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Sjuhäradsbygden, med de gamla 
häraderna för rättsskipning och 
förvaltning - Ås, Veden, bollebygd, 
gäsene, redväg, Kind och Mark 
– bildar idag, med borås som cen-
trum, en dynamisk och innovativ 
region. Så har det inte alltid varit. 
Textilindustrins kris under 1960- och 
1970-talen gjorde tusentals männi-
skor arbetslösa. drygt 100 år tidigare 
var situationen nästan identiskt den-
samma då hemslöjd och hemindustri 
konkurrerades ut av den storskaliga 
fabriksindustrin. Kriserna har också 
drabbat andra sektorer av näringarna.

Från slutet av 1600-talet och 
drygt 100 år framöver, kom dessa 
sju härader att få en privilegierad 
ställning. den bestod i att kronan 
tilldelade gårdfarihandlarna unika 

handelsrättigheter. de fick tillåtelse 
att bedriva handel med egna eller 
andras produkter över hela Sverige. 
denna privilegiebaserade handel 
ställdes inför nya konkurrerande 
försäljningsalternativ år 1864 då total 
näringsfrihet infördes i landet.

Men regionen har alltid återhämtat 
sig och ofta har det gått häpnads-
väckande snabbt. Kriserna har avlösts 
av en industriell och kommersiell 
förnyelse.

den omtalade ”knallehandeln” 
framstår idag som ett av regionens 
främsta varumärken. Sjuhäradsby-
gden i sig har kommit att bli ett 
nationellt varumärke för kreativitet, 
entreprenörskap och en förmåga att 
relativt snabbt ta sig ur problemen. i 
ett europeiskt perspektiv är det dock 
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inte särskilt unikt. det finns regioner 
i europa som genomlevt samma 
strukturkriser men som också, inom 
en kort period, vänt utvecklingen från 
kris till ekonomisk framgång. Kan vi 
genom historien förstå varför vissa 
regioner är mer framgångsrika och vad 
har Sjuhäradsbygden för plats i detta 
europeiska sammanhang?

Underläge
omkring år 1000 var europa en 
mosaik av mer eller mindre vaga 
statsbildningar som oftast låg i krig 
med varandra. araberna betrak-
tade européerna som ociviliserade, 
barbariska och primitiva. Kineserna 
stod skyhögt över oss på praktiskt 
taget alla områden i samhället. på 
andra sidan atlanten blomstrade flera 

indianska högkulturer. här uppe i 
Skandinavien var det inte mycket 
bättre än nere på kontinenten. in-
bördeskrig var mer regel än undantag 
i ett Sverige vars gränser skiftade i 
takt med att olika maktgrupperingar 
kom och gick. det är väl tveksamt 
om vi över huvud taget kan tala om 
en nationalstat med tydliga gränser 
såväl i geografin som i folks med-
vetande.

Femhundra år senare var eu-
ropéerna samlade i vitala nationer, 
redo att erövra världen för en global 
dominans som varade i flera århun-
draden. Vad var det som gjorde den 
här utvecklingen möjlig? Frågan är 
komplex men vi kan börja med att se 
på några innovationer som bidrog till 
positionen av global hegemoni.
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Upptäckter och uppfinningar
utmärkande för européerna var 
förmågan att förbättra gammal 
teknik och åstadkomma nya upp-
finningar. Ta vattenhjulet som exem-
pel. det var välbekant redan under 
antiken men utvecklades under 
medeltiden på så sätt att flera hjul 
kopplades ihop genom axlar och sin-
nrika kuggväxlar. Kraftutbytet blev 
effektivare och detta användes till att 
kombinera och samtidigt utnyttja 
olika bearbetningstekniker. europa 
utvecklades till en kraftbaserad kultur 
utan internationell motsvarighet.

Säkert fanns redan i antiken 
vetskapen att en glaslins framför 
ögonen kunde förstora föremål och 
text. Men det var i europa som 
linsen sattes i två ramar som placeras 

på näsan och blev ett par glasögon. 
denna geniala uppfinning ledde till 
att en hanverkare kunde räkna med 
att arbeta i kanske ytterligare tjugo år 
sedan hans syn börjat bli sämre vid 
drygt fyllda fyrtio. på så sätt utnyt-
tjades den erfarenhet som han fått i 
unga år. det gällde särskilt för sådana 
som var instrument- och verktygs-
makare eller finvävare. För att nu 
inte tala om handelsmän som skrev 
och räknade. glasögonen stimul-
erade och underlättade dessutom 
arbetet för att uppfinna finmekaniska 
instrument.

ett resultat av finmekanikerns 
arbete var det mekaniska uret. under 
medeltiden introducerades detta i 
europa. uret fick snabbt en nyck-
elroll i ett dynamiskt samhälle tack 
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vare dess pålitlighet. den förbättrade 
tidmätningen skapade förutsättnin-
gar för samordning av olika verksam-
heter. därmed kunde också produk-
tiviteten öka. Själva föreställningen 
om produktivitet är en biprodukt av 
klockan. när du kan ställa det du gör 
i relation till enhetliga tidslängder, 
blir arbetets effektivitet och dess 
resultat mätbart och synliggjort samt 
kan ges ett önskat ekonomiskt värde 
i relation till den tid som krävs för att 
producera.  Tidsplanering, kalendrar, 
dagböcker, avtal och kontrakt rätade 
ut tiden linjärt med siktet inställt på 
framtiden.

Tryckkonsten uppfanns visserligen 
i Kina men det var européerna som 
utvecklade både teknik och användn-
ingsområden.  redan under medelti-

den skapades en större efterfrågan på 
det skrivna ordet för dokument i takt 
med en svällande byråkrati och ökad 
handel. Köpehandlingar, konkursak-
ter, skattelängder m.m. producerades 
i en allt stridare ström. när guten-
berg publicerade sin maskintryckta 
bibel vid mitten av 1400-talet kom 
han med ny teknik till ett samhälle 
som efterfrågade ett sätt att mass-
producera texter. Följden blev en 
revolution inom kommunikationste-
knologin som var mer omstörtande 
än dagen iT-revolution.

