och ordförande i ångbåtsbolaget. Björkander var med i styrelserna för båda bolagen. Ahlgrens roll var
betydelsefull på det sättet, att han genom sin yrkesverksamhet väl
kände många lantbrukare, även om Wiman själv, som i yngre år
varit en framgångsrik jordbrukare, också besatt en mycket god personkännedom. Över huvud taget hade banken byggt upp ett nätverk av personer för att bl a underlätta kreditgivningen.
Varje dag kl 11 träffades dessa fyra herrar på Gotlandsbankens
kontor." Det är ganska säkert att då inte avhandlades blott bankärenden utan även många andra angelägenheter i de företag där de
fyra hade ekonomiska intressen. I den mån politiska ställningstaganden, främst inom stadsfullmäktige och drätselkammare, berörde dessa företag fattades beslut om vilka åtgärder som borde vidtagas. Det är klart, att det var fråga om en maktkoncentration, som ur
demokratisk synpunkt ifrågasattes på många håll, inte bara bland
socialdemokraterna. Ur privatekonomisk synpunkt var den mycket
effektiv och bidrog till en förmögenhetsbildning, främst hos familjen Wiman. Den var också effektiv i den bemärkelsen att det togs
beslut som inte stannade på papperet utan verkligen genomfördesatt det hände saker.
Makten utövades delvis genom kreditgivningen och delvis genom påverkan av personer i företag och myndigheter som kunde
känna ett visst beroende. Många var också de som ogärna ville ha
konflikter med detta maktcentrum. De som behövde krediter ville
stå på god fot med bankledningen. Att i historiens ljus mäta gruppens inflytande eller avgöra om makten missbrukades låter sig knappast göra. Vad som bör framhållas är att det fanns balanserande
krafter - på det ekonomiska området främst i konkurrensen mellan
Gotlandsbanken och Svenska Handelsbanken, som hade avdelningskontor i Visby. Här fanns också sparbanker och Gotlands Hypoteksförening samt Jordbrukskassan. Även inom politiken fanns det balanserande krafter, som växte sig allt starkare, och som reagerade
när gruppen gick för långt i egenintresse. Dessa krafter fanns även
inom högergruppen.
Ägaregruppen hade genom tillgången till lokalt sett betydande
resurser stora möjligheter att stå emot förändringar. Likväl drevs
sådana fram, icke av inre motsättningar, men väl av ett yttre tryck.
Alliansen Ekman-Wiman-Björkander hade länge ett starkt inflytande i politiken, men den led nederlag i en av de mest uppmärksammade frågorna på 1930-talet. Det gällde anläggandet av det nya
flygfältet i Visby. Gruppen hörde till motståndarna och befarade att
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flyget skulle bli en konkurrent till båttrafiken, som den behärskade.
På 1930-talet skulle emellertid drätselkammareordföranden, högermannen Fredrik Nyström tillsammans med tre partikamrater och
socialdemokraterna driva igenom att en flygplats skulle anläggas."
En annan strid som de också förlorade var slaget om styrelseplatserna i jordbrukets ekonomiska föreningar. Det rörde sig i detta fall om
en maktkamp, där personer som var beroende av gruppen manövrerades ut.
Mellankrigstiden i Visby har ibland beskrivits som konsulernas
tid, vilket har ett visst berättigande eftersom det fanns ganska många
som anlade den titeln och som samtidigt hade stort inflytande. Otvivelaktigt spelade också de två konsuler som ingick i trojkan, nämligen Ekman och Björkander, stor roll på många områden. Den starkaste mannen Henric Wiman var dock inte konsul- han var bankdirektör.
När det har hävdats att det imperium som gruppen utgjorde skulle
ha varit uttryck för att Gotland var ekonomiskt outvecklat är det ett
uttalande som kan ifrågasättas.f Den bedömning dessa kapitalister
gjorde, att det var mera lönsamt att investera i handel, kommunikationer, bank, hotell och turistanläggningar samt bryggeriverksamhet i stället för i industriell verksamhet hade förmodligen fog för
sig. Gotland saknade de viktigaste förutsättningarna för att industriell verksamhet skulle bli lönsam, marknad och arbetskraft, och
hade dessutom ett handikapp i transportkostnaderna. Det var inte
fråga om efterblivenhet utan om en rationell prioritering som präglade maktblockets beslut. Betydligt senare ändrades förutsättningarna för industriell verksamhet och dessa kan ytterligare komma att
påverkas genom satsningen på utbildning.
Det är också en grov förenkling att påstå att det var de gotländska bönderna som genom sin föreningsrörelse slog undan grunden
för vad som kallats ett handelshus av 1900-tals typ, det som EkmanWiman utgjorde. För det första representerade dessa herrar aldrig
något handelshus. Det gjorde däremot Björkander, och det var också hans rörelse som längre fram skulle komma att drabbas av konkurrensen med jordbruksrörelsen. Det har dock här kunnat visas att
avvecklingen av Björkanders spannmålsrörelse skedde i tid och i
ordnade former. För det andra var anledningen till att gruppen,
under en generation efter grundarna, gav upp sin ställning, att det
krävdes storskalighet på de områden där de verkade, vilket Gotland inte kunde erbjuda. Det gällde järnvägen, banken, bryggeriet
och i viss mån stuveribolaget och tidningen. Att även Ångfartygs
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AB Gotland gavs upp berodde främst på att staten intervenerade
mer och mer på ett sätt som skapade instabilitet och svårigheter att
göra säkra framtidsbedömningar. Förutsättningar för att hålla ihop
familjeintressena saknades och då bedömde man det lämpligt att
lämna över majoriteten i andra händer.
8.5.2.2 Köpmän i politiken
Alla de tre i det föregående avsnittet nämnda förgrundsgestalterna i
Gotlands näringsliv var aktiva inom kommunalpolitiken och det
gäller f ö också den fjärde, Carl Ahlgren. Även trafikchefen i Gotlands järnväg Torsten Norström, som var nära lierad med kretsen,
förtjänar att nämnas, eftersom han länge var ledamot av stadsfullmäktige och drätselkammare.
Carl Emil Ekman satt i stadsfullmäktige 1903-1932, Henric Wiman 1916-1934 och C G Björkander 1928-1947. Bland andra tidigare
icke apostroferade köpmän i fullmäktige må nämnas Carl Johansson, fullmäktigledamot 1909-1928. 1939 invaldes handlaren Gösta
Björstam i fullmäktige. Efter andra världskriget återfanns där under
långa perioder från grossistsidan Carl Olof Kolmodin och från köpmännen Bertil Norberg, 1947-1966 resp 1955-1970.
Den person inom köpmanskåren som kom att göra den största
insatsen i Visbys kommunala liv var emellertid Carl Israel Kolmodin. Han valdes in i stadsfullmäktige 1913 och satt där med ett kort
avbrott till 1938. Sin huvudinsats gjorde han som ordförande i drätselkammaren, först som vice ordförande 1923-1925 och därefter som
ordförande 1926-1937. Drätselkammarens ordförande var i realiteten stadens ledande politiker, även om han - i motsats till senare
tiders kommunalråd - inte var heltidsanställd. Han hade mottagningstid en timme dagligen och ett årligt arvode, som 1926 uppgick
till 3 500 kr eller lika mycket som stadskassören hade i årslön."
Den kommunala verksamheten var vid denna tid av begränsad
omfattning. När Kolmodin tillträdde som ordförande omfattade den
årliga staten 1,6 milj kr och skatteutdebiteringen uppgick totalt (inkl
skatt till kyrkan samt skolavgifter) till 7,65 kr. När han lämnade
1938 hade staten vuxit till närmare 3,2 milj kr och utdebiteringen till
9,00 kr. Det var med andra ord en mycket försiktig utgiftspolitik
som fördes. Kolmodin med sin konservativa läggning satte en prägel av sparsamhet på den kommunala verksamheten. I allmänhet
rådde det stor enighet i drätselkammaren mellan majoriteten och de
socialdemokratiska ledamöterna. När det 1929 diskuterades att tillsätta en verkställande direktör för drätselkammaren, avvisades det
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förslaget enhälligt med hänvisning till att gällande ordning ansågs
effektiv och ur kostnadssynpunkt bäst.

