
 

Vara Pris 

1 tunna salt 3 daler 

silvermynt (sm) 

1 tunna ärtor 4 daler sm 

1 tunna vete 6 daler sm 

1 tunna råg 15 daler sm 

1 tunna korn 9 daler sm 

1 tunna korgryn 15 daler sm 

1 tunna strömming 20 daler 

1 tunna lax 14 daler sm 

1 lispund torr fisk 2 daler sm 

1 hare 1 daler sm 

1 lispund smör 12 daler sm 

1 lispund ost 6 daler sm 

1 skålpund gott fett 

oxkött 

3 öre sm 

1 tjog ägg 1 daler sm 

1 fat svagt öl 3 daler sm 

1 fat gott dubbelöl 15 daler sm 

1 kanna öl 8 öre sm 

1 kanna brännvin 1 daler och 20 

öre sm 

1 kanna söt mjölk 4 öre sm 

Vara Pris 

1 oxhuvud Vit 

Bordeaux 

60 daler sm 

1 oxhuvud röd 

Bordeaux 

80 daler sm 

1 kanna Bourgogne 5 daler sm 

1 skålpund 

kaffebönor 

16 daler sm 

1 skålpund kinesiskt 

te 

4 daler 

1 lispund smal 

rulltobak 

10 daler 

1 aln fint svenskt 

kläde 

1 daler sm 

1 aln linneväv 5 öre sm 

Handskar av 

sämskskinn 

16 öre sm 

Muff av hermelin 10 daler 

1 bäverskinn 7 daler sm 

 

I handelsboden från 16- och 1700-talet stod varorna tätt. Mycket fick samsas på en 

liten yta. Det var ett litet varuhus i miniatyr. Här fanns allt som kunde behövdas i 

livet. Ofta var handelsbodarna små rum med en lucka ut mot gatan, eller var de enkla 

skjul i portar eller små bodar på gator och torg. 

Nedan följer en förteckning och prislista på varor som kan ha funnits i en hökarebod 

på 16- eller 1700-talet. Längst ner hittar du olika mått, och vad de motsvarar i dagens 

mått. 

Priserna kan jämföras med lönen som betalades till olika personer i staden.  

1 daler  =  32 öre 

1 daler sm  =  3 daler kopparmynt 

Hökareboden 

 

 



 

Mått då Mått idag 

1 tunna öl el fisk 125 liter 

1 tunna spannmål 145 liter 

1 lispund 8,5 kg 

1 skålpund 0,425 kg 

1 aln 59,38 cm 

1 fat 157 liter 

1 oxhuvud 236 l 

1 kanna 2,61 liter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrke/tjänst Årslön vid mitten av 

1700-talet 

Borgmästare 600 daler sm  

Rådman 300 daler sm 

Hamnfogde 20 daler sm 

Skarprättare 20 daler sm 

Rektor 92 daler sm 

Jordegumma 60 daler sm 

Vägmästare 6 daler sm 

Skrivbiträde 60 daler sm 

Stadsnotarie 150 dsm 

Stadsfiskal 50 dsm 

Stadsvaktmästare 40 dsm + skopenning 

Stadstjänare 30 dsm + skopenning 

Fäherde 10 dsm 

Kyrkoherde 210 dsm 

Stadsmusikant 10 dsm 

Väktare 20 dsm 

 