även krutet var en kinesisk upp-
finning som européerna fann nya 
och tyvärr också fasansfulla områden 
att exploatera. på 1�00-talet lärde 
sig européerna att granulera krutet, 
dvs. att framställa det som små korn. 
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Man kunde därmed transportera det 
bättre och säkrare samt få en kraftig-
are explosion och högre hastighet på 
projektilerna. Tillsammans med en 
avancerad gjutteknik fick européerna 
ett artilleri och samlad eldkraft som 
gav dem en överlägsen militär fördel. 
Men dessa exempel är, som sagt, 
endast detaljer i en betydligt större 
helhet och för att söka svar på den 
inledande frågan måste vi granska 
europa lite närmare.

Europas regionala tillväxtmotorer
det fanns regioner som, under den 
centraleuropeiska högmedeltiden 
under 1200-talet, kom att utmärka 
sig genom en gynnsam ekonomisk, 
social och kulturell utveckling. 
norditalien var ett av dessa om-

råden. Senare följde södra Tyskland, 
det flandriska området med hol-
land, belgien och norra Frankrike, 
åtföljda av Storbritannien under 
senare delen av 1600-talet. Vänder vi 
oss mot norr fanns även här liknande 
framgångsrika regioner. ett av dessa 
låg i Sydvästra Västergötland, vilket 
i stort sett omfattar det vi idag kallar 
Sjuhäradsbygden. Låt vara att områ-
det något senare, omkring mitten av 
1�00-talet, lät tala om sig i de histor-
iska källorna i samma mening som 
sin norditalienska motsvarighet. Men 
det är inte samtidigheten som är int-
ressant utan samhällsformationernas 
strukturer som berättar varför dessa 
regioner kom att få en framskjuten 
position. det märkliga är att vi, långt 
senare i historien, i dessa regioner 
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finner de människor som snabbast 
tar sig ur ekonomiska kriser för att på 
nytt skapa helt nya näringsmönster 
för socialt och ekonomiskt framåt-
skridande.

här föreligger alltså tre väsentliga 
frågor. Vad i dessa samhällsstrukturer 
bidrog till regionernas ekonomiska 
framgångar? Vilka likheter, men 
också skillnader, fanns mellan dessa 
europeiska regioner och Sjuhärads-
bygden? Vad beror det på att dessa 
regioner snabbare tar sig ur ekono-
miska kriser och finner nya alterna-
tiva försörjningsmönster?

Norditalien
Låt oss återvänder till norditalien 
och granska näringarna, de sociala
strukturerna och kulturen samt 

stadsutvecklingen. Många forskare 
vill se religionen som en viktig roll 
i samhällsutvecklingen. den judiskt 
- kristna världsbilden innehöll re-
spekten för det egna arbetet. naturen 
var visserligen en guds gåva men 
den kunde exploateras under ansvar. 
egendomen blev i sig en värdemätare 
för framgång och omsorg om arvet 
till en kommande generation. rätten 
till privat egendom var kopplad till 
frihetsuppfattningen att själv, med 
ansvar, råda över den. naturligtvis 
var det ett fåtal i samhället som i real-
iteten kunde luta sig mot dessa regler 
om den privata rätten till egendom. 
Särskilt gäller det befolkningen på 
landsbygden som levde, mer eller 
mindre, i ofrihet under ett feodalt 
system. Men bakom stadens murar 



9SjuhäradSbygden i europa

var det annorlunda. de västeuro-
peiska städerna skiljde sig markant 
från antikens. de var självständiga 
i förhållande till landsbygdens 
feodalherrar. de fria stadsborgarna 
kunde, med statens godkännande, 
driva industri och handel i utbyte 
mot skatter till de allt mäktigare 
kungarna som i sin tur fick resurser 
att tämja småfurstarna på landsby-
gden. Till skillnad från andra städer, 
bland dem många i det östra europa, 
dominerades de västeuropeiska alltså 
inte av en jordägande överklass utan 
av köpmän. dessa var oåtkomliga 
för feodala härskares roffarband och 
städerna blev därför enklaver för en 
lokal och i vissa gynnsamma fall, 
också en global världshandel och 
ekonomisk tillväxt.

bakgrunden till denna situation 
skall sökas i tiden då det västromer-
ska väldet föll samman vid mitten 
av �00-talet e. Kr. det bysantinska 
väldet i öst levde kvar och därmed 
också handelsvägarna till orienten 
med dess rikedomar i form av kryd-
dor, tyger och eftertraktade lyxvaror. 
de norditalienska städerna, med sina 
relativa friheter att styra sig själva, 
skaffade sig snabbt ett handels-
monopol med fjärran östern och 
skyddade sina handelsintressen med 
stora marina flottor och legoarméer. 
dessa städer kom att bli intelle-
ktuella frizoner för en välutbildad 
och högt skolad ekonomisk elit som 
återupptäckte den antika littera-
turen och dess samhällsvärld vilket 
fick ett idealiserat skimmer över sig. 
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detta var renässansen epok. här 
formades bilden av människan som 
fri individ i upptäckaren, finansman-
nen, köpmannen, uppfinnaren och 
härskaren. begrepp som ekonomisk 
framgång, rikedom och lycka skrevs 
in i en sociala och kulturell reper-
toar där individen sattes i centrum. 
Visst var också friheten i staden 
begränsad. Skråsystemet hindrade 
effektiv konkurrens mellan stadens 
hantverkare. den vägen var svårfram-
komlig om någon ville öka på sin 
förmögenhet genom att producera 
mer och sälja mer. den enda fram-
komliga vägen att skaffa sig rikdom 
i staden var faktiskt genom köpen-
skap och handel. handelsmannen 
blev länken mellan producenten och 
konsumenten. han fick kunskaper 

om marknader och i vilka kvantiteter 
och kvaliteter som varorna efterfrå-
gades. han försåg producenterna 
med krediter för såväl produktion 
och lagerhållning och kunderna med 
krediter för betalning. en ny gren på 
köpenskapens träd utvecklades i de 
norditalienska städerna; köpman som 
också var bankir.