8.5.3 Efterkrigstiden
Köpmännens ställning i samhället har under efterkrigstiden successivt undergått en påtaglig förändring. Vi har sett att en företrädare
för grosshandlarna satt kvar i stadsfullmäktige på 1960-talet och en
detaljist till 1970. Därefter har det saknats köpmän. Grosshandlare
av den gamla typen, som - vid sidan av sin affärsrörelse - hann med
mängder av styrelseuppdrag, ofta såsom ordförande eller kassaförvaltare, i organisationer eller ideella sammanslutningar förutom 10kalpolitiken, finns inte mer. reA-disponenter och Konsum-chefer
har varit betydligt mer restriktiva i sina engagemang och detsamma
gäller de egentliga handlarna. Kommunala uppdrag har de helt avstått från och styrelseuppdragen inom affärslivet har begränsats och
i de ideella föreningarna inskränkts till engagemang i idrottsklubbar. Scenförändringen mot tidigare är total. Till bilden hör att dagens egenföretagare är betydligt mer anonym än sin föregångare,
som en gång i tiden var känd av snart sagt varje kund i butiken.
Det finns en allmän förklaring till denna utveckling. Nya eliter
har vuxit upp genom att det politiska livet öppnat helt nya vägar till
inflytelserika positioner. Ser man till köpmännens egen situation
kan man möjligen våga peka på att den allt livligare konkurrensen
har tvingat fram ett nytt arbetsklimat och arbetstempo. Butikschefen måste ständigt vara närvarande och även om han har många
nya förfinade hjälpmedel till sitt förfogande - främst inom logistiken - är hans arbetsuppgifter betydligt mer krävande. Förr var inriktningen på själva köpenskapen - att köpa och sälja - det allt
överskuggande, medan idag så mycket annat kräver uppmärksamhet för att den komplicerade hanteringen av varor, tjänster och kassaflöden skall utvecklas funktionellt och effektivt. Ett i och för sig
obetydligt fel i systemet kan lätt få konsekvenser som är kostsamma
och till allvarligt men för avsättningen och för kunderna. Kraven på
specialkunskaper har därmed också vuxit och en fortbildning är
ständigt pågående inom framför allt de tre blocken.
Detta behöver inte betyda att intresset för samhällsfrågor och
politik, centralt och lokalt, skulle ha avtagit. r stället är det väl så att
de enskilda köpmännen överlåter åt centralt, regionalt eller lokalt
placerade ombudsmän att sköta politiker-kontakter, göra tidningsuttalanden och delta i den offentliga debatten. Politiken har nämli-
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gen inte fått mindre betydelse för köpmännen. Nu gäller det inte
bara butikslägen utan konkurrens- och konsumentlagstiftning, miljöfrågor och inte minst europeisk integration. Genom denna överföring av uppgifter på organisationerna och på centrala staber inom
ICA och KF har köpmannen fått möjlighet att koncentrera sig på det
egna och mest närliggande. Dagens köpman vill helst vara och förbli köpman - gärna med hjälp av logistik och andra hjälpmedel och slippa den splittring, som kännetecknade många av hans föregångare. Det är också de som levt efter den filosofin som visat sig ha
haft de bästa förutsättningarna att överleva och nå nya framgångar.

8.6

Fågelperspektiv och nedslag

Det långsiktiga i skeenden och förändringar har gång på gång understrukits i den föregående framställningen - inte minst i de senaste longitudbetonade genomskärningarna i olika dimensioner - vilket kan vara motiverat i en redogörelse som omfattar en så lång
tidrymd som etthundra år. Ibland har det blivit något av fågelperspektiv. Samtidigt har nedslag eller djupdykningar förekommit för
att skildra aktörer, företag och institutioner och andra företeelser
som varit typiska för kortare perioder. Exempel på sådana analyser
är behandlingen av förhållandena under de båda världskrigen.
Det är den gotländska handeln som hela tiden stått i centrum.
Siktet har varit inställt på att dra fram det typiska och särpräglade
för köpenskapen på ön. Försök har gjorts, där så har varit möjligt,
att göra jämförelser med andra geografiska områden i Sverige och
även med internationella förhållanden. I analysen har försök gjorts
att förklara både det som förenar och det som skiljer. Som en syntes
har det generellt giltiga i utvecklingstendenser och sammanhang
dragits fram.
Forskningsresultaten uppvisar en komplex bild av ett händelseförlopp, präglat av expansion och koncentration. Institutionernas
betydelse som drivkraft har uppmärksammats. Kommunikationernas utveckling, särskilt från häst och vagn till bil, har av de yttre
faktorerna betytt mest för koncentrationsprocessen vid sidan av urbaniseringen. Lika viktiga har faktorer inom handeln själv utgjort
såsom ny förpacknings-, hanterings- och förvaringsteknik, nytt marknadsföringstänkande och slutligen den nya informationsteknologin.
En gräns går mellan tiden före självbetjäningssystemets införande
och tiden därefter.
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Genomgående under de hundra åren har varit köpmännens inriktning på själva köpenskapen alltifrån verksamheten i den lilla
butiksenheten med ett begränsat nätverk och personlig marknadsbearbetning till stora enheter i ett block, som svarar för gemensam
målformulering och strategi för många samt för marknadsbearbetningen. Utrymmet för det egna initiativet var från början mycket
stort, kom att begränsas under 1970- och 1980- talet, men synes med
de nya hjälpmedel som främst informationsteknologin nu erbjuder
vara på väg att vidgas på nytt.
Forskningsresultaten är icke så säkra och pålitliga som hade varit
önskvärt. En orsak härtill är som nämnts det osäkra källmaterialet.
En annan kan vara att det är lätt att förbise vissa aspekter när man
rör sig på ett forskningsområde som delvis är nytt. Med säkerhet
kommer nytt källmaterial att kunna spåras upp och detta gäller inte
minst andra geografiska områden än Gotland. Om den nu framlagda redogörelsen kan inspirera till fortsatt forskning och på sikt öka
möjligheterna till jämförelser har ett viktigt syfte uppnåtts.
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KÖPMANSGILLET I VISBY

Köpmansgillets uppgifter

1.