det var alltså i olika borgar- och 
köpmannagillen som entreprenören, 
kreatören och uppfinnaren fick status 
och bildade förebilder för sin samtid. 
Samtidigt fungerade dessa sammans-
lutningar som sociala och kulturella 
gemenskaper där man delade värder-
ing och hjälptes åt att nå framgång. 
den enskilde individens framgång i 
livet sågs som något som var värt att 
sträva efter. handel och köpenskap 
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var utan tvekan grunden för det 
ekonomiska välståndet. Tyvärr blev 
religionen i den kristna mission-
stanken det som också legitimerade 
den råa exploateringens av männi-
skor i främmande länder för att ytter-
ligare ge mer makt och ekonomiska 
fördelar åt européerna.



Västergötlands vägnät 
omkring 1500. 
Sterner 1970.
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Handel och hemslöjd
Låt oss nu återvända till det område 
som vi idag kallar Sjuhäradsbygden. 
Vad hade detta avlägsna område 
i norden för förutsättningar för 
en liknande samhällsekonomiskt 
utveckling som i norditalien under 
medeltiden? de historiska källorna 
är mycket sparsamma med up-
pgifter vad avser den köpenskap som 
bedrevs under medeltiden. det finns 
dock vissa fragment och med stöd av 
dessa, tillsammans med förhistoriska 
och historiska fornlämningar, kan vi 
våga oss på en tolkning av handelns 
utveckling och betydelse.

redan i tidig medeltid, 1200-
och 1�00-talen, var handelsvä-
garna genom Sjuhäradsbygden väl 
frekventerade. på en karta från 1�00-

talet kan vi följa två viktiga väg-
sträckningar. det är utmed Viskans 
och ätrans dalgångar som leder upp 
mot Skara och bogesund för att 
sedan fortsätta upp mot Tiveden och 
bergslagen. Kartan visar visserligen 
inte medeltida vägnät men det troliga 
är att de existerade även ca �00 år 
tidigare. Vi vet att boskapsskötseln 
var framträdande i Sjuhäradsbygden 
och sannolikt var det utmed dessa 
vägar som stora mängder nötboskap 
drevs norr över, särskilt oxar, som 
kom till användning i gruvdriften i 
bergslagen. Fragment av de gamla 
färdvägarna, säkert i vissa fall av 
förhistoriskt datum, är idag synliga 
som hålvägar som vid Timmele nor-
dväst om ulricehamn. de vittnar om 
handelns betydelse liksom det stora 
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antalet befästa gårdar och borgar 
utefter handelslederna. de bev-
akande borgarna visar på behovet av 
kontroll, skydd och inflytande över 
handeln som en viktig inkomstkälla 
för en styrande elit i samhället. Men 
var det endast nötboskap som var 
själva varan? det troliga är att också 
efterfrågade hemslöjdsprodukter 
såldes samtidigt. det var en handel 
som bönderna själva bedrev. resorna 
skapade kontakter och gav upplysn-
ingar om vad folk i andra trakter 
kunde tänkas behöva. den här han-
deln var som princip i lag förbjuden. 
en bonde fick visserligen avyttra de 
varor han själv tillverkat men det 
var strängeligen förbjudet att handla 
med andras produkter såvida det inte 
skedde i städerna där produkterna 

tullfördes som en inkomstkälla för 
kronan. 

Tillverkningen av hemslöjd-
sprodukter i Sjuhäradsbygden var 
inte unikt. i självhushållningens 
bondekonomi gjordes allehanda 
produkter, främst för eget bruk, i 
varje hushåll på landsbygden. nej, 
det var snarare det att vi mycket 
tidigt har en omvittnad specialisering 
av hemslöjden som kännemärke för 
Sjuhäradsområdet. en specialisering 
tyder på en större efterfrågan utöver 
det egna behovet och en begränsad 
lokal marknad.

det var dock inte inom det textila 
området som Sjuhäringarna utmärkte 
sig. ett mycket gammalt inslag i 
hantverket var träslöjden där det 
tillverkades möbler och husgeråd, 
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särskilt i de två sydligaste häraderna 
måste denna tillverkning haft en 
lång tradition. Svarvarna i Kind 
och Marks härader omtalas i olaus 
Magnis berömda bok ”historia om 
de nordiska folken” år 1��� som de 
skickligaste att tillverka fat, skålar 
och andra kärl i sitt slag i norden. 
Likaså intog smidet en betydelsefull 
roll. det fanns gott om järnråvara 
i sjöar, myrar och på senare år har 
arkeologisk forskning konstaterat 
att också järnhaltig rödjord kunde 
användas för järnframställning. även 
här höll sig bönder väl framme i 
Kind och Mark, tillsammans med 
bönderna i Veden med ryckte för 
sin skicklighet som smeder. borås 
stadsvapen, med två ullsaxar, vill 
till exempel visa smidets betydelse. 