Gillets tillkomst och äldsta historia

Gotländsk handel och sjöfart upplevde under 1680- och 1690-talet
ett uppsving som satte tydliga spår i öns hela näringsliv och i samhället i övrigt.' Exporten av kalk och kalksten samt trävaror och
tjära hade en god konjunktur, vilket medförde att även importen
ökade. Överskottet i handelsbalansen var dock betydande. Gamla
handelsmän i Visby kunde driva sina rörelser med ökad vinst och
nya entreprenörer sökte sig till handelsyrket. Med tidens syn på
behovet av korporativa sammanslutningar i form av skrån och societeter var det naturligt att tankar väcktes på att skapa en sammanslutning även för handelsmännen.'
Skepparna hade redan sedan några år organiserat sig i Skepparegillet, grundat 1682, när tio handlanden i maj 1692 genom en skrivelse till landshövdingen tog initiativet till vad som betecknades
som ett köpmannakompani.' Skrivelsen remitterades till magistraten i Visby och fick till resultat att dåvarande stadssyndicus, dvs
magistratssekreteraren Gottfrid Fineman, utarbetade ett förslag till
"Köpmansgillesordning för staden Visby".
Året därpå togs frågan upp i de enskilda besvär som Visby stads
fullmäktige inom borgarståndet den 28 oktober framlade till riksdagen, som sammanträdde i Stockholm.' Detta har tidigare icke uppmärksammats i forskningen kring Köpmansgillets tillkomst. En av
de två undertecknarna var en av stadens mest framstående köpmän,
Evert Bulmering, som senare kom att tillhöra den första medlemskretsen i Gillet och vars son femtio år senare var Gillets preses. I
skrivelsen till riksdagen erinrades om den stora oreda som rådde
inom handeln, varmed menades att hantverkare och andra inkräktade på köpmännens privilegier. Anledningen till att köpmännen
ville ha ett gille och en gillesordning var helt enkelt att de ville slå
vakt om sina intressen och sina rättigheter.
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Besvären föll i god jord och det var säkerligen detta som gjorde
att ärendet om gilleordningen behandlades relativt snabbt när det
senare hamnade på Kommerskollegii bord. Ämbetsverket var välvilligt inställt till tanken på ett gille och en gilleordning. Däremot
ansåg Kollegium det i Visby utarbetade förslaget alltför omfattande
och i behov aven genomgripande överarbetning; bl a bantades antalet paragrafer från 31 till 12. Den 14 juni 1694 avläts Kommerskollegii yttrande i ärendet." Redan den 18 juli stadfäste Kungl Maj:t de
av Kollegium föreslagna reglerna för Gillet."
Det skulle dröja ända till den 4 oktober innan dokumentet anlände till Visby och först den 19 november möttes landshövding von
der Osten, magistraten och handelsmännen på rådhuset, då Kungl
Maj:ts beslut kungjordes. Sammanträdesreferatet i Köpmansgillets
äldsta protokollsbok (1694-1703) avslutas med orden: "Och slöts
denne akten med lyckönskan å alla sidor".
I privilegieurkunden fanns utförliga regler om handelsmännens
rättigheter, speciellt deras skydd mot in- och utländska konkurrenter, men också om deras skyldigheter att förse Gotland med nödvändiga varor. Formerna för själva Gillets verksamhet reglerades
däremot inte. Att Köpmansgillet eller Handelssocieteten, som var
en benämning som användes parallellt och officiellt antogs i stället
för Gillet 1740, hade viktigare uppgifter och högre status än de vanliga skråna framkom under den fortsatta diskussionen om stadgar
för verksamheten.
I december 1694 utsågs preses och tre "äldste eller bisittare" att
leda arbetet inom Gillet. Så gott som alla var inflyttade tyskar eller
av tysk börd. En gotlänning, Lorentz Lange, protesterade emellertid
mot detta och lyckades bli utsedd till fjärde bisittare. I februari året
därpå antog magistraten 30 handlanden som ledamöter av Gillet.
Något egentligt reglemente för Gillets verksamhet kom dock inte
till stånd förrän 1726. Namnändringen 1740 skedde samtidigt med
liknande ändringar i andra städer.
När Köpmansgillet första gången sammanträdde, i augusti 1695,
var det för att behandla ett mål som avsåg olaga innehav av överflödiga kvantiteter tjära. I realiteten rörde det sig om en tvist mellan
handelsmännen i Visby, som slog vakt om sitt privilegium på tjärhandeln, och kalkpatronerna på Slite och Länna, som gjorde intrång
på Visby-borgarnas monopol och själva handlade med tjära. Större
delen av tjärpartiet skulle enligt domen levereras till Köpmansgillet
mot skälig betalning, vilket får anses som en mild dom, eftersom
varan hade kunnat konfiskeras. Även ett par andra domar vid samma
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tillfälle var milda. Övervakningen av handeln på landet var dock i
fortsättningen en betydelsefull angelägenhet för Gillet.
Året därpå behandlas för första gången ett ärende om gemensamt inköp av spannmål från en skeppare från Liibeck, som låg med
sitt fartyg i hamnen. Liknande ärenden blev sedan allt vanligare och
viktigare. På exportsidan förekom en strikt uppdelning av trävaruhandelns utskeppningshamnar mellan Gillets medlemmar - något
som ofta ledde till tvistigheter. S k förköp ute på gårdarna i strid
med förbudet mot landsköp förekom och beivrades utan att verksamheten upphörde. Handeln tog sina egna vägar trots förordningar och påbud.
Gränsdragningen mellan handelsyrket och hantverksskråna övervakades i fortsättningen och dessutom skedde en allmän näringspolitisk bevakning av de gotländska köpmännens intressen vid riksdagarna. Valet av riksdagsman till borgarståndet skulle visserligen
förrättas på allmän rådstuga men kom långt in på 1700-talet att mer
eller mindre anses som en intern angelägenhet för Köpmansgillet,
vars enskilda ledamöter också stod för större delen av riksdagsarvodet. Även om instruktionerna till riksdagsmännen och de allmänna
besvären till riksdagarna med tiden blev mera kortfattade och förlorade i betydelse, upphörde Gillets medverkan i dessa sammanhang
inte förrän i samband med riksdagen i Norrköping 1800.
Under nödåren i början av 1700-talet kom det till svåra motsättningar mellan köpmännen och övriga invånare i Visby. Allvarliga
klagomål framfördes över bristen på spannmål och salt. Handelsmännen försvarade sig med att missväxten 1708 ej blott drabbat
Gotland utan alla runt Östersjön. Därtill kom att Gotland varit avspärrat från november 1708 till den 6 maj 1709; ej ens postutväxling
hade kunnat äga rum.
Sin solidaritet med moderlandet demonstrerade köpmännen året
därpå, då de under Gillets medverkan överlämnade sammanlagt
580 lod silverpjäser och 381 dlr smt kontant till Kungl Maj:t för
utrustningen av nya trupper efter nederlagen vid Poltava och Perevolotjna. En liknande frivillig insamling skedde 1712 till skeppsflottans utrustning och inbringade 390 dlr smt. När den svenska örlogsflottan anlände till Slite 1714 fick Gillet i olika omgångar svara för
omfattande leveranser av skeppsdricka, spanskt brännvin, bröd, kött,
talg och smör, råg, korn och malt samt björkved.
Sedan lugnare förhållanden inträtt kunde regler för inträde i handelskåren fastställas. Magistraten bestämde 1726 att villkoret var att
aspiranten var född i Visby eller åtminstone i Sverige. Vidare gällde
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i princip sju års lärotid för att bli gesäll, men den tiden avkortades
ofta. Gesälltiden varade därefter i tre år. Sedan blev det en diskretionär prövning, som präglades av stor restriktivitet. En son till
Gillets tidigare preses Adam Helms med samma namn som denne
vägrades således trots goda kvalifikationer inträde i Gillet 1736.
Gillet försökte med till buds stående medel på allt sätt begränsa
konkurrensen. Det blev inte heller lätt för två från utlandet inflyttade handelsmän, grundaren av det stora handelshuset Donner och
den i Burgsvik verksamme Charles Chasseur att vinna inträde men det lyckades till sist.
I likhet med vår centrala myndighet för näringslivsfrågor, Kommerskollegium, hade en lokal institution som Köpmansgillet sin storhetstid på 1700-talet, framför allt under hattväldet. Det betydde hög
aktivitet och stort inflytande. Det var Kommerskollegium som 1724
tog initiativet till att Gillets medlemmar och andra borgare i Visby
samt landshövdingen skulle teckna sig för andelar i ett partrederi,
som inköpte ett fartyg från Liibeck. Avsikten var att trygga saltimporten genom trafik på Spanien och detta syfte uppnåddes fram till
dess att fartyget förliste 1732. Även en "Fransfarare", för att trygga
importen av vin, inköptes på 1730-talet under Gillets egid. När den
tidigare i Kommerskollegium mycket aktive Jacob von Hökerstedt
blivit landshövding på Gotland, försökte han 1742 få Gillets medlemmar att på nytt intressera sig för förvärv aven Spanien-farare.
Detta lyckades dock inte, utan det blev enskilda köpmän som längre
fram utan medverkan från Gillet byggde Spanien-farare på egna
varv i Visby och Klintehamn. Senare under 1770-talet medverkade
dock Gillet på offentligt uppdrag till beredskapslagring av salt och
ett särskilt saltmagasin hyrdes för ändamålet. Likväl fortsatte klagomålen på saltbrist och köpmännen hade sannolikt en viss ovilja
att lägga upp lager, som inte kunde avsättas till goda priser. Det förefaller också som om saltkonsumtionen varierade rätt mycket år från år;
så sent som 1833 tömdes beredskapslagret tillfälligt helt och hållet.
Gillet och dess medlemmar berördes också i hög grad av de regleringar som Amiralitetet och Kommerskollegium genomförde för
att trygga virkesförsörjningen till bl a batterierna i Stralsund. Motståndet var emellertid nu envist p gr av att priserna ansågs för låga.
Det krävdes hot om exportförbud för att få fram de begärda kvantiteterna. Exportkvotering av trävaror förekom f ö ganska ofta.
Ett annat affärsområde där Gillet och dess ledamöter hade intressen att bevaka gällde som nämnts handeln med tjära. Medan den
tjära som levererats till kronan, den s k skattetjäran, ofta överläts
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enligt fastställt pris till någon av Gillets medlemmar, rådde på den
övriga marknaden en livlig konkurrens, där inte sällan illojala metoder kom till användning. Myndigheterna tog initiativet till en reglering och en särskild "tjärsocietet" inrättades i mitten av 1720-talet.
Samtliga gille-medlemmar tecknade sig för andelar i detta bolag,
som i realiteten var en inköps- och försäljningskartell. Societeten
kom att verka till 1742 men återupplivades 1750. Tjärhandeln hade
emellertid avtagit och societeten fick allt mindre betydelse.
Efter många år av slitningar mellan bönderna i Burgsvikstrakten
och Gillets medlemmar angående utförseln av sandsten lyckades
parterna 1741 nå en uppgörelse, som innebar att ett bolag, bildat av
Gillets medlemmar, träffade ett avtal med bönderna på trettio år.
Konjunkturen och speciellt slottsbygget i Stockholm gjorde att leveranserna ökade till förmånliga priser. Bolaget blev en lysande affär
men avvecklades vid kontraktstidens utgång därför att bönderna
inte önskade en förlängning.
Ytterligare ett affärsområde må nämnas: spannmålshandeln. 1783
präglades av svår missväxt på Gotland och detta ledde till att ett
spannmålsförråd inrättades året därpå i det som kom att kallas Dahlmanska tornet i östra ringmuren. Den där förvarade spannmålen
skulle komma att användas för utdelning bland fattiga i Visby. Projektet kom till på tillskyndan av vice landshövdingen Reinhold Dahlman och fick sanktion av statssekreteraren Johan Liljencrantz. Verksamheten kom snart att drivas som en ren affär av Gillet. Den upphörde emellertid redan 1796. Tornet såldes 1870 till handlanden C H
Waller, som i sin tur 1920 överlämnade det till Vitterhetsakademien.
Till Gillets verksamhet hörde också redan under det första skedet fram till 1848 social hjälpverksamhet. Bland olika initiativ må
även nämnas insamlingen 1833 till en ljuskrona till domkyrkan, där
den alltjämt pryder sin plats.
Sedan handelsfriheten genomförts 1846 hade Gillet eller Handelssocieteten i dess ursprungliga form spelat ut sin roll som officiell institution, delvis av myndighetskaraktär. Sista sammanträdet
enligt den gamla ordningen hölls den 21 april 1847.
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2.