i områdets norra delar fanns en 
omfattande bearbetning av hudar 
i de garverier som växte fram t.ex. 
i gäsene, Ås och norra redvägs 
härader något som knöt an till boska-
pshållning och omfattande handel 
med oxar norröver. denna spe-
cialisering i produktionen framträder 
tydligt under 1600-talet men nu 
har också den textila fabrikationen 
fått sin nisch med bas i ull och lin 
i de två södra häraderna medan 
trähemslöjden förskjutits mot väster 
och smidet koncentrerats i centrum 
och öster ut i regionen. Vi får en till-
tagande regional hemslöjdsspecialis-
erad av vävnader i Mark, metall- och 
skinnberedning i Kind och Veden, 
bleckslageri i redväg, träsnickeri och 
svarveri i bollebygd, korgmakeri i 
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gäsene. Vad som är påfallande med 
den tilltagande specialiseringen är 
att utvecklingen tenderar att minska 
jordbrukets ekonomiska betydelse 
och istället bereda plats för hantver-
ket som den väsentliga näringen. 
Vad som också är ett karaktäristiskt 
fenomen för Sjuhäradsbygden är att 
handel och distribution, vilket var en 
förutsättning för produktionen, kom 
att hanteras av en grupp bönder som 
alltmer framstod som specialiserade 
handelsmän, gårdfarihandlare. den-
na verksamhet kom att organiseras 
med centrum i Ås och norra Kind. 
Vid mitten av 1600-talet är denna 
situation etablerad och ett logistiskt 
system har utvecklats i Sjuhäradsby-
gden för distribution av varor.

Sjuhäradsbygden är nu inte den 

enda region i Sverige som kan ta åt 
sig äran av denna hantverksmässiga 
specialisering. även trakten kring 
Siljan var ett viktigt område lik-
som norra Skåne och angränsande 
områden i södra Småland. däre-
mot förefaller inte handeln i dessa 
områden haft samma framskjutna 
betydelse.

i likhet med de norditalien-
ska städerna var den feodala adeln 
utestängda från inflytande. Men det 
fanns en väsentlig skillnad. organisa-
tionen av distributionen av varor på 
den europeiska kontinenten skedde 
främst av stadsentreprenörer i städer 
men i Sjuhäradsbygden av special-
iserade, fria handelsbönder och den 
ägde rum på landsbygden! de västs-
venska städerna var, fram till början 
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av 1600-talet få. bogesund var staden 
dit folk från Sjuhäradsbygdenskulle 
bege sig för att lagligen betala tull 
för varor som skulle säljas. Så var det 
tänkt. Men handeln tog helt andra 
vägar utanför statens urbana upp-
börds- och tullsystem. Landsbygdens 
fria bondehandlare kom att utnyttja 
detta urbana och feodala tomrum för 
egen räkning.



Protoindustri-
ella regioner i 
Europa.
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Protoindustrialisering
det fanns flera regioner i europa där 
det pågick en liknande utveckling 
med en hemmabaserad produk-
tion, företrädesvis på landsbygden, 
av varor avsedda för en icke-lokal 
marknad. arbetskraften utgjordes 
huvudsakligen av människor som 
pendlande mellan arbete i hemslöjd 
och i jordbruk, alltså med tydliga 
paralleller med Sjuhäradsbygden. 

på en europakarta kan vi se dessa 
så kallade protoindustriella områden 
och de regioner som beskrivits ovan 
som ekonomiskt framgångsrika. Vad 
vi ser är embryot till en tidig indus-
trialisering, en protoindustrialisering 
där ett av kännemärkena var det så 
kallade förlagssystemet. principen här 
är att förläggaren köper exempelvis 

spunnet garn och lämnar ut detta för 
vävning i hushållen. då väverskan är 
färdig lämnar hon garnet mot kont-
ant betalning till förläggaren som 
ser till att det distribuerades ut på 
marknaden.

Förläggarepoken
i början av 1800-talet fanns det 
en vävstol i nästan varje hem i 
Sjuhäradsbygden. i vissa fall fanns 
det flera. Tygerna vävdes av trak-
tens råvaror, lin och ull, levererat av 
många små och mellanstora bönder. 
bomullen lärde väverskorna känna 
en bit in på 1800-talet. den var lätt 
att spinna och väva i jämförelse med 
linet och ullen. de färdiga produk-
terna var också lättsålda och köptes 
av alltfler människor. Vävarna själva 
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ägde givetvis inte kontanter att köpa 
den utländska råvaran. egentligen 
var det bara ett fåtal storbönder 
som ägde det kapitalet som krävdes. 
bomullsförläggarna kom snart att 
konkurrera ut de mindre och mel-
lanstora bönderna, som tidigare hade 
delat ut lin och ull för vävning. de 
som arbetade i förlagsverksamhet var 
i huvudsak småfolk i torp och back-
stugor även om verksamheten också 
fanns i bondehemmen. denna grupp 
tenderade dock att minska. bönderna 
tvingades att pantsätta sin egendom 
som en säkerhet för leveransen av 
bomullsgarn. i de fall där bonde-
hushållet inte kunde leva upp till sina 
förpliktelser mot panträttens ägare, 
övergick egendomen till denne.

Vävarna blev med tiden beroende 

av ett allt mindre antal förläggare 
som, utan störande konkurrens, 
kunde bestämma över deras löner. 
Vävarlönerna var periodvis nedpres-
sade. en framgångsrik förläggare 
kunde ha mer än 1. �00 kvinnor som 
vävde för honom. efter hand organ-
iserade förläggarna tygtillverkningen 
så att vissa väverskor fick specialis-
era sig på klänningstyger, andra på 
näsdukar och huvuddukar i bomull, 
andra åter på gardiner i halvlinne 
eller bolstervar i bomull. de stora 
handelshusen i göteborg förmed-
lande importen av råbomull från 
den amerikanska södern men också 
maskinspunnet bomullsgarn från 
england. en vävarfamilj arbetade på 
ackord men de organiserade själva 
sitt arbete. de fördelade det dessu-
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tom mellan familjens medlemmar, 
reglerade arbetstakten och kunde ta 
rast när de kände behov av det. brist 
på belysning gjorde att arbetsdagen 
begränsades på ett naturligt sätt. 
Vintertid och sommartid avbröts 
vävningen av andra arbetsuppgifter 
i dagsverken för bönderna eller i ar-
bete i det egna jordbruket som oftast 
inte kunde ge brödsäd för det egna 
uppehället. Vävarna fick komplettera 
med att köpa spannmål.