Ombildningen 1848 och
de nya förutsättningarna

De köpmän som tillhört den gamla Handelssocieteten ville gärna att
deras sammanslutning skulle leva vidare. I december 1848 antog de
ett reglemente för "Visby stads Köpmans- Gille", vilket godkändes
av magistraten den 30 december. Så småningom lyckades också Gillet, trots invändningar från Kommerskollegium, få detta reglemente
fastställt av Kungl Maj:t, vilket skedde 1851. Reglementet blev sedan gällande ända till 1941, då Pensionsstyrelsen fastställde nya
stadgar för Gillet.
Gillet fick som främsta ändamål att bereda pensioner och gratialer åt ledamöterna, deras änkor och barn. Det skulle också stärka
sammanhållningen inom handelskåren och befordra kunskaper som
ligger handelsyrket nära. Handelssocietetens kapitalfond och övriga tillgångar fördes över till Gillet. Förvaltningen av Gillets ekonomiska angelägenheter uppdrogs åt en direktion, som skulle sammanträda varje månad. Ordinarie sammankomster med Gillet skulle liksom tidigare hållas två gånger om året, dels första helgfria
måndag efter påsk, dels den måndag som infaller iLuciaveckan
(högtidsdagen) .
Verksamheten kom igång i januari 1849 och de första åren gick åt
för att avveckla Handelssocieteten och dess ägodelar och till inre
konsolidering. Inom Gillet fanns ett intresse av att Gillet skulle fortsätta att tillvarata köpmännens gemensamma intressen i skilda angelägenheter. Härav blev emellertid föga utan dessa uppgifter togs i
Visby liksom i andra städer om hand av den nybildade handelsföreningen, i vilken Gillets medlemmar ingick. I början på 1900-talet
överfördes den näringspolitiska bevakningen och andra gemensamma frågor till Gotlands handelskammare och Gotlands köpmannaförbund. Handelsföreningen upplöstes formellt 1909.
Det blev följaktligen den ekonomiska förvaltningen samt pensionsfrågorna som framdeles kom att sysselsätta Gillet. Den sällskapliga samvaron betydde också mycket för ledamöterna; högtidsdagens firande i december kom att behålla en mycket festlig och traditionsbunden form.
De kontanta tillgångarna uppgick 1849 till 5 030 rdlr b:o, vartill
kom den Gazelianska donationsfonden om 2 000 rdlr b:o. Under
1800-talet tillkom ytterligare två donationsfonder, den Klingwallska 1865 om 1 000 kr och Sällskapet Hagelsvärmens fond 1885 om
500 kr.
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Den förste ordföranden enligt den nya ordningen var P H Lindström (f 1799, d 1859). Han var son till den från Nyland i Finland
invandrade handlanden Jacob Lindström. Efter studentexamen och
hovrättsexamen blev P H Lindström köpman och rådman i Visby
1828. Han hade sin butik i fastigheten Hästgatan 15 och ägde dessutom Westöö gård i Hall. Lindström var även en framgångsrik
skeppsredare. Vid fyra riksdagar mellan 1840 och 1850 tjänstgjorde
han som riksdagsman. Han var en mycket aktiv ordförande, först i
Handelssocieteten (1828-1835) och sedan i Gillet (1849-1857). Släkten Lindström blev befryndad med många kända gotländska släkter
såsom Calissendorff, Cramer, Grubb, Hägg, Lyberg, Melin, Sturzenbecker och Westöö.
Lindström efterträddes av Lars Jacobsson (f 1807, d 1877). Denne
arbetade sig upp från ringa villkor, vann burskap 1834 och blev en
framgångsrik grosshandlare. Gillets verksamhet ledde han med stort
intresse under åren 1858-1877.
Sedan följde Rudolf Cramer (f 1811, d 1899), som vann burskap
1843 och enligt Steffen blev en av de "mest verksamma mångbetrodda personligheter Gotland någonsin haft". Han var 1856-1860
riksdagsman i borgarståndet och satt 1869 i andra kammaren? Dessutom var han ordförande i stadsfullmäktige och i landstinget samt
dansk konsul. Hans ordförandetid i Gillet omfattade åren 1878-1884.

3.

Verksamheten 1894-1994

3.1

De ledande männen

Köpmansgillets moderna historia är i mycket hög grad förknippad
med dess ordföranden. Vi träffar här på många förgrundsgestalter
inom gotländskt näringsliv, av vilka flera varit ledare för företag
inom parti- eller detaljhandel, som spelat en viktig roll och som vi
mött tidigare i denna framställning.
Vid tiden för början av framställningen i denna skrift hade Carl L
Ekman (f 1836, d 1901) tagit över ordförandeskapet i Köpmansgillet
och han kvarstod till sin död 1901. Ekman vann burskap som handelsman 1861. Han var först anställd hos L Enequist i Visby och
öppnade 1867 egen grosshandels- och agenturverksamhet. Han övertog också efter fadern den skeppsklarerareverksamhet, som nu leds
av femte generationen inom familjen. Han utsågs också till tysk
konsul. Ekman var mycket aktiv på olika områden bl a som ledamot
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av stadsfullmäktige och landstinget och som ordförande i hamndirektionen och sjömanshuset.
Som efterföljare till Ekman var Carl Johan Björkander (f 1839,
d 1918) tämligen självskriven. Han hade grundat och arbetat upp
en grossiströrelse i Visby, som var och länge skulle förbli den ledande. Även inom andra grenar av näringslivet var han verksam. Han
tillhörde grundarna av Roma sockerbruk, vars styrelse han tillhörde. I Ångfartygs AB Gotland var han länge ordförande i styrelsen.
Björkander var också livligt intresserad av allmänna angelägenheter och tillhörde både landstinget och stadsfullmäktige och var ett
tiotal år ordförande i hamndirektionen. Rysk konsul blev han 1878.
Hans tid som ordförande i Köpmansgillet blev emellertid förhållandevis kort, sannolikt beroende på att han redan hade så många andra uppdrag och på att han redan passerat de sextio, då han tillträdde, vilket då ansågs för en hög ålder.
Det blev hans svåger Rudolf Waller (f 1855, d 1940) som 1906 fick
ta över ordförandeskapet. Denne var liksom Björkander köpmanson och övertog efter utbildning vid Schartaus handelsinstitut ledningen för det då ledande handelsföretaget C H Waller i Visby.
Företaget avvecklades emellertid och Waller blev då verkställande
direktör i Gotlands Hypoteksförening. Även Waller var en betrodd
man, som tillhörde landstinget 1897-1922, varav åren 1914-1922 som
vice ordförande, stadsfullmäktige och drätselkammaren, där han
också var ordförande. Han var också ordförande i Sällskapet D B W:s
sparbank. Både med tanke på mängden av förtroendeuppdrag som
Waller innehade och med hänsyn till att han lämnat den aktiva köpenskapen var det naturligt, att han förblev ordförande endast under en relativt kort tid. Han avgick 1908 och åter igen fanns det en
given efterträdare - grosshandlaren Carl Degerman (f 1856, d 1933).
Carl Degerman, som visserligen även han tidvis engagerade sig i
allmänna värv, var i huvudsak inriktad på sin grossiströrelse, som
han med affärssinne och stor energi byggt upp från grunden. Han
kände också ett stort engagemang för Köpmansgillet, vars ordförande han förblev i hela sjutton år till 1925, då han med ålderns rätt
trädde tillbaka. Genom en donation om 20 000 kr i samband med sin
60-årsdag visade Degerman att han uppskattade Gillet som en sammanhållande kraft inom köpmanskåren.
Efter Degerman var det dags att anförtro ordförandeskapet åt
den tredje störste grossisten efter Björkander och Degerman, nämligen Carl Israel Kolmodin (f 1876, d 1963). I likhet med Degerman
hade han från grunden byggt upp sin rörelse till ett framgångsrikt
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företag. Även Kolmodin blev anlitad för politiska uppdrag och kom
att tillhöra stadsfullmäktige och drätselkammaren, där han under
flera år var ordförande. Kolmodin var i likhet med Degerman en äkta
köpman och blev mycket uppskattad som ordförande i Gillet. Efter
tretton år som ordförande drog sig konsul Kolmodin tillbaka 1939.
Efterträdaren, Carl Gustaf Björkander (f 1884, d 1956) kom i hög
grad att sätta sin prägel på Gillets verksamhet i vår tid. Han tillhörde en gammal köpmanssläkt och om hans gärning som företagsledare i grossistbranschen och hans insatser för samhället har talats
tidigare. Härav har framgått att han tillhörde de ledande inom gotländskt näringsliv och att han på sin tid var en av Gotlands mest
bemärkta män.
Björkander invaldes i Gillet som 23-åring år 1907. År 1924 utsågs
han till styrelsesuppleant och året därpå avancerade han till ordinarie styrelseledamot och vice ordförande. Samtidigt tjänstgjorde han
under många år som Gillets kassaförvaltare. Hans sätt att sköta detta värv ledde till att Gillets kapital märkbart förstärktes. Ordförande var han i ej mindre än 17 år, från 1939 till sin bortgång 1956, och
det var han som i samband med 250-årsjubileet donerade den första
ordförandeklubban till Gillet. Hans utpräglade intresse för gammal
gotländsk kultur ledde bl a till att han i Gillet återskapade gamla
sedvänjor och renodlade traditioner i samband med firandet av Gillets högtidsdag i december. Omvittnat är också hans stora insatser i
samband med tillkomsten av minnesskriften till Gillets 250- årsjubileum och själva jubileumsfirandet. Under hans tid skedde också en
god rekrytering av nya medlemmar. Ett karakteristiskt drag hos
honom var sinnet för ordning och reda och Köpmansgillet erhöll
under hans ordförandetid den stadga och stabilitet som alltsedan
dess kommit att känneteckna dess verksamhet.
Efter grosshandlarnas dominans i Gillets presidium var det nu
dags för en detaljist att ta över ansvaret. Vice ordförande var Gösta
Löfveberg (f 1892, d 1973). Han hade från en ringa början arbetat sig
upp till den ledande specerihandlaren i Visby och till en aktad ställning inom ICA-rörelsen. Han hade invalts i Gillet 1929, blev styrelsesuppleant 1934, ordinarie styrelseledamot 1940 samt vice ordförande 1944. Löfveberg hade ägnat stort intresse åt köpmännens organisationer och var länge ordförande i Gotlands köpmannaförbund.
Hans ordförandetid i Gillet blev dock ganska kort och han avgick
redan 1958, men satt kvar några år som vanlig styrelseledamot.
Till ny ordförande valdes 1958 Carl Olof Kolmodin (f 1908, d 1988).
Han var son till Carl Israel Kolmodin och hade övertagit ledningen

316 Del II

för familjeföretaget efter fadern. Liksom denne hade han engagerat
sig i kommunalpolitiken och satt också med i flera bolagsstyrelser.
Konsul Kolmodin var mycket lämplig för ordförandeposten, hade
sinne för Gillets traditioner och genom goda kontakter åt olika håll
lätt för att skaffa föredragshållare till högtidsdagen, vilka kunde
fånga ledamöternas intresse. Gillet fortsatte i den anda som skapats
under Degermans, faderns och Björkanders tid. 1965 lämnade Kolmodin ordförandeposten, men även han fortsatte i styrelsen.
Efterträdaren Victor Hansen (f 1908, d 1979) var nära vän till
Kolmodin och liksom denne hade han vuxit upp i ett köpmanshem.
Hans farfar och far hade byggt upp en mycket framgångsrik affärsrörelse i Burgsvik, som nu leddes av Victor Hansen. Den omfattade
icke blott köpenskap i egentlig bemärkelse utan även och framför
allt tillverkning och export av slipstenar samt dessutom tidvis rederi. När nu ordförandeskapet för första gången hamnade utanför Visby
och gavs till en typisk representant för lanthamnarna, får det kanske uppfattas som en signal om att de gamla motsättningarna mellan stad och landsbygd, varom det fortfarande skämtas på högtidsdagen, inte längre hade något reellt innehåll. Victor Hansen hade
valts in i Gillet 1931, blivit styrelsesuppleant 1958 och ordinarie
styrelseledamot 1962. Han var en aktiv och levnadsglad person som
var väl ägnad att ta hand om Gillets angelägenheter, men tyvärr
nedsattes hans krafter tidvis av ohälsa.
När det blev aktuellt med ordförandeskifte 1972 utsågs till ny
ordförande även denna gång en person, som hade fått köpmannayrket från födseln, Jan Wittberg (f 1925). Både farfadern och fadern
hade varit välkända köpmän i Hemse och Jan fortsatte i deras spår.
Både farfadern Reinhold och fadern John hade tillhört Köpmansgillet, fadern under en lång följd av år dess vice ordförande. Jan Wittberg invaldes i Gillet 1951, blev styrelsesuppleant 1968 och ordinarie ledamot året därpå. Även han visade sig vara en man med sinne
för traditioner och kunde med den äran lämna stafettpinnen vidare.
Dagens ordförande, köpman Carl Erik Franzen (f 1939) tog över
1984 och därmed hamnade ordförandeskapet åter i Visby. Även han
är handlareson, började som egen företagare 1967 och etablerade
1984 Matmästar'n i Terra Nova-området i Visby. Han kom tidigt att
inta en ledande ställning inom ICA-rörelsen, även centralt i Stockholm, och har styrelseuppdrag inom köpmannaförbund och handelskammare. I Gillet invaldes han 1967, blev styrelsesuppleant 1980
och som nämnts ordförande 1984. Gillet har i Pranzen fått en ordförande som behärskar köpmannayrket in i minsta detalj men samti-
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Köpman Carl Erik Franzen, Köpmansgillets i Visby ordförande sedan 1984. Foto:
BildVision, Visby.

digt har överblick och en omfattande personkännedom, vilket allt
visat sig vara till Gillets fromma.
Till de ledande männen i Gillet måste också räknas Gillets sekreterare, vilka svarat för kontinuiteten och varit den sammanhållande
kraften i styrelsen. Det har varit en avgjord fördel för Gillet att det
förekommit sekreterareskiften vid relativt få tillfällen.
Under senare delen av 1800-talet var en av Gillets medlemmar,
handlanden Anders Christoffer Calissendorff sekreterare. Han hade
sin butik vid S:t Hans plan i Visby och var sekreterare mellan åren
1855 och 1898, då han vid 81 års ålder avgick. Han avled två år
senare. I december 1898 hade han blivit avtackad för "det mångåri-
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ga nit samt redbara och ordningsfulla arbete som han i Gillets tjänst
och till dess gagn alltid efter bästa förmåga fullgjort". Efterträdaren
var också Visby-köpman, grosshandlaren Svante Alexander Munthe, som avsade sig uppdraget 1909, då han var 87 år. Året därpå
tillträdde auditören Rudolf Wiman, som avled 1936. Efterträdare
blev advokaten Gunnar Kjällman, som i sin tur efterträddes av sin son,
advokaten Leif Kjä1lman 1964 och som alltjämt är Gillets sekreterare.

3.2

Understödsverksamheten

Köpmansgillets huvudsakliga uppgift har sedan 1848 varit att lämna pensioner och gratialer till sina medlemmar och deras efterlevande. Verksamheten kan synas obetydlig till sin omfattning men
har ändå i det enskilda fallet varit en värdefull hjälp, som uppskattats av många mottagare. I senare tid, när den sociala omsorgen
byggts ut, har understödsverksamhetens betydelse helt naturligt i
allmänhet blivit marginell, men det har funnits fall även under senare år, då Gillet på ett påtagligt sätt lindrat de ekonomiska bekymren för änkor och barn.
Antalet pensionstagare var vid sekelskiftet omkring 60. Deras
antal under de senaste 40 åren framgår av tabell 1, i vilken även
angivits de sammanlagda pensionsbeloppen.
Tabell 1
Ar
1950
1960
1970
1980
1990

Köpmansgillets pensionsutbetalningar 1950-1990

Antal pensionärer
57
59
74
98
112

Sammanlagt pensionsbelopp
9500
17100
28200
35700
49200

------------------

Källa: Köpmansgillets protokoll.

Till sitt förfogande för pensionsverksamheten har Gillet haft pensionsfonden, som vid sekelskiftet uppgick till cirka 150 000 kr och 50
år senare till cirka 225000 kr. Den har därefter vuxit till 635 000 kr år
1990 och följer numera försäkringstekniska beräkningar.
Vid sidan av pensionsfonden har Gillet ett antal donationsfonder. Dessa fonder har vuxit från 65000 kr 1945 till 415 000 kr 1990.
Dessutom disponerar Gillet en del av avkastningen från den s k
gratialfonden, som tillkom 1941 i samband med att ett belopp om
cirka 130 000 kr överfördes från pensionsfonden. Gratialfonden har
vuxit till 2 milj kr 1990.
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Den ekonomiska förvaltningen

Länge var Gillets ekonomiska förvaltning av blygsam omfattning.
Gillet hade förhållandevis få medlemmar och därmed också få pensionärer. De belopp, som stod till förfogande för utdelning rörde sig
länge om ett par hundra kronor per år och pensionär. Hela förmögenheten var länge hänförlig till pensionsfonden, som enligt vad
som tidigare nämnts år 1900 uppgick till 150 000 kr.
Den ekonomiska förvaltningen synes också ha ägnats ett begränsat intresse ända till dess att konsul C G Björkander utsågs till skattmästare 1924. Det var under hans tid - dock inte förrän 1953 - som
Gillets medel började placeras i börsnoterade aktier vid sidan av lån
till medlemmar och utomstående. En kraftig värdetillväxt blev följden, i synnerhet under de senaste 20 åren. Det sammanlagda kapital
som förvaltats av Gillet under perioden 1950-1990 framgår av tabell 2.
Tabell 2

Ar
1950
1960

Köpmansgillets kapitaltillgångar 1950-1990

Kilpitaltillgdngar
435000
575000

1970

800000

1980

1085000

1990

3225000

Källa: Köpmansgillets protokoll.

Det är lätt att konstatera att den ekonomiska förvaltningen har skötts
väl. Den har sedan 1920-talet ombesörjts i samverkan med först Gotlands bank och sedan den uppgick i Svenska Handelsbanken med
denna bank. Den skickliga hanteringen av de ekonomiska frågorna
har lett till att Gillet skaffat sig en ekonomisk grund som borgar för
dess fortbestånd.

3.4

250-årsjubileet

De första förberedelserna för firandet av Gillets 250- årsjubileum
började vidtas 1943. Ordföranden, konsul Björkander hade säkert
länge haft i tankarna att en minnesskrift över Gillets historia borde
utarbetas. Intresse för ett sådant arbete hade också redan på 1930talet yppats av släktforskaren Emil Nyberg, men Björkanders tankar gick i stället till fil doktor Holger Rosman, som var den främste
kännaren av Gotlands ekonomiska historia. Emellertid avled Rosman 1937, året efter det att han pensionerats från VD-tjänsten i Stock-
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holms handelskammare. Budet gick så småningom till rektor Richard Steffen, föreståndare för arkivet i Visby och med rika kunskaper speciellt om gotländskt 1600- och 1700-tal. Vid styrelsens sammanträde den 25 november 1943 kunde ordföranden meddela att
han lyckats träffa ett avtal med denne om utarbetandet av minnesskriften.
Resultatet förelåg på hösten 1944 och utföll inte bara till gillesmedlemmarnas belåtenhet utan kom också att utgöra ett betydelsefullt bidrag till forskningen om Gotlands ekonomiska historia. Steffen hade väl utnyttjat källmaterialet från 1600- och 1700-talet och
satt in Gillets verksamhet i ett större sammanhang. Skriften, som
var på 166 sidor, trycktes i blott 220 exemplar och utgör sedan länge
en raritet i bokantikvariaten. Den fick genomgående ett mycket positivt mottagande och arbetet bidrog till att Richard Steffen senare
belönades med professorstiteln."
Själva jubileumshögtiden var tänkt att äga rum den 4 december
1944. Emellertid inträffade den 24 november s/s Hansas undergång
på resa Nynäshamn-Visby. Över 90 personer omkom och blott två
räddades. Gotland hade drabbats av landssorg. Redan dagen därpå
samlades Gillets styrelse, varvid beslöts att jubileumsfirandet skulle uppskjutas till den 19 februari 1945. Det var samma datum som
stiftelsefesten hade avhållits 1695.
Gillets ordförande var en van organisatör och ledde personligen
förberedelsearbetet med den känsla för stil och värdighet som skulle komma att sätta sin prägel på högtidligheterna. Hans vana att i
skilda sammanhang utöva representation satte också sina spår.
Redan kvällen före jublieumsfestligheterna förekom ett program
i den gotländska radion, där ordföranden koncentrerat redogjorde
för Gillets historia. Jubileumsdagen inleddes med ett högtidssammanträde i frimurarehuset i Visby, en lokal som Björkander i egenskap av ordförande mästare i frimurarelogen var väl förtrogen med.
Efter hälsningsanförande och lyckönskningar från de gotländska
handelsorganisationerna kungjordes att Gillet fått mottaga en donation om 20000 kr från grosshandlaren Anders Sandström. Telegrafiska hälsningar föredrogs och bland dessa må nämnas en från
S:t Knuts Gille i Lund, undertecknad av åldermannen, professor
Lauritz Weibull: "Sankt Knuts Gille i Lund som i en grå forntid var
ett Gotlandsfararnas Köpmansgille sänder systergillet i Visby hyllning och hälsning". Högtidligheten avslutades med ett föredrag av
verkställande direktören i Sveriges köpmannaförbund, Gustaf Borgström, som efter att ha uppehållit sig vid arbetarerörelsens efter-
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Tvd Visby-köpmän, konsulernaC I Kolmodin t v ochC G Björkander omgerlandshövding
Erik Nylander vid Köpmansgillets jubileumsmiddagden 19 februari 1945.