Textilindustrin etableras
de förläggare som investerade i 
maskinvävstolar samlade dessa på ett 
ställe så att kraftkällan - vattenhjulet 
och senare ångmaskinen - utnyttjades 
effektivt. Så byggdes fabriker där 
många maskiner och många män-

niskor kom samman under ett och 
samma tak. här blev det lättare för 
förläggaren, som nu var industrial-
ist, att påverka arbetstakten och leda 
vävarens sätt att arbeta. det var alltså 
inte bara en önskan att öka produk-
tionen utan också ett behov av större 
kontroll som drev somliga förläggare 
att övergå till fabrikstillverkning. 

en översiktlig sammanfattning 
resulterar i att vi kan identifiera ett 
antal viktiga funktioner för att förstå 
regionernas ekonomiska styrka och 
framgång. en svag eller obefintlig 
feodal struktur, en avlägsen överhet 
med ringa inflytande, fria stadsbor-
gare och köpmän eller, som i fallet 
Sjuhäradsbygden, fria handelsbönder 
och en svag urban struktur, en 
specialiserad produktion för avsalu 
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och ett socialt skiktat samhälle med 
självägande hemmansägare och en 
växande klass av obesuttna.

Så här långt har vi alltså belyst 
de två första frågorna, regionernas 
tillväxtpotential och likheter men 
också skillnader mellan kontinen-
tala förhållanden och regionala i 
Sjuhäradsbygden. den tredje frågan 
återstår varför dessa regioner har 
kunnat ta sig ur ekonomiska kriser 
snabbare än andra. För att besvara 
fråga måste först en översiktlig 
redogörelse göras för den industriella 
utvecklingen från mitten av 1800-
talet till idag.

De industriella revolutionerna
Sedan ungefär fyra årtionden genom-
går västvärldens industriländer en 

utveckling i stark global industriell 
och ekonomisk konkurrens. Frågan 
är vad det är för omvandling vi står 
inför. är det ett helt nytt samhällssys-
tem som håller på att ta form? det 
synsättet kallas ett postindustriellt; 
ett samhälle utan kontakt med det 
förflutna.  eller föreligger det en 
situation där vi, så att säga står med 
det ena benet i det förflutna och det 
andra i något som vi inte riktigt har 
grepp på ännu? Många ekonomhis-
toriska forskare menar att vi är i en 
tid som bör betraktas som en tredje 
industriell revolution. den dom-
ineras av en tjänste- och kunskap-
sproduktion som till synes inte har 
med det gamla industrisamhället att 
skaffa. Vid närmare granskning visar 
det sig dock att situationen är relat-
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erad till processer som fortfarande 
mycket väl kan kallas industriella. 
arbetet organiseras visserligen an-
norlunda, med nätverk och mer 
flexibel produktion, men i grunden 
drivs produktionen fortfarande efter 
traditionella industriella principer 
men transformerade för att anpassa 
en ny logistisk nödvändighet i en allt 
snabbare samhällsutveckling. det 
perspektivet skulle kunna förklara 
varför de protoindustriella regionerna 
i europa bättre hanterar industriella 
kriser. en förklaring krävs här men 
först till frågan vilka revolutioner det 
är som omtalas.

Den första industriella revolutio-
nen betecknade övergången från ett 
jordbrukande samhällssystem till 
ett industriellt. de protoindustriella 

områdena kom att utvecklas till 
industriella regioner, baserade på fab-
riksindustri. i Storbritannien skedde 
detta redan vid mitten av 1700-talet. 
i Sverige ungefär hundra år senare. 
det var främst inom två sektorer 
som denna första fas blev tydlig: 
mekaniseringen och effektiviseringen 
av jordbruket samt expansionen av 
industrin för konsumtionsvaror. jor-
dbrukets arbetskraft friställdes för in-
dustrins behov och arbetskraften blev 
också en växande skara konsumenter. 
efterfrågan på varor från industri-
grenarna textil, bryggeri, livsmedel, 
grafisk industri, kolonialvaror m.m. 
växte lavinartat.

Den andra industriella revolutionen 
är den som vi vanligen förknip-
par med det som vi ser som det 
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moderna industrisamhället. den 
startade strax efter sekelskiftet 1900 
i uSa med massproduktion för en 
masskonsumtion där storleken och 
arbetsdelningen i produktionen 
var ledord. ett annat begrepp var 
effektiviseringen av arbetstiden. 
Tidsstudiemannen gjorde sin entré 
med sin klocka, sin statistik och den 
mätbara effektiviteten. Stora domin-
erande företag sågs som förutsättning 
för överlevnad. produktionssättet 
producerade standardiserade, billiga 
basvaror i långa serier till låga priser 
samtidigt som lönerna höjdes och 
efterfrågan stimulerades. det var 
huvudsakligen inom metallindustri 
och verkstad, särskilt bilindustrin, 
som expansionen var störst. Land-
vinningar inom det elektrotekniska 

området liksom petroleumindustrin 
kom också att stå som signalement 
för epoken. 

Den tredje industriella revolutionen 
sköt fart i de högindustriella nation-
erna vid mitten av 1970-talet. den 
kom att symboliseras av en flexibel 
specialisering, och en närmast explo-
sionsartad utveckling i informations- 
och kommunikationsteknologi. de 
ekonomiska rörelserna lämnade de 
nationella arenorna och blev efter-
hand alltmer en global företeelse. 