krigsprogram bl a berörde de problem handeln stod inför under
efterkrigstiden.
Dagen avslutades med en festbankett på Stadshotellet eller i exakt samma byggnad där stiftelsefesten ägt rum på dagen 250 år
tidigare. Många prominenta gäster deltog med landshövding Erik
Nylander i spetsen. Sammanlagt deltog 110 personer och kostnaden
uppgick till 6 000 kr.

3.5

Den sällskapliga samvaron

Sedan länge har Gillet firat sin högtidsdag första måndagen i december. Det är en sammankomst som inleds med förhandlingar.
Med början efter andra världskriget förekommer också föredrag i
ett ämne av aktuellt intresse för köpmännen eller med anknytning
till den gotländska kulturen. Som föredragshållare har ofta anlitats
verkställande direktörerna eller andra ledande tjänstemän i grossistförbundet, köpmannaförbundet eller ICA. I raden av talare kan
också nämnas Tore Browaldh och Olof Ljunggren. Från Visby har
anlitats landsarkivarierna och landsantikvarierna samt andra kännare av Gotlands historia.
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Efter denna del av programmet, som ej sällan inneburit en form
av vidareutbildning för köpmännen, har den sällskapliga samvaron
vidtagit. Därvid har Gillet slagit vakt om gamla seder och bruk. Det
sker både i tal och sång men även i dryckesseder. Då utnyttjas också
de gamla dryckesbägare som erhållits i donation. Till traditionen
hör att särskilda värdar utses för varje högtidsdag, numera fyra till
antalet, vilka även har att stå för en del av kostnaderna för festligheterna. Det har sagts att Gillet "håller traditionens fana högt" och det
betyder att Gillet genom sina högtidsdagar gör en kulturhistorisk
insats. Sedan slutet av 1920-talet inbjuds ett mindre antal gäster till
högtidsdagen. När Erik Nylander, som varit VD i Sveriges Allmänna Exportförening, utnämnts till landshövding i Gotlands län, inkluderades även landshövdingen i gästlistan - vilket sedan blivit
tradition.

4.

Gillets uppgifter i långtidsperspektiv

Dagens köpmansgille skiljer sig i väsentliga avseenden från 1690talets, även om det finns traditioner, som går mycket långt tillbaka i
tiden. Vattendelaren utgör näringsfrihetens genombrott 1848, som
medförde att gamla skrån och gillen, i den mån de bevarades, fick
begränsade uppgifter jämfört med tidigare.
Av den komprimerade framställning av Gillets historia, som här
lämnats, torde ha framgått att Gillets storhetstid inföll på 1700-talet.
Gillet hade då uppgifter av myndighetskaraktär och opererade i
nära samverkan med magistraten, i vilken inte sällan ingick inflytelserika företrädare för köpmanskåren.
Siktet var främst inställt på att slå vakt om köpmännens egna
affärsintressen, bl a genom beivrande av olagligheter och underslev
på en hårt reglerad marknad. Det är knappast troligt, att Gillet i
detta hänseende var särskilt framgångsrikt. Det kan antas att välbeställda och inflytelserika kalkbruksägare ute på lanthamnarna bedrev sin affärsverksamhet tämligen oberoende av ekonomiska lagar
och förordningar samt Köpmansgillets aktioner. På exportsidan hade
de stort svängrum för att bedriva en helt legal rörelse, men på importsidan skedde sannolikt införsel av förnödenheter som salt och
livsmedel i strid med vad som var tillåtet. Smugglingen var inte
obetydlig." Det var inte heller helt lätt för köpmännen i Visby att
hålla samman inbördes. Tvister och misshälligheter var inte ovanliga
och i allmänhet torde den ekonomiskt starkare ha avgått med segern.
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Att slå vakt om de egna ekonomiska intressena uppfattades visserligen som huvudsyftet med Gillets verksamhet av dess ledamöter, men detta hindrade inte att Gillet även tog på sig uppgifter av
mera "allmännyttig" karaktär och utförde tjänster av betydelse för
hela samhället. Exempel härpå är Gillets arbete på att trygga virkesförsörjningen för kronans skeppsbyggeri samt insatserna för försörjningen av befolkningen med brödsäd vid missväxt. Det fanns
hos Gillets medlemmar ett samhällsansvar, som kom till klart uttryck i tider av anspänning eller svåra prövningar.
När Gillet ungefär mitt i sin 300-åriga historia berövades sin uppgift som intresseorganisation, återstod i huvudsak hjälpverksamheten i form av utdelningen av pensioner och gratialer. Försök har
visserligen gjorts att återuppliva Gillet som företrädare för handeln
och remissinstans i näringspolitiska frågor av betydelse för handeln, men dessa propåer har genomgående avvisats under hänvisning till Gillets stadgar. Det har också sedan snart hundra år funnits
andra organisationer som på ett effektivt sätt kunnat tillvarata partioch detaljhandelns intressen i skilda hänseenden.
Hjälpverksamheten är sedd i ett större perspektiv av begränsad
omfattning och dess betydelse får väl anses vara i avtagande, även
om understödsbeloppen numera räknas upp i takt med inflationen.
Tydligt är emellertid att Gillet gärna håller fast vid denna gren av
sin verksamhet. Genom ett ökat medlemsantal - nu omkring 200
mot 125 år 1945 - skapas också större ekonomiska resurser och fler
bidragsmottagare. Fortfarande kan Gillets styrelse genom en god
personkännedom fördela de medel som står till förfogande på ett
sådant sätt, att de som är i störst behov av hjälp också nås av Gillets
pensioner och gratialer. Det har blivit allt vanligare att ledamöter
frivilligt avstår från sina pensioner - något som grosshandlaren Carl
Degerman var först med då han uppnådde 60 år 1916. Detta skapar
också större utrymme för hjälp åt dem som bättre behöver ekonomiskt bistånd.
Förvaltningen av Gillets ekonomiska tillgångar tillhör sedan länge
de minst betungande uppgifterna, eftersom den till huvudsaklig del
anförtrotts notariatavdelning i affärsbank. Gillets styrelse har dock
det yttersta ansvaret för att förvaltningen sköts på ett ansvarsfullt
sätt och torde även vara medveten om att Gillets fortsatta existens
är avhängig av att ekonomin är välordnad. Den sammanlagda förmögenheten uppgår nu till över 3 milj kr.
Det som ytterst bidrar till att Gillet fortfarande efter 300 år existerar är dock medlemmarnas intresse för att Gillets traditioner, i syn-

324 Del II

nerhet vid högtidsdagens firande förs vidare. Medlemskretsen har
utökats och vidgats till att omfatta även personer utanför den egentliga kretsen av köpmän. Det rör sig om personer bosatta på Gotland
som genom sin verksamhet är nära förbundna med den gotländska
handeln." I något fall finns nu femte generationen av gotländska
köpmän i medlemskretsen. Viktigt är att i ledningen sitter just köpmän, vilket Gillet varit medvetet om. De valda förtroendemännen
har också visat sig inse värdet av Gillet och dess traditioner för
medlemmarna och för Gotland.
När Gillet nu går att celebrera sitt 300-årsjubileum, finns det skäl
anta att Gillet därigenom vill manifestera sin önskan att gotländska
köpmäns verksamhet och arbetsinsatser i gången tid blir uppmärksammade och bedömda i ett vidare samhällsperspektiv. Samtidigt
vill säkert Gillet vid jubileet betona sammanhållningen kring seder
och bruk som vunnit hävd inom Gillet. Den insiktsfulla vakthållning kring bärande traditioner och den inriktning på kollegial samverkan i ideellt syfte som nu sedan länge satt sin prägel på Gillet
och dess ledning synes utgöra den bästa garantin för att Gillet skall
leva vidare, trots inskränkningen i arbetsuppgifterna och begränsningen i de ekonomiska resurser som står till förfogande. På Gotland finns det ett utbrett intresse av att gamla och hedervärda institutioner och sammanslutningar av det slag Köpmansgillet i Visby
representerar fortsätter sin verksamhet. Köpmansgillet uppfattas som
en omistlig del av det gotländska kulturarvet.