Sjuhäradsbygden under den första 
industriella revolutionen
i den första industriella revolutionen 
träder Sjuhäradsbygden fram som 
ett av de tidigast industrialiserade 
områdena i Sverige. det var framför 
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allt tre faktorer som gjorde sig gäl-
lande: industrialiseringen startade 
på landsbygden och det var textilin-
dustrin, den mest automatiserade 
och mekaniserade grenen, som gick 
i spetsen. För det andra var det den 
billiga arbetskraften, uteslutande be-
stående av kvinnor. deras yrkesskick-
lighet var väldokumenterad redan i 
hemmen och som nu togs i anspråk 
i fabrikernas spinn- och vävsalar. För 
det tredje förutsatte en massproduk-
tionen av textila varor att du också 
kunde sälja dessa med hjälp av ett 
effektivt fungerade logistiskt system 
som hanterades av distributörer. 
dessa fanns i just i Sjuhäradsbygden. 

Sjuhäradsbygden under den andra 
industriella revolutionen
de förläggare, som inte anpassade sig 
till de nya förhållandena, gick under 
eller också fick de drastiskt minska sin 
verksamhet. För förlagsvävarna med-
förde den industriella konkurrensen 
att de måste arbeta hårdare, en sorts 
självexploatering, för att nå en dräglig 
inkomst. en annan kris inträffade på 
råvarusida då importen av råbomull 
i stort sett upphörde vid utbrottet av 
nordamerikanska inbördeskriget 1860. 
andra leverantörer måste anlitas men 
186� lättade handelsproblemen med 
freden. ytterligare en kris kom år 1864. 
då infördes full frihandel i Sverige 
vilket i ett slag ryckt undan förutsät-
tningarna för den omfattande och 
viktiga gårdfarihandeln.
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i Sjuhäradsbygden dämpades 
krisen mellan övergången från den 
första till den andra industriella revo-
lutionen genom att produktionen 
inom textilindustrin specialiserades 
ytterligare och konfektionsindustrin 
började etableras för att möta en allt 
större efterfrågan på färdiga kläder. 
Motståndet mot färdigsydda kläder 
var dock stort och det skulle dröja yt-
terligare några årtionden in på 1900-
talet innan konfektionen slog igenom 
omkring. Men utan ett växande antal 
inhemska konsumenter hade denna 
utveckling varit omöjlig då Sveriges 
textilindustri i huvudsak var inriktad 
på en hemmamarknad. den bestod 
av städernas växande befolkningar, 
arbetare och tjänstemän, som efter-
frågade billiga, slitstarka och vackra 

tyger av främst bomull men även ull.
Lagen om frihandel 1864 borde 

ha raderat ut gårdfarihandeln. Men 
den forstsatte men nu med hjälp 
av det distributionsnät som erbjöds 
genom järnvägens utbyggnad och 
de, sedan 1864, allt fler lanthand-
lare som faktiskt övertog den gamla 
gårdfarihandlarens roll som varudis-
tributör. den grafiska industrin fann 
allt bättre trycktekniker och bilden 
blev i sig ett säljande argument vilket 
utnyttjades av postorderföretagen, 
dessa moderna arvtagare av gårdfari-
handeln. nu kunde varorna säljas 
visuellt per post och distribueras 
i fysisk form med hjälp av ett allt 
tätare nät av järnvägar. postorderd-
istributörerna växte fram i början av 
1900-talet i bl.a. borås, som nu vuxit 
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i betydelse som industristad. Staden 
blev också snabbt postorderindustrin 
centrum i Sverige. Vi kan här se hur 
svårigheterna i övergången mellan 
två industriella faser mildras genom 
att industrin snabbt ställer om sin 
produktion och att distributions-
systemen utvecklas för att möta en 
växande marknad. 

Kriser och förnyelser
Övergångarna mellan dessa faser i 
utvecklingen har inneburit att gamla 
näringsstrukturer brutits upp vilket 
orsakat ekonomiska problem och i 
många fall industrinedläggelser och 
arbetslöshet. i vissa fall har det skett 
en nästan totalt avindustrialisering. 
andra regioner har däremot lyckats 
anpassa sig till nya förhållanden 

och etablerat tillväxtindustrier. Vad 
som är påfallande i utvecklingen av 
industrisamhället är att de regioner 
som varit tämligen lyckosamma i 
dessa omvandlingar också är de med 
den samhälleliga kulturen förankrad 
i en tidig protoindustri, ofta med 
handeln som systemets ”smör-
jmedel”. dessa regioner finns i norra 
italien, Flandern, delar av nordvästra 
Tyskland och centrala england. i 
Sverige finns ett antal regioner, utan-
för storstadsområdena, som haft en 
häpnadsväckande förmåga att klara 
sig igenom de svåra strukturkriserna. 
Sjuhäradsbygden är en av dessa. Vad 
var det som gjorde att just Sjuhärads-
bygden var så bra på att anpassa sig? 

För Sjuhäradsbygden kan vi tala 
om ett storindustriellt genombrott 



Utbredningen av Sjuhäradsbygdens hemindustri år 1930. 
Sterner 1970.
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under senare delen av 19�0-talet. 
det innebar en ökad produktion 
särskilt inom konfektion och trikå. 
Viskadalen och de västra delarna av 
Sjuhäradsbygden växte fram som 
storskaliga tillväxtområden. antalet 
anställda ökade och efterfrågan 
steg. den storskaliga industrin vann 
terräng, drog till sig arbetskraft 
och kraftigt reducerade den textila, 
småindustriella verksamheten på 
landsbygden. Konkurrensen borde 
lett till att småindustrin förtvinade. 
Men det hände inte. hur kan detta 
komma sig?  

på kartan från 19�0 kan vi se en 
omfattande, småskalig produktion 
av olika produkter, alltså inte enbart 
textila under den här tiden. den 
här tillverkningen var inriktad mot 

mindre marknadssegment. en liten 
eller starkt varierande lönsamhet var 
inget hinder i sig då arbetet ofta var 
kombinerat med ett mindre jordbruk 
eller andra inkomster som gav en 
grundtrygghet. Vad som också är 
förvånande är att den traditionella 
gårdfarihandeln, som borde varit 
utraderad, fortfarande pågick men 
i mycket mindre skala. i denna 
småskalighet av flexibelt arbete och 
täta sociala nätverk, fungerade t.ex. 
legoarbeten som de stora industri-
erna gärna lade ut vid arbetstoppar. 
där det krävdes särskilt kompetens i 
något avseende, fanns denna nästan 
alltid i det småskaliga sammanhanget 
där lång yrkestradition var ett kän-
nemärke i Sjuhäradsbygdens små 
landsbygdssamhällen. det hör också 
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till saken att flertalet av de stora 
industrialisterna och fabrikörerna var 
födda i Sjuhäradsbygden. de kom, 
liksom algot johansson från roasjö, 
att behålla sin tillhörighet, identitet 
och sociala nätverk med sin hembygd 
och ofta med stolthet lyfte fram 
traditionen och sitt ursprung som 
landsbygdshandlare eller småföre-
tagare. Vi kan konstatera att den 
småskaliga produktionen med dessa 
lågkapitalkrävande ekonomi, höga 
personliga kompetens och lokala 
sociala nätverk aldrig konkurerades 
ut av den dominerande storindustrin 
vars sociala och kulturella nätverk 
ofta var identiskt med den decen-
traliserade småskaliga industrins. 
Storskalighet ställdes inte mot en 
diversifierad och småskalig produk-

tion utan existerade i en ömsesidig 
relation. även om alltså hemvävnin-
gen konkurrerades ut av fabrikerna 
så existerade hemindustrin, ja den 
till och med expanderade inom 
andra delar av textil tillverkning 
som konfektion, stickning och trikå. 
”ännu så sent som 19�1 sysselsattes 
8�00 hushåll i Sjuhäradsbygden med 
hemarbete åt sammanlagt 400 förläg-
gare. också fabrikssystemet höll sig 
inom det decentraliserade systemets 
ramar. Många företag sysselsattes 
med lönsömnad eller lönberedning 
åt andra aktörer inom det textila 
komplexet, ofta i kombination med 
förläggarverksamhet. härigenom 
kom distriktets ”nätverkskaraktär” 
och dess samlade kompetens av 
ömsesidigt relaterade verksamheter 
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att förstärkas, samtidigt som de 
förindustriella produktionsformerna 
levde vidare i sybios med fabrikerna” 
(nyström 2002 s 77-78).

det fanns dessutom fortfarande en 
marknad för dessa småskalighetens 
produkter och lokala köpmän och 
distributörer distribuerade. den 
sammansatta hushållsekonomin 
med kanske ett litet jordbruk som 
ryggrad, stod som en garant för 
grundläggande daglig behov. detta 
skapade en existens där människorna, 
flexibelt och innovativt, kunde växla 
mellan olika verksamheter, byggda på 
skilda yrkeserfarenheter och tradi-
tionell arbetsfördelning.

Sjuhäradsbygden under den tredje 
industriella revolutionen
under andra hälften av 1960-talet 
kom de första alarmerande signal-
erna. Textil- och konfektionsin-
dustrin började få svårigheter att 
upprätthålla lönsamheten. Lönerna 
steg och konkurrensen utifrån ökade. 
Krisen var ett faktum 197� då 
bensinransonering infördes som ett 
svar på bildandet av opeC och krig 
i Mellanöstern. priserna steg liksom 
inflationen. Textilkris och varvskris 
blev välbekanta begrepp för folk. 
Verkstäder och bilindustrin, ja hela 
industrisektorn ringde i alarmklocko-
rna. hela regioner, liksom Sjuhärads-
bygden, stod inför hotet av en total 
avindustrialisering. dessa farhågor 
har i vissa fall besannats. i andra 
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Befolkningsutvecklingen i 
södra och centrala Sverige. 
Grönt är expansiva stor-
stad- och universitetsom-
råden. Rött är områden 
med en befolkningsökning 
om minst 4% och blått 
minskad eller stagnerad 
befolkning. Nyström 2002
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områden har industrin överlevt men 
i förändrad form och med ett annat 
innehåll. det sist nämnda gäller för 
Sjuhäradsregionen. Sedan ett tiotal år 
har utvecklingen vänt. regionen har 
blivit allt attraktivare. hur kan det 
komma sig? 

För att förstå den här utvecklingen 
kan vi ta hjälp av kartan. den visar 
befolkningsutvecklingen i södra och 
centrala Sverige 1968-2000. grönt är 
expansiva storstad- och universitets-
områden. rött är områden med en 
befolkningsökning om minst 4% och 
blått minskad eller stagnerad befol-
kning (nyström 2002). den negativa 
trenden visar var avindustrialiserin-
gen slog hårdast och upphämtningen 
idag är som tyngst. i mångt och 
mycket sammanfaller dessa områden 

med dem som dominerats av de 
gamla bruksorterna. 
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Protoindustriella områden i 
Sverige. Kartan hämtad ur: 
Rosander, G Gårdsfarihan-
deln i Norden.
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om vi granskar områden med 
en positiv utveckling finns det en 
påtaglig likhet med bilden över det 
protoindustriella Sverige (bild �). 
det leder oss in på den tredje frågan, 
som inledningsvis ställdes, varför 
vissa regioner i europa snabbare tar 
sig ur ekonomiska kriser och finner 
nya alternativa försörjningsmönster? 