Köpmansgillets styrelse
och medlemmar 1994

Styrelse
Ordinarie ledamöter
Carl Erik Franzen, ordförande
Lars Lundh, vice ordförande
Göran Magnusson
Jan-Erik Wessman
Hans-Olof Ödin

Suppleanter
Lars Ek
Carl Hansen
Harley Nilsson
Sekreterare: Leif Kjällman
Kassaförvaltare: Roland Hallberg

Medlemmar
enligt Matrikel för Köpmansgillet i Visby 1994.
Siffrorna efter namnet anger födelsetid respektive inualsår.

Ahlqvist, Bo, 27/111947,1988
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Några viktiga gotländska
handelsföretag

Björkanders
Björkanders handelsrörelse grundades i Ronehamn i början av 1840talet av J N Björkander (1814-1880). Grossiströrelsen startades i Visby
1874 av sonen C J Björkander (1839-1918). Dennes son C G Björkander
(1884-1956) inträdde i företaget 1905 och blev delägare 1909, då firmanamnet ändrades till C J Björkander & Son. Företaget ombildades 1912
till aktiebolag med C G Björkander som verkställande direktör. Han
efterträddes 1955 av sonen Ivar Björkander (1916- ). Bolagets verksamhet upphörde 1980.

Broanders
En handelsrörelse startades av Johan Broander (1809-1870) i Ronehamn sannolikt på 1840-talet. Broander flyttade senare till Levide. Sonen C J Broander (1837-1890) övertog svärfadern J N Björkanders rörelse iRonehamn 1864 och inledde därmed den affärsverksamhet som
fortsatte i familjens ägo till på 195D-talet. C J Broander hade brodern
Jacques som kompanjon. På 1890-talet blev C J Broanders söner delägare och 1907 ombildades företaget till aktiebolag med sonen Lars (18741955) som verkställande direktör och dennes bror Oskar (1872-1946)
som verksam i företaget, en tid i Havdhem. Einar Broander (19041981), son till Lars Broander, övertog posten som VD 1950. Rörelsen
såldes till familjen Norrby 1958.

Carl Degermans
Carl Degerman (1856-1933) började 1882 som egen företagare vid
Smedjegatan i Visby. 1897 flyttade han in med sin grossiströrelse i
Hästgatan 4 (f d Smedmans hotell) och där fortsatte verksamheten till
dess att rörelsen försåldes till SV1944. AB Carl Degerman bildades 1912.
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Duse & Melin
Företaget har sitt ursprung i den lanthandel och spannmålshandel Gustaf Fredrik Duse (1810-1892) grundade i Hemse i mitten på 1800-talet.
Sonen Niklas blev faderns medarbetare men avled 1879. Hans änka
gifte 1885 om sig med August Melin (1847-1925), som etablerat sig som
handlare i Hemse 1879. Företaget drevs av honom tillsammans med
styvsonen Albin Duse (1868-1927), varav namnet Duse & Melin. Aktiebolaget Duse & Melin bildades 1912 med August Melin som VD. Efter
dennes frånfälle utsågs Rudolf Lindström till VD. Rörelsen existerar
alltjämt men med andra ägare än familjen Melin.

Hansens
Företaget grundades av Victor Hansen (1842-1902) i Hamra 1863 och i
Burgsvik 1867, där Hansen övertog konsul C J Baeckströms lanthandel
och senare gifte sig med en av dennes döttrar. Han efterträddes av
sonen Hugo (1877-1942), som i sin tur efterträddes av sonen Victor
(1908-1979). Familjeföretaget existerar alltjämt men med annan inriktning.

Kolmodins
Carl Israel Kolmodin (1876-1963) startade sin affärsrörelse 1904, då
han övertog Carl Emil Ekmans agenturer. Hans grossiströrelse omvandlades 1939 till aktiebolag med Kolmodin som VD. Han efterträddes 1954 av sonen Carl Olof (1908-1988). 1957 ändrades namnet till
Kolmodin & Lundberg AB, sedan Axel Lundbergs grossiströrelse förvärvats. 1968 övertogs också AB Edw Löwgrens kolonialvarugrossiströrelse. Bolaget såldes 1970 till Handelskompaniet HK AB i Jönköping.
Carl Olof Kolmodin kvarstod som VD till 1972.

Löfveberg & Peterssons
Rörelsen startades 1916 vid Stora torget i Visby av Gösta Löfveberg
(1892-1973) och Henry Petersson, vilka då tog över Hägg & Johanssons
livsmedelshandel. Henry Petersson lämnade redan 1918 företaget och
Gösta Löfveberg tog då in Leo Wennberg som ny kompanjon. 1921
flyttade emellertid Löfveberg & Petersson från Stora torget till Adelsgatan, intill Södertorg. Leo Wennberg tog då över lokalerna vid Stora
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torget och öppnade där egen rörelse, vilken längre fram flyttades till
Smedjegatan. AB Löfveberg & Petersson bildades i början av 1930-talet
med Gösta Löfveberg som VD. 1964 överläts två filialer och kioskrörelsen på andra ägare och huvudaffären vid Södertorg stängdes den 1 juli
1964. I stället öppnades försäljning med självbetjäning i ett magasin på
gården under namnet Atterdags. Efter Gösta Löfvebergs bortgång överläts bolaget i andra händer.

Snöbohms
Reinhold Snöbohm (1829-1913) grundade sin affärsrörelse i Klintehamn 1858. Rörelsen övertogs 1902 av sonen Edvard (1863-1942). Familjen överlät 1933 företaget till Erik Ahlström, tidigare förste man hos
Snöbohms.

Stengårds
Rörelsen grundades 1897 i Fårösund av Pehr Fredrik Stengård (18711950), som hade varit förste man hos Johan Löfvenberg iFårösund.
Rörelsen övertogs 1927 av sonen Gunnar (1901-1968). Denne överlämnade 1942 ansvaret för den löpande rörelsen till Knut Ericsson. Rörelsen upphörde 1979, då kunderna övertogs av Bungehallen.
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78) Nordenankar, B., a a, sid 13.
79) Länsprogram 80. Riktlinjer för allsidig sysselsättning och service samt god miljö.
Länsstyrelsen i Gotlands län.
80) Om dessa stödformer se SFS 1990:643, senaste ändring SFS 1992:663 samt av Konsumentverket utgivna Hur kan vi rädda lanthandeln?
81) Statligt stöd till kommersiell service i glesbygd. Konsumentverket. Betr glesbygdsstödets tidigare historia, se Elenius, B. & Näslund, H., Samhällets ekonomiska stöd
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(kap 6) anfört arbete.
83) Dagligvaruhandelns strukturomvandling, sid 23 f.
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English Summary