Sjuhäradsbygden och kronan
redan under medeltiden sökte staten 
kontrollera och tullbelägga handeln. 
gustav Vasa utfärdade flera direktiv 
mot den illegala handeln. gränshan-
deln med halland förbjöds. Flera 
betydelsefulla marknader, som t.ex. i 
Kinna, likaså. Trots försöken att hin-
dra landsbygdshandeln tycks det som 
om dessa inte fick någon effekt. han-

deln med olika produkter skedde mer 
eller mindre okontrollerat. År 1619 
försökte gustav ii adolf komma 
till rätta med problemet genom att 
påbjuda anläggningen av en ny stad. 
bogesund vid Åsunden hade förstörts 
under striderna med danskarna år 
1�20 och kunde inte leva upp till sin 
roll som kontrollerande handelsstad. 
istället hade Viskadalen tagit över 
rollen som handelstråk och ekono-
miskt centrum. År 1620 utfärdades 
ett kungligt påbud, att handelsmän-
nen i Veden antingen skulle slå sig 
ned i en stad eller upphöra med sin 
olagliga handel. då borås grundades 
fick staden handelsprivilegier men 
i de förhandlingar som följde tog 
de lokala förhandlarna för givet att 
privilegierna också skulle omfatta 
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landsbygden där det, av urgammal 
sedvana och hävd, alltid hade bedriv-
its handel. det var en av anlednin-
garna till att gårdfarihandlarna, trots 
att de skrev sig i borås, bodde kvar 
på landsbygden och därifrån bedrev 
sin rörelse. detta första privilegium 
följdes av ytterligare ett år 1680 där 
bönderna i Ås och Veden, trots de 
särskilda privilegierna borås hade, 
skulle få rätt att driva handel med 
sina trä- och smidesalster. Samma 
medgivande gavs till Mark år 1686 
beträffande produkter från hem-
vävningen. efter detta följde flera 
privilegier med samma skrivning för 
de omkringliggande häraderna vilka 
till sist uppgick till sju stycken. ett 
av argumenten för just rätten att 
bedriva handel var de påstått dåliga 

försörjningsmöjligheterna för folk 
vilket accepterades av myndigheterna 
men som senare forskning har ifrå-
gasatt. de kända bondehövdingarna 
i ståndsriksdagarna, josef hansson i 
Mossebo på 1700-talet och anders 
danielsson i gingri på 1800-talet, 
lär ha varit synnerligen framgång-
srika lobbyister för detta synsätt vid 
riksdagarna i Stockholm. det kom 
därför, med rätt eller med orätt, att 
bli ett kraftigt konkurrensmedel för 
gårdfarihandeln gentemot andra 
städers köpmän. regionen blev tvek-
löst gynnad av statsmakterna under 
århundraden. Som motprestation för 
handelsfriheten fick staten enorma 
skatteintäkter. borås seglade upp som 
en av Sveriges största handelsstäder, 
Stockholm och göteborg inräknade. 
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idag ser vi åter hur staten åter sat-
sar resurser, nu inom utbildning och 
forskning. i själva verket är offentliga 
verksamheter i denna mening en av 
de viktigaste tillväxtbranscherna. det 
tycks som om dagens sjuhäradspoli-
tiker är minst lika lycksamma för att 
få staten att engagera sig i Sjuhärad-
sregionen.  

Entreprenören, kreatören och 
logistikern
du kan producera vad som helst 
men om du skall leva på det du 
gör och skaffa ett mervärde för att 
investera, måste det du tillverkar 
också distribueras till en marknad. 
det betyder att kontakterna med 
marknaden är av yttersta vikt för 
industrialiseringsprocessen, oavsett 

vilken av de tre industriella revolu-
tionerna som avses.

gårdfarihandlaren kom att få en 
unik marknadskunskap. han mötte 
konsumenterna i hemmiljön, såg och 
lyssnade till vad de efterfrågade. han 
lämnade korta krediter och kunde 
genom sin kunskap ge anvisningar 
till producenten för att samordna och 
styra produktion. genom att han 
marknadsförde ett brett sortiment av 
varor hade han också möjlighet att 
vara flexibel och snabbt kasta om sor-
timentet då behoven ändrades. det 
fanns inga lager och småskaligheten 
var ett nyckelord till framgång. Vid 
sida av honom arbetade hans familj 
i ett litet jordbruk som gav en liten 
med dock tryggad försörjning av 
mat. i vissa fall är denna beskrivning 
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både en modell men också en faktisk 
berättelse om den verklighet som 
skapade entreprenören.

handeln i sig är, och har alltid 
varit, ett begrepp för Sjuhäradsby-
gden. den kan sägas vara en förutsät-
tning för näringslivet förmåga att 
överbrygga kriserna i den tredje 
industriella revolutionen. postorder-
distributionen är ett exempel på 
hur gårdfarihandeln antagit nya 
former som nu med iT-teknik, men 
också traditionell katalogexponer-
ing, ger handelstraditionen nytt liv. 
Sjuhäradsbygdens textiltraditioner 
har å sin sida hittat nya nischer och 
marknader som vilar på förmågan till 
innovation av ny teknik, nya produk-
tionsmetoder och nya produkter 
samt förmågan att snabbt anpassa 

sin produktion efter en allt snabbare, 
föränderlig marknad. entreprenören 
och kreatören, oavsett om denne är 
industrialist eller handlare, har alltid 
visat upp flexibilitet i handling och 
uppfattning, samarbete istället för 
konkurrens, lyhördhet vad kunderna 
efterfrågar och en viss ekonomisk 
försiktighet. dessa attityder och 
förhållningssätt är inte ett resultat 
av industrisamhällets framväxt utan 
söker sina rötter i ett näringsmönster 
med långa historiska och kulturella 
traditioner från medeltid till nutid. 
denna långa kommersiella och in-
dustriella tradition länkar Sjuhärads-
bygden till europeiska regioner med 
handel och protoindustri som nordi-
talien, södra Tyskland, Flandern och 
england.
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