The subject of this study is development tendencies and problems
within trade on the Swedish island of Gotland during the last hundred years. The primary focus is on highlighting and analysing the
structure and the changes in structure within the area of trade that
is concerned with trade in foodstuffs, more recently with perishable
goods. Both wholesale and retail trade will be examined. The objective has been to place the process of change in a national context. At
the same time, the role of trade and merchants in Gotland's business
life and society as a whole has been studied.
The survey is chronologically based, with the exception of the
two world wars, which are discussed together in one chapter, in
order to facilitate a comparative analysis.
The period before World War I was characterized by an upswing
for trade in general. On Gotland, an increase in population and a
growth in agricultural production, which was the main industry,
contributed to progress for trade. A significant increase occurred in
export from Gotland to the mainland first of grain and then of raw
sugar after 1894, when the new sugar refinery in Roma started operations. A further increase, in export of animal products, followed
later. The "crisis label" which had characterized Visby in earlier
decades disappeared in the 1890s.
Wholesale trade on Gotland was do minated after the turn of the
century and up to World War II by four major wholesale companies
which had been built up by the wholesale merchants CJ. Björkander, Carl Degerman, CI.Kolmodin and Axel Lundberg. The two
first-named dominated the city's commercial and municipal life.
Later on, C1.Ko1modin became Visby's leading municipal politician.
Retail trade in foodstuffs in Visby expanded considerably before
World War L The number of grocer's shops and general stores grew
from 24 in 1895 to 38 in 1912. A wave of new establishments appeared within the grocery business in particular, while the number of
merchants with customers from the countryside mainly remained
constant. The population in the countryside were offered substantial amounts of credit, but townspeople also shopped on credit.
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Trade in the Gotland countryside had mainly been concentrated
to the harbours, ever since Gotland became Swedish in 1645. The
merchants there were als o the first to utilize the opportunities offered by the introduction of freedom of trade. The liberallegislation,
however, also opened up opportunities for new businesses inland.
New shops were opened little by little, and their establishment was
speeded up with the building of the railways (the Visby-Hemse line
was opened in 1878). The recession of the 1880s was however a
restraining factor, and the real upswing did not come until the 1890s.
As earlyas 1895, 60 of Gotlands just over 90 parishes had their
own village shop; ten years earlier, only 19 parishes had had such
shops. Expansion continued rapidly, and in 1912 another ten parishes had their own village shops. Some shopowners had businesses
which could be compared in scope with the wholesalers' businesses
in Visby. The combination of village store and grain trade contributed to this. Among these large companies can be found C.J.Broanders
in Ronehamn. In 1893, the company had an area of business that
inc1uded 27 parishes. This number fell to 18 in 1913, which was due
to newly opened businesses. Another example of a successful business enterprise was the business started by Reinhold Snöbohm in
Klintehamn. The survey als o exarnines the relationship between
merchants and their customers.
Increasing social weIfare, combined with new patterns of consumption, created opportunities which merchants exploited successfully. Continuity and stability therefore became characteristic features of Gotland's trade between 1894 and 1913.
Both world wars resulted in difficuIties for trade, due to shortages of goods and rationing. Where Gotland was concerned, the situation was worsened during World War II by severe freezing in the
Baltic Sea. A positive factor was that Gotland was an out-and-out
agricultural society during both wars. The Gotlanders sometimes
suffered from shortages of key products, but these shortages were
short in duration and soon passed. Both world wars can therefore
be described as parentheses, which did not leave any deep scars.
The structure of trade was not noticeably affected during the war
periods either, apart from the structural alterations that were introduced with the acquisition by Speceristernas Varuinköp (the Grocers' Central Purchasing Organization) of AB Carl Degerman in 1944.
The rapid growth that characterized the Swedish economy during
the inter-war period and the years following World War II als o resuIted in improved living conditions for the inhabitants of Gotland.
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The changes took place slowly, however. Visby benefitted from urbanisation, and new shops were opened in the residential areas around the old town centre outside the city walls.
Despite the fact that population in the countryside stagnated and
finally decreased, trade flourished in the country areas during the
period 1919-1951. Between 1931 and 1951 only five parishes did not
have a village shop. In 1931, the number of stores amounted to 159,
increasing to 167 in 1946, and dropping to 151 in 1951. Development
on Gotland from 1931 to 1946 was markedly different to the national
development, where the number of village shops had already started to fall.
The process of change that was to follow later was however already heralded at the end of this period. The impulses came from
the mainland, and resulted in Gotland's trade becoming less and
less genuinely representative of Gotland. First on the scene was
Åhlens, which opened a Tempo department store with a large food
department in 1939. Within the Gotland Konsum (Co-op) chain,
which had advanced rapidly during the 1930s, mainland interests
took over as Svenska Hushållsföreningen (Swedish Association of
Households) assumed responsibility after the war. A third factor
was the entrance referred to earlier of the Grocers' Central Purchasing Organization on the Gotland wholesale market, which meant
that a major part of Gotland's retail trade was organized through
the ICA chain.
The following decades were to involve much more comprehensive changes with regard to the structure of the wholesale and retail
trade in Gotland. A concentration process began, which led to largescale business. Gotland followed the same pattern as the rest of the
country. At the same time as the number of shops decreased, an
expansion of trade took place as a result of the high growth rate.
ICA gradually consolidated its strong position. At the beginning of
the 1970s, the structural transformation of the wholesale trade was
complete - the local Gotland companies had disappeared, and the
three blocks ICA, Konsum and ASK (later Dagab) took over.
As far as Visby was concerned, the changes meant that the number of grocer's shops fell from 37 in 1951 to 19 in 1972. Visby's inner
city had more or less been emptied of food shops, only one shop
stocking a full range of products was left. Konsum had already opened a Domus store outside the city's East Gate in 1962, and Tempo
followed in 1970. Changes in the country shops were also drastic. In
1951 there were no less than 151 shops in the countryside selling
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only food, and six Konsum stores or 157 outlets altogether. The
number was down to 83 in 1972.
When commenting on the reasons for these structural changes,
the author has ehosen to divide the analysis between factors influencing the revenue side, and those influencing the cost side. The
result shows that changes in the revenue side were the most decisive. The retail traders who were forced out lost customers due to
small product ranges and less attractive store premises. Renovation
of stores in connection with the breakthrough of self-service did not
progress fast enough. Marketing could not keep pace with the larger stores' campaigns. Many customers changed their shopping habits. Mobility had increased with the advent of the automobile, and
many women had joined the labour force; commuting became common, even on Gotland. Competition from Domus and Tempo increased. All these factors combined so that turnover in the smaller
shops could not keep pace with inflation and profitability was reduced.
The Swedish food trade encountered problems in the 1970s. Much
of the evidence suggests that the Gotland merchants did somewhat
better when it came to turnover, but that profitability was either low
or at least falling. A positive growth in population helped to make
things easier for the Gotland merchants. The following years were
more positive. Fresh food stores decreased in numbers, however.
The regional role of the Visby traders was strengthened, due to a
number of factors inc1uding tourism, which has the greatest influence in the Visby area. Even after the closure of stores, enough outlets have remained for competition to function. Domus and Tempo
contribute to this to a considerable degree, and also the efficiently
functioning food halls in Visby and other built-up areas, which are
well-equipped from a technical point of view. There may however
be some chance of survival for some of the smaller stores.
A chapter on trade conditions contains a summary of more longterm changes. This cross-section, which stresses longitude, deals
with structural changes, the role of capital, the market and marketing, merchants as entrepreneurs, and the merchant's position in
society.
When it comes to structure, it is emphasised that the characteristic features often remained unchanged up to World War II. Only
then did a new picture appear, where competition sharpened and
small outlets were forced out. The self-service system caught on,
and the advent of the automobile was accompanied by increased
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mobility. External factors of a national, regional and local character
also influenced events in a longer perspective. The will to change,
accompanied by the influence of development inherent to trade itself, is also a part of the explanatory model. The significance of
changes in population and the long-term rise in the standard of
living are also touched on. The factor which most changed old
purchasing patterns and shopping habits, as well as relations between traders and consumers, was changes in the field of communications. The retailers who were quick to pick up the new signals
often emanating from ICA or Konsum, and who were prepared to
exploit the dynamism within trade, had a head start during the last
decades over those who worked under more static conditions.
The need for capital varied considerably between the different
categories involved in trade. The greatest need for capital was within the wholesale trade and that part of the retail trade that combined shops with grain trade. The remainder of the retail trade was
not particularly capital-intensive. No real start-up capital, apart from
the property where the business was located, was required. Retail
traders, on the other hand, often found themselves in a precarious
position where they were squeezed between the credit they granted
to their customers and the credit bills they received from suppliers.
A shortage of capital often contributed to very low profitability for
country shopkeepers and for grocery businesses in town. These conditions altered, however, after World War II. Credit sales ceased,
and later on "living on bills" was reorganized. ICA contributed to
this by reforming its payment procedures in 1967. Latterly, the need
for investment has increased and the need for capital when setting
up a new business is now considerable. New forms of financing
have been created in order to meet this new demand. In a long-term
perspective, it appears that the size of the merchant's capital has
been significant for profitability, in both the wholes ale and the retail
trade. A strong positive correlation should exist between the degree
of consolidation, and profitability.
The battle for the foodstuff market on Gotland was for a long
time divided up into local feuds between small outlets. In the 1930s,
the market began to be influenced by the activities of the large manufacturers when it came to trademarks, labels, sales promotion,
etc. After World War II, competition sharpened to a considerable
degree, through for example weekly advertising. In the 1950s, the
major revolution in the marketing field was the breakthrough for
self-service .

374

English summary

Before World War II, profitability was a major problem for important sectors of country shops and grocer's stores. Reaching improved profitability by increasing sales often proved difficult, since
all sales were on credit, and there was not sufficient capital. The
inter-war period did not differ very much in this respect from the
period before World War I. The centrally determined gross prices
preserved this structure.
During World War II, the network which provided social control
and stable relationships within the business world changed. The
establishment of Tempo had already had an effect here. Conscription, rationing and fiddling with coupons contributed to the fact
that the old order was never restored. New and more flexible patterns were established, and quite different demands were placed on
merchants than earlier. What was required now was fast adaptation,
financially and technically, to new demands, such as the size of sales
premises, hygiene and lay-out for increasingly large ranges of goods.
Opportunities for individual initiatives have been reduced during
this period, and a certain similarity of direction has begun to characterize the use of space within stores, display of goods, pricing and
advertising and direct marketing. Opportunities for entrepreneurship and business acumen have however been retained to a certain
extent, and de-personalization within trade seems to have been followed by a new wave where personal service and knowledge of
goods is once again appreciated.
The merchant corps before World War I can be divided into three
categories, and has therefore been seen as having a heterogeneous
nature to a certain extent. It is dear that considerable differences
existed in income and wealth. In spite of this, merchants appeared
outwardly to be a collected and reasonably homogeneous group.
This was partly due on Gotland to elose family links between merchants and to the fact that newly-established businesses had often
spent a long period of apprenticeship with another merchant. Recruitment from the working elass did not take place on Gotland.
Merchants on Gotland represented a middle-class without the links
with the working dass that may have existed in other parts of the
country, and in, for example, German towns. Involvement in the
temperance movement and Free Church congregations also contributed to the feeling of solidarity. Other connections to associations
and orders also point in the same direction.
Merchants also came to play an important role in the power structure which developed in Visby between the wars. The leading who-
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lesaler belonged to the centre of power which was created around
Gotlandsbanken, and another wholesaler led municipal life.
The merchants' position in society since World War II has successively undergone a tangible change. Since the 1960s, merchants have
refrained from involving themselves in local politics and other networks within clubs and associations which were earlier considered
to be important for business. Only a few posts within the world of
sport are left. Newelites have grown up since political life has opened new routes to influential positions. A new work c1imate and
work tempo within trade may also have had an effect. Merchants
are still dependent on political decisions. To a considerable extent,
they have however handed over the responsibility for political contacts, statements to the press and participating in public debate to
centrally. regionally or locally placed representatives.
Part II describes the Merchants' Guild in Visby, which was founded in 1694.
